
ARROW DRIPPER

APPLICATIONS
� � Greenhouses, nurseries, garden pot irrigation.

SPECIFICATIONS
� � Maximal working pressure: 1.2 bar.
� � “Turbulent” labyrinth wide water passages for highest reliability and efficiency.
� � Recommended filtration: 130 micron / 120 mesh.

Filtration method is to be selected based on the kind and concentration of the dirt particles existing in the water.
Wherever sand exceeding 2 ppm exists in the water, a Hydro-cyclone filter is to be installed before the main filter.
When sand/ silt/ clay solids exceed 100 ppm, pre treatment will be applied according to Netafim™ expert team’s 
instructions.

� � 5 different models to meet growers’ requirements.
� � To be “inserted” into a 3*5 mm micro-tube.
� � Injected dripper, very low CV.

FEATURES AND BENEFITS 
� � Allows placement of drippers exactly where necessary.
� � Allows maximum flexibility in greenhouse and nurseries (with soft PE micro- tubes).
� � Allows installation of other Netafim™ drippers to add compensated and anti-drain functionality.  
� � Accessory to all on-line drippers for better and more accurate installation.
� � Adaptable to all on-line drippers via barb, manifold or adapter. 

TECHFLOW JUNIOR AS IN-LINE
טפטפות ננעצות מווסתות לגינון וקירות ירוקים עם מנגנון ניקוי עצמי

יישומים
מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים

גינון קירות ירוקים

מפרט טכני

תכונות ותועלות

דובי סגל-מנהל מוצר 052-5013780

חממות

בתי צמיחה

עציצים בגן הנוי

וויסות ספיקה בטווח לחצים רחב -  5.0 עד 40 מטר.

מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי.
מנגנון טורבונט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד.

דיאפרגמת סיליקון איכותית.
עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק.

זמינה בספיקות: 2.0 /4.0 / 8.0 /  ל'ש .
יציאת נעץ 3 מ"מ. 

ניתנת לנעיצה בשלוחות בעובי דופן של: 0.9 , 1.0 ו 1.2 מ"מ.
טפטפת מעולה – מקדם שונות ספיקה נמוך ביותר.

בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 0.9 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 30 מטר.

בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.0 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 35 מטר.

בנעיצה בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.2 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 40 מטר.

טפטוף מווסת 100% אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה .
מעברי מים גדולים עמידים באיכות מים קשה.

מנגנון וויסות דיפרנציאלי שומר על אחידות הספיקה בתחומי לחץ שבין 5 מ'   עד 40 מטר'.
מנגנון אל חוזר המונע יניקת אדמה או מצע אל תוך הטפטפת.

תכונת שטיפה עצמית מאפשרת השקייה ללא חשש באיכויות מים קשות. 
ניתנת להצבה בדיוק במקומות הנדרשים .

מתאם מובנה בגוף הטפטפת לחיבור צינורית 4/6.5 מאפשר חיבור קוו טפטפות הנראה אסתטי ויפה.
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