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1804 - SAM

Zawór zwrotny Seal-A-Matic™ (SAM) 

zapobiegający odpływowi wody ze zraszaczy 

znajdujących się w dolnych partiach terenu

Bez zaworu SAM

Z zaworem SAM

Model
1804
Wysokość wynurzenia 4’’ (10,2 cm) 

SAM 
Opcja
Zawór zwrotny

 n

k o r p u s u  u s z c z e l k a  z a p e w n i a 
niezrównaną odpornośc na żwir, skoki 
ciśnienia oraz inne trudne warunki 
środowiska pracy. Dodatkowo urucha-
miana ciśnieniem, wielofunkcyjna 
uszczelka jest zaprojektowana w taki 
sposób aby zapewniać uszczelnienie 
nawet przy nadmiernym przepływie co 
pozwala na podłączenie większej liczby 
głowic do pojedynczego zaworu. 

 n Mocna sprężyna ze stali nierdzewnej 
zapewnia sprawne chowanie się 
trzpienia.

 n Dwuczęściowy mechanizm zapadkowy 
we wszystkich modelach pozwala na 
bardzo prosta nastawę sektora i zapew-
nia niezrównaną wytrzymałość. 

CECHY

Instalacja i konserwacja

-  Dostarczony z zaślepką 1800 Pop-TopTM 
zabezpieczająca wnętrze zraszacza od 

mogących dostać się do środka podczas 
instalacji.

-  Wszystkie komponenty są demontowalne 
od góry bez konieczności użycia żadnych 
specjalistycznych narzędzi, znacznie 
ułatwiając przepłukiwanie i konserwację 
zraszacza.

- 4 wysokości wynurzenia do wyboru.
-  Boczny i dolny wlot w wersjach 1806 i 1812. 

-  Szeroki  wybór dysz (różne wersje  
w zależności od kąta nawadniania, kąta 
trajektorii oraz zasięgu) 

 Jedno rozwiązanie dla wielu aplikacji

-  Wbudowany zawór z wrotny (SAM)
zatrzymuje odpływ wody ze zraszacza przy 
różnicach poziomu do 4,2m (Wersje 1804-
SAM, 1806-SAM oraz 1812-SAM). Idealne 

rabat kwiatowych, zlokalizowanych na 
obszarach o zróżnicowanym ukształto-
waniu (różnice wysokości).

Wytrzymałość

-  Prec yz yjnie  kontrolowany proces 
przepłukiwania podczas wynurzania  
i zanurzania tłoka eliminuje znajdujące się 
w środku zanieczyszczenia zapewniają 
prawidłowe działanie zraszacza niezależnie 
od typu gleby.

-   Części wykonane z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie promieniowania 
UV, stali nierdzewnej co gwarantuje długą 
żywotność.

-  Pięć lat gwarancji.

SPECYFIKACJA
Ciśnienie: 1,0 do 2,1 bar
Rozstaw: 0,6 do 5,5 m

0,02 m3/h w każdym innym przypadku

WYMIARY
1/2” wlot z gwintem wewnętrznym
Średnica zewnętrzna: 5,7 cm
Wysokość obudowy:
- 1802: 10,0 cm
- 1804: 15,0 cm
- 1806: 24,0 cm
- 1812: 40,0 cm
Wysokość wynurzenia:
- 1802: 5,0 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm
- 1812: 30,0 cm

MODELE
1802
1804/1804-SAM
1806/1806-SAM
1812/1812-SAM

AKCESORIA
-  PA-8S: plastikowy adapter do wykorzystania 

w krzewach dla dysz serii 1800™ MPR 
z gwintem 1/2” 

-   1800-EXT: plastikowa przedłużka zwiększa 
wysokość wynurzenia  wszystkich zraszaczy 
serii 1800™ o dodatkowe 16,5 cm

-  XBA-1800: adapter do montażu XS-90, 
XS-180, XS-360 oraz SXB-180 i SXB-360 na 
głowicach deszczujących serii 1800™

SERIA 1800™
Wynurzalne głowice deszczujące - Bestseller już od 25 lat!

Jak określić


