
אחידות פיזור מים 
מעולה על פני כל 

שטח העציץ

עמידות גבוהה לסתימות  ידידותית למשתמש 

טפטפת קשת להשקיית עציצים חדשנית וידידותית 
למשתמש, בנויה ממספר יציאות מים לפיזור מים יעיל

בכל העציץ ובעלת עמידות טובה מאוד באיכות מים קשה.

NetBow™

פטנט חדשני

  תכונות ויתרונות

  מפרט טכני והמלצות  

™NetBow הוא פטנט שפותח   
בארה"ב

אפשרויות חיבור למגוון טפטפות    
ננעצות כגון: PCJ, PC, או יונירעם 

עם אזיקון מיוחד

ניתן למקם את טפטפת הקשת   
בעציץ בקלות וגם לחבר אותה 

לצינורית של מקור המים

פיזור מים אחיד על פני כל שטח   
הפנים של העציץ 

עמידות גבוהה לסתימות בעזרת   
טפטפת ™Typhoon של נטפים, 

בעלת עמידות לאיכות מים קשה.

בנטבואו יש 8 יציאות מים   
המספקות אחידות פיזור מעולה

מתאים לעציצים בנפח שבין 20 עד 40 ליטר   
לעציץ

קוטר הקשת 250 מ"מ  
ספיקת טפטפת הקשת: כוללת 8 יציאות מים,   

בכל יציאה מורכבת טפטפת בספיקה של 2 ל'ש 
בלחץ של 1 אטמ

ספיקת כל יציאה בקשת תהיה על פי טפטפת   
.NetBow™ האם ובהתאם ללחץ המגיע ל

            ]אנו ממליצים שספיקת טפטפת האם תהיה בין  2-8 
ל'ש. אם הספיקה שלך מחוץ לטווח הספיקה הזו, אנא 

 עקבו אחר הנחיות נטפים לתכנון בטפטפות ננעצות[. 
עמידות מעולה כנגד קרינת UV וחומרים 

           כימיים.
           צבע טפטפת הקשת הוא אפור למניעת קרינה 

והורדת טמפרטורה
אפשרות חיבור           לחץ הפעלה מרבי 4.0 אטמ'

 לטפטפת יונירעם
אפשרות חיבור לטפטפת

PC ננעצת 
אפשרות חיבור לטפטפת 

PCJ ננעצת

    אפשרויות חיבור: 

  
רוצה לדעת עוד?

products_solutions@netafim.com



  
 רוצה לדעת עוד?

products_solutions@netafim.com

     נתוני אריזה

     חלקי חילוף

    מוצרים משלימים

מידות קופסה אריזה יחידות  תיאורשם מוצר
(ס"מ X ס"מ X ס"מ)

משקל קופסה 
)ק"ג ) 

מס' קופסאות 
מספר קטלוגילמשטח  

NETBOW™,נטבואו 25 ס”מ
X 31.5 X 325.221877470-000106 6052בעל 8 יציאות

מספר קטלוגיתיאורשם חלק חילוףתמונת המוצר

NETBOW™ - בסיס      NETBOW™  ’77470-000101בסיס 25 סמ

NETBOW™ -כיסוי עליון    NETBOW™   ’77470-000102 כיסוי עליון 25 סמ

NETBOW™ - מקלון נעיצהNETBOW™ 77470-000103 מקלון נעיצה

NETBOW™ – 77470-000104פקק 8 מ”מפקק 8 מ”מ

NETBOW™ -    8X5X8   8   טיX5X8   77470-000105 טי

    MICRODRIP™ 18500-000008מיקרודריפ 8 מ”מ      מיקרודריפ 8 מ”מ

ניתן לחבר את טפטפת הקשת באמצעות צינורית לטפטפות נטפים בעלות נעץ או באמצעות אזיקון המאפשר לחבר את הקשת לטפטפות 
אינטגרליות. את האזיקון יש להזמין בנפרד. 

מספר קטלוגייחידות/ אורך פונקציונליותתיאור המוצרשם המוצרתמונת מוצר

 מתאם זווית
 3*5 

להתקנה עצמית                  מתאם זוית , צבע שחור
יחידה 1

32000-002520אריזה/יחידות 50

32000-002525אריזה/יחידות 100

 מתאם זווית
 3*5

להתקנה עצמית                 מתאם זוית , צבע אפור

 יחידה 1

32000-002526אריזה/יחידות 50

אריזה/יחידות 100

 מחבר מתאם
3*5 

מחבר בין יציאת מחבר מתאם 5*3 נקבה 
 הטפטפת לצינורית  5*3

32000-001950 יחידה 1

אריזה/יחידות 50

אריזה/יחידות 100

  מחבר מתאם
3*5

 מחבר מתאם 5*3, נקבה, צבע 
 חום

 

מחבר בין יציאת 
 הטפטפת לצינורית  5*3

32000-002000 יחידה 1

32000-002010אריזה/יחידות 50

32000-002020אריזה/יחידות 100

צינורית גמישה     
 )PE(- 3*5:צינורית גמישה דו שכבתית 

אפור
חיבור ממתאם הטפטפת 

לכניסת נטבואו

10040005-000202 מטר אורך 

20040005-000201 מטר אורך 

50040005-000200 מטר אורך


