
ARIES™
INTEGRAL DRIPPER 12010 - 16009 - 16010 - 16012  - 20010 - 20012

APPLICATIONS
� � Deciduous and tree irrigation.
� � On-surface multi seasonal row crops.

SPECIFICATIONS
� � Maximum system pressure: according to dripperlines wall thickness.
� � 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.

� � TurbuNext™ labyrinth with superior performance.
� � To be “welded” into thick-walled dripperlines (0.9, 1.0, 1.2 mm). 
� � Injected dripper, very low CV.
� � UV resistant.
� � Resistant to standard nutrients used in agricultural.
� � Aries™ drippers meet ISO 9261 Standards with production certified by the Israel Standards Institute (SII).

FEATURES AND BENEFITS 
� � Largest filter in each dripper. Wide filtration area to ensure optimal performance even under harsh water conditions.
� � TurbuNext™ labyrinth assures wide water passages, large deep and wide cross section improves clogging resistance.

Widest water passages within the dripper. 
� � The water is drawn in to the dripper from the stream center, preventing the entrance of sediments in to the drippers.
� � Injection molded dripper construction , ensuring uniform drippers and very low CV.

TMARIES אריאס
טפטפת אינטגרלית לא מווסתת
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יישומים

גינון
חממות
מטעים

גידולי שלוחה - מספר שלוחות בגדודית

מפרט טכני:

טפטפת לא מווסתת 
מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי. 

סינון מומלץ 120/130מיקרון (בהתאם לאיכות המים/קולחים)
מנגנון טורבונקסט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד

עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק
זמינה בספיקות: 1.0,2.0,3.0,4.0 ל'ש (הספיקות הן בלחץ נומינלי של 1.0 אטמ')

טפטפת מעולה – מקדם שונות ספיקה נמוך ביותר.
בשלוחות בעלות עובי דופן של 0.9 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 29 מטר
בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.0 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 30 מטר
בשלוחות בעלות עובי דופן של 1.2 מ"מ לחץ הפעלה מירבי 40 מטר

תכונות ותועלות

מעברי מים גדולים עמידים באיכות מים קשה.

תכונת שטיפה עצמית מאפשרת השקייה ללא חשש באיכויות מים קשות. 6 1305
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