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GŁOWICE DESZCZUJĄCE 
SERII RD1800™

CECHY
-  Opatentowana potrójna uszczelka zapew-

nia ochronę przed zanieczyszczeniami, 
optymalizując w ten sposób proces wynu-
rzania i zanurzania. Podczas przepłukiwania 
w trakcie wynurzania i zanurzania, wszelkie 
zanieczyszczenia zostają usunięte, co 
umożliwia montaż w różnych typach gleby.

-    Unikalne kieszenie przeznaczone są na 
zanieczyszczenia, które dostały się do 
wnętrza korpusu tak aby nie krążyły 
narażając wewnętrzne części na uszko-
dzenie. 

-   Części odporne na korozję oraz wodę 
zawierającą chlor.

Seria RD1800™ SAM PRS: 

  Łączy w sobie zalety serii RD1800, zaworów 
stopowych (SAM) oraz regulatorów 
ciśnienia (PRS).  Spełnia potrzeby obszarów 
o zmiennej elewacji i wysokim ciśnieniu. 
Seria RD1800™ Flow-Shield™: 

  Ogranicza przepływ kiedy dysza jest usunięta 
emitując cienką strugę o niskim przepływie, 
która widoczna jest z odległości ponad 60 
metrów.
Seria RD1800™ dla wody niezdatnej  

do picia:

  Pokrywa zraszacza oznaczona jest kolorem 
fioletowym oraz napisem angielskim  

 
oraz międzynarodowym symbolem wody 
niezdatnej do picia.

ZAKRES ROBOCZY

SPECYFIKACJA

różnicy poziomu do 4,2 m (0,42 bar)

3/h w każdym  
innym przypadku

 
3/h w każdym  

innym przypadku

do 2,1 bar, przy ciśnieniu wejściowym do 
6,9 bar.

bez zaworu zwrotnego Seal-A-Matic™ 
(SAM)

RD-XX  -  X 

04 (10 cm)
06 (15 cm)
12 (30 cm)

MODELE
-

dowany zawór SAM, regulator ciśnienia PRS 
(2,1bar) oraz funkcja Flow Shield.

-
dowany zawór SAM, regulator ciśnienia PRS 
(3,1bar) oraz funkcja Flow Shield.

-
dowany zawór SAM, regulator ciśnienia PRS 
(2,1bar) oraz funkcja Flow Shield.

wbudowany zawór SAM, regulator ciśnienia 
PRS (2,1bar) oraz funkcja Flow Shield.

Seria RD 1800TM

Standardowa pokrywa Pokrywa z oznaczeniem 
wykorzystania wody 
niezdatnej do picia

Flow-ShieldTM

Opatentowany 
regulator 
ciśnienia

Strumień 
sygnalizacyjny 
(brak dyszy)

Opatentowana 
potrójna 
uszczelka

Wzmocniony 
mechanizm 
zapadkowy

Zawór zwrotny 
Seal-A-MaticTM

(SAM)

Kieszenie na 
zanieczyszczenia

Jak określić

Zobacz specyfikację dysz rotacyjnych, Serii U, MPR, VAN, 
HE-VAN oraz SQ

P30-F (2.1 bar)
P45-F (3.1 bar)

WYMIARY


