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WŁAŚCIWOŚCI
• Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Brak wlotu bocznego (NSI) w modelach 15cm i 30cm

• Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka spłukującego
• Okres gwarancji: 5 lat
� Zintegrowany pierścień zgarniający
� Wytrzymała sprężyna
� Najbardziej wytrzymały korpus przemysłowy
� Innowacyjna konstrukcja uszczelki
� Pro-Spray zawór zwrotny
� Regulacja ciśnienia do 2,1 bara

DANE UŻYTKOWE
• Zakres ciśnienia roboczego: 1,0 do 7,0 barów; 100 do 700 kPa

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE
• Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 4,3 m)
• Zawór zwrotny dostępny w modelach 10cm, 15cm, 30cm
• Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
• Zaślepka odporna na akty wandalizmu (P/N PROS-PRS30-VPC)
• Odpływowy zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 4,3 m; P/N 45 7400)
• Kapsel oznaczający wodę zrekultywowaną (P/N 458560)
• Zatrzaskowa pokrywa oznaczająca wodę zrekulty wowaną (P/N PROSRCCAP)

� = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na stronie 58

Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulacja ciśnienia: 2,1 bara; 210 kPaPRS30

1 + 2

1 Model 2 Opcje

PROS-00-PRS30 = Niewynurzalny, 2,1 bara do krzewów (brak) = Brak opcji

PROS-04-PRS30 = Wynurzalny 10 cm, regulowany, 2,1 bara CV = Fabrycznie instalowany
odpływowy zawór zwrotny
(modele wynurzalne
15 cm i 30 cmmodele
zamawiane jako CV zostaną
dostarczone
bez wlotu bocznego)

PROS-06-PRS30 = Wynurzalny 15 cm, regulowany, 2,1 bara

PROS-06-NSI-PRS30  = Wynurzalny 15 cm, regulowany, 2,1
bara (bez wlotu bocznego)

PROS-12-PRS30 = Wynurzalny 30 cm, regulowany, 2,1 bara R = Fabrycznie instalowany
kapsel informacyjny dla wody
odzyskiwanej

PROS-12-NSI-PRS30 = Wynurzalny 30 cm , regulowany, 2,1
bara (bez wlotu bocznego)

Przykłady:
PROS-04-PRS30 = wynurzalny 10 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa
PROS-06-PRS30 - CV = wynurzalny 15 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa, odpływ owy
zawór zwrotny
PROS-12-PRS30 - CV - R = wynurzalny 30 cm, regulowany przy 2,1 bara; 210 kPa, odpływ owy
zawór zwrotny z kapslem informacyjnym dla wody odzyskiwane j

[A] PROS-12-PRS30

[B ] PR OS-12-NSI-PRS30
Całkowita wysokość
po wsunięciu: 41 cm
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm
Rozmiar wejścia: ½"

PROS-04-PRS30
Całkowita wysokość
po wsunięciu: 15,5 cm
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm
Rozmiar wejścia: ½"

[A] PROS-06-PRS30

[B ] PR OS-06-NSI-PRS30
Całkowita wysokość
po wsunięciu: 22,5 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm
Rozmiar wejścia: ½"

PROS-00-PRS30
Całkowita wysokość
po wsunięciu: 11 cm
Rozmiar wejścia: ½"

[A] [ B] [A] [ B]

PRS30 Woda zrekultywowana

Modele PRS30 oferowane są z opcjonalnym, instalowanym fabrycz nie
�oletowym kapslem oznaczającym wodę zrekultywowaną.

REGULOWANE CIŚNIENIE

Proponowane zastosowania: Najlepiej współpracuje z

Dysze Pro-Spray o stałym łuku i
Regulowane dysze o precyzyjnej kontroli rozdzielania współp racują
najlepiej z PRS30.


