
PODZIEMNA LINIA KROPLUJĄCA SERII XFS
Technologia ekranu miedzianego. 

 Podziemne linie kroplujące Rain 
Bird® XFS z technologią ekranu 
miedzianego™ stanowią najnowsze 
osiągnięcie w ofercie komponentów do 
nawadniania kroplowego. Opatento-
wana przez Rain Bird technologia 
ekranów miedzianych chroni emiter 
przed wnikaniem korzeni, pozwalając 
uzyskać trwały, niewymagający konse-
rwacji podziemny system nawadniania 
do stosowania pod darnią lub krzewami 
oraz roślinami okrywowymi.

 Podziemna linia kroplująca XFS 
z ekranem miedzianym™ stanowi 
najbardziej uniwersalne w branży 
rozwiązanie w zakresie, łatwych 
w projektowaniu i montażu linii 
kroplujących.

 Pasują do niej złączki wciskane XFF oraz 
inne o średnicy 17mm.

CECHY

 - Wyjątkow y materiał  zapewnia 
doskonałą elastyczność i odporność 
na załamania pozwalając na układanie 
linii w ciasne pętle przy użyciu 
mniejszej ilości złączek dzięki czemu 
proces instalacji jest łatwy i szybki.

 - Możliwość układania dłuższych 
ciągów upraszcza proces projektowa-
nia i skraca czas instalacji.

 - Wygodniejsze rozwijanie linii co 
oznacza, że podczas układania nie 
zagina się i nie plącze. 

technologia ekranów miedzianych 
sprawia, że emitery są chronione 
przed wnikaniem korzeni, a linia nie 
wymaga dodatkowej konserwacji czy 
stosowania róznego rodzaju szko-
dliwych chemikaliów. 

 - Silikonowe membrany przepłukują 
każdy emiter zawsze podczas cyklu 
irygacyjnego, dzięki czemu linia jest 
odporna na zapychanie cząstkami 
stałymi. 

 - Emitery z kompensacją ciśnienia 
zapewnią jednolity przepływ na całej 
długości linii, dając w ten sposób 
większą jednorodność (niezależnie 
od nachylenia terenu lub położenia 
emitera w przewodzie).

 - Grubość ścianek 1,2 mm. Najwyższa 
wytrzymałość mechaniczna na zgnia-
tanie i pęknięcia.

 - Dwuwarstwowa rura (w kolorze 
brązowym, a w środku czarnym) 
zapewnia niezrównaną odporność na 
substancje chemiczne, uszkodzenia 
powodowane przez promienie ultra-

SPECYFIKACJA
Ciśnienie: 0,59 do 4,14 bar
Natężenie przepływu: 2,3 l/h
Temperatura:
Wody: maks. 38ºC
Otoczenia: maks. 52ºC

WYMIARY
Średnica zewnętrzna: 16,1 mm
Średnica wewnętrzna: 13,6 mm
Grubość ścianek: 1,2 mm
Rozstaw emiterów: 33 cm

MODELE
XFS2333100: rozstaw emiterów 33 cm, 
długość zwoju 100 m.
XFSV2333100: rozstaw emiterów 33 cm, 

Maksymalna długość ciągów (w metrach)
Ciśnienie  

na wejściu Bar
Rozstaw emiterów: 33cm

970,1
4017,1
1214,2
6211,3
7418,3


