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Aquanet PLUS AC/DC
סדרת ברזי פיקוד מקצועיים חשמליים /הידראולים 

יישומים:

יתרונות:

■  חקלאות: ברזי שליטה המיועדים לשימוש במנהרות, חממות, שדות גידולי שדה ומטעים. 
■  גינון: ברזי פיקוד בראשי מערכת 

■  תעשייה: מערכות אספקת מים. 

■   פיקוד הידואולי תלת דרכי )פטנט רשום(. 
■   מתאים לעבודה עם כל סוגי איכותיות המים, כולל מי קולחין )קוטר מעברי מים בפיקוד 2מ"מ (. 

■   טווח עבודה גדול מאד של לחצים ורמות ספיקה. 

■   ברז תלת מצב להפעלה ידנית: סגור-אוטומטי-פתוח. 

■   כולל וסת לחץ מובנה עם חוגה לויסות הלחץ  בתחום שבין 0.7 אטמ' ל- 4.5 אטמ' )בדגמים "11/2 - "2 חשמליים בלבד(. 

■   צריכת חשמל נמוכה במיוחד, המאפשרת פריסת חוטים לאורך מיטבי ולאורך רב . 

■   ידית שניקה - מסופקת בכל הדגמים. 

■   דיאפרגמת EPDM  עמידה בפני כלור וחומרים כימיים אחרים המותרים לשימוש בחקלאות. 
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דגמי קוטר "1  -"3/4

דגמי קוטר " 1/2 1  - "3/4

סולונואיד פיקוד חשמלי המבטיח צריכת זרם 

מזערית והפעלה אמינה מרחוק

מפעיל פיקוד חשמלי מבטיח הפעלה אמינה

מרחוק וצריכת זרם מזערית לטווח ארוך )עד 

)AV-AC ( ברז שניקה וסגירה ידנית5000 מ' בדגם

כפתור בורר ידני תלת מצבי 
■  סגור 
■ אוטומטי 
■ פתוח 

כפתור בורר תלת מצבי להפעלה ידנית

סגור - אוטומטי - פתוח

כניסה

כניסה

כניסה )אופציונלי(

וסת לחץ מובנה )אופציונלי(

יציאה

יציאה

ידית שניקה EPDM דיאפרגמת

EPDM דיאפרגמת



דגמים ישרים  "¾ ו- "1
0.025 עד 7.0 מ"ק/ש ספיקה

0.2 עד 10 אטמ' לחץ פעולה

12 אטמ' לחץ מרבי

60°  צלסיוס טמפרטורת סביבה מרבית

60°  צלסיוס טמפרטורת נוזל מרבית

ניילון מחוזק חלקים פלסטיים

EPDM דיאפרגמות

2*0.75 ממ"ר * 80 ס"מ חוטי חשמל

דגמים ישרים וזוויתיים  " ½1  ו-"2
0.1 עד 34.0 מ"ק/ש ספיקה

0.3 עד 10 אטמ' לחץ פעולה

12 אטמ' לחץ מרבי

60°  צלסיוס טמפרטורת סביבה מרבית

60°  צלסיוס טמפרטורת נוזל מרבית

ניילון מחוזק חלקים פלסטיים

EPDM דיאפרגמות

2*0.75 ממ"ר * 80 ס"מ חוטי חשמל

VAC 18-28מתח

mA 90זרם הפעלה

mA 75זרם החזקה

קיימת השהייה של 2 עד 5 שניות ממתן הפקודה ועד להפעלה  •  

מרחק מרבי בין ברז  AquaNet AC לבין הבקרים

CABLE GAUGE
(AWG) 

DIAMETER
(MM)

CROSS SECTION
(MM2)

MAX. DISTANCE
(M)

200.80.51250

181.00.82000

171.11.02500

161.31.33500

151.41.55000

DC "1 & "¾ - אדום + שחור משותף

 AC "1 & "¾ - שחור + שחור משותף   

 DC "2 & "½ 1 -כתום  + שחור ולבן משותף

  AC "2 & "½ 1 - שחור ולבן + שחור ולבן משותף

)NO( ישנה את מצב הברז הבסיסי מסגור DC שינוי חיבורי החוטים בדגמי

מומלץ לבודד את חיבורי החשמל ממים למניעת קרוזיה

ברז AquaNet DC  תואם את רוב בקרי ההשקיה DC מתוצרת מוטורולה, אלדר גל, טלגיל או 

פרוגרס בעזרת יציאה של שניים או שלושה חוטים )ממיר 3 חוטים ל-2 חוטים(. למידע נוסף אודות 

דגמים מוגדרים, פנה אל נציג נטפים.

מצב פריקת כבל

VDC 12-40מתח

אלפיות השניה - ms 80רוחב פולס מזערי

Recommended working condition capacitor mode

Voltage (VDC)  Capacitor (μf)Min. pulse (ms)

12-18470080

18-28330080

28-40220080

)VDC 13.5, MS 100, MF4700( לבין הבקר AquaNet DC  מתח מרחק מרבי בין ברזי
CABLE GAUGE

(AWG)  
DIAMETER

(MM)
CROSS SECTION

(MM2)
MAX. DISTANCE

(M)

20 0.8 0.5 150

17 1.1 1.0 240

15 1.4 1.5 380

12346810121416182022242628303234דגם

3/4" G1.001.302.002.504.50

1" G1.001.302.002.404.00

11/2" G0.520.640.770.921.281.702.212.793.464.225.066.007.008.179.4110.7512.2013.7715.46

11/2" A0.900.930.981.051.231.481.802.182.643.183.794.495.266.127.068.089.2010.4011.70

11/2" A-G0.000.100.400.701.301.922.573.253.984.765.616.537.548.649.8411.1612.6014.1715.90

11/2" HYG0.360.360.420.430.721.061.492.042.683.444.305.266.337.508.7710.1511.6313.2214.90

11/2" HYA––0.000.000.300.570.871.211.602.042.523.053.634.264.945.676.457.288.18

2" G0.630.740.861.001.331.712.162.693.283.964.725.566.507.548.679.9111.2612.7214.30

2" A1.411.301.231.181.151.231.411.682.042.503.033.654.355.125.976.887.858.899.99

2" A-G1.401.691.972.252.803.353.924.505.125.776.487.248.008.999.9811.0912.3013.6015.06

2" HYG–––0.000.380.831.341.932.603.344.165.076.067.158.339.6010.9712.4514.02

2" HYA–0.020.060.120.270.470.731.041.401.812.282.803.363.984.655.376.146.967.84

• G = Globe • A = Angle • A-G = Angle valve globe flow • HYG = Hydraulic globe valve • HYA = Hydraulic angle valve

טווח ויסות לחצים : 0.7 עד 4.5 אטמ' )בדגמי " ½1 ן "2 חשמליים בלבד(
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מפרטים כללים

VAC 24 מפרט חשמל

DC  מפרט חשמל

הפסד עומד )מ'(

חיווט



AC DC BCP NPT GLOBE ANGLE W/ P/R W/ F/C 

¾"++++++

1"++++++

1½"++++++++

1½" hydr. + + + +  + 

2"++++++++

2" hydr.+++++

דגם
QUANTITY P/BOX 

UNITS
BOX DIMENSIONS 

CM X CM X CM 
BOX WEIGTH 

KG (AVERAGE) 

AquanetPlus ¾", 1"1247.0 x 26.0 x 12.04.45

AquanetPlus 1½" G121.5 x 12.5 x 191.18

AquanetPlus 1½" A121.5 x 12.5 x 191.29

AquanetPlus 2" G121.5 x 12.5 x 191.16

AquanetPlus 2" A121.5 x 12.5 x 191.24

Pressure Regulator Kit112.0 x 9.0 x 7.00.11

177mm

210mm

180mm

115mm

110mm
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דוגמא מגוף חשמלי, BSP, "1 , DC ישר

דוגמא ברז הידראולי, "BSP  2,  זוויתי עם שניקה.

*דגמי AquaNet " ¾ ו- "1 משווקים בדגמים ישרים בלבד.

**דגמםי עם וסתי לחץ משווקים בדגמי " ½1 ו "2  חשמליים בלבד.
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ממדים

מפתח הזמנה לברז חשמלי

נתוני אריזה


