UNIRAM™ CNL

יונירעם טפטפת אינטגלית- UNIRAM™ CNL

INTEGRAL PRESSURE-COMPENSATING,
CONTINUOUSLY SELF-CLEANING, ANTI-SIPHON
AND ANTI-DRAIN MECHANISM DRIPPER

 עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך,טפטפת מווסתת אינטגראלית מעולה
.()לחץ נעילה נמוך.נגר-ומנגנון אל

APPLICATIONS
Greenhouse, deciduous and tree irrigation.
Sub-surface multi seasonal row crops.

SPECIFICATIONS

16009 - 16010 - 16012 - 17012 - 20010 - 20012 - 23010

:יישומים

: מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים
 ומעלה ביממה( מערכות השקיה טמונות10 ) .השקיה במספר פעימות רב
מטעים
חממות

Pressure-compensating range: 1.0-4.0 bar.
Anti-Siphon and Anti-Drain mechanism.
Largest filter in each dripper. Recommended filtration: 130 micron.
:מפרט טכני
Filtration method is to be selected based on the kind
and
concentration
of
the
dirt
particles
existing
in
the
water.
. מטר1.4 –  לחץ נעילה. מטר40  עד10 – ויסות ספיקה בטווח לחצים רחב
Wherever sand exceeding 2 ppm exists in the water, a Hydro-cyclone filter is to be installed before the main filter.
.מסנן אישי גדול לכל טפטפת עם מנגנון ניקוי עצמי
When sand/ silt/ clay solids exceed 100 ppm, pre treatment will be applied according to Netafim™ expert team’s instructions.
.נט כפול עם מעברי מים גדולים במיוחד-מנגנון טורבו
Double TurboNet™ labyrinth with large water passage.
To be “welded” into thick-walled dripperlines (0.9, 1.0, 1.2 mm).
.נגר- מנגנון אל.חוזר-מנגנון אל
Injected dripper, very low CV.
. מ"מ1.2  עד0.9 ליישום בצינורות בעלי עובי דופן
Injected silicon diaphragm.
.לאורך שנים
הנשמרת
הטפטפת מיוצרת בתהליך הזרקה קפדני המבטיח אחידות ספיקה
UV resistant. Resistant to standard
nutrients
usedמיטבית
in agricultural.
UniRam™ drippers meet ISO 9261 Standards with production certified by the Israel Standards
Institute
(SII). דיאפרגמת
.איכותית
סיליקון

. ובפני מרבית הכימיקלים בשוק החקלאיUV עמידות בפני קרינת
Pressure compensated: Precise.הישראלי
and equal
amounts
water are
delivered
over a broad
range.טפטפת היונירעם
ISO
- 9261 המחמיר
התקןpressure
עומדת בתנאי
התקנים
מכוןofובאישור.
100 % uniformity of water and nutrient distribution along the laterals.
. שעה/  ליטר3.5 , 2.3 , 1.6 , 1.0 , 0.7 : זמינה בספיקות
Anti-Siphon mechanism: Prevents contaminants from being drawn into the dripper.
. מטרdrainage
500 באורךand
גלילrefill
– מ"מ
16-17
שלוחות
: תצורות
בשתיirrigation.
הטפטפת זמינה לאספקה
Anti-drain (CNL) system: Eliminates
effect,
and בקוטר
improves
efficiency
in pulse
Continuously self flushing: Flushes debris as it.מטר
is detected,
throughout
justגליל
at the
beginning
or end
of a
4,500 באורך
ע"ג תוףoperation,
 מטר או300not
באורך
– מ"מ
20 בקוטר
שלוחה

FEATURES AND BENEFITS

cycle, ensuring uninterrupted dripper operation.
:ותועלות
תכונות
Self-flushing system with wide filtration area improves resistance to clogging thus making UniRam™ highly
resistant
. אחידות בפיזור המים והדשן לאורך כל השלוחה100% :טפטוף מווסת
when using low quality water.
Physical root barrier: Better
protection
against
rootלאחידות
intrusionועוזר
without
reliance
onלכלוך
chemicals.
.ההשקיה
במהלך
הספיקה
הלבירינט
מתוך
 מסלק חלקיקי:מנגנון ניקוי מתמשך
TurboNet™ labyrinth assures wide water passages, large deep and wide cross section improves clogging resistance.
. מבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים להתמודדות עם מי השקיה קשים:נט כפול-מנגנון טורבו
Widest water passages within the dripper.
לגרוםpreventing
הטפטפת העלולה
אל תוךofאדמה
המונע יניקת
חוזר
מנגנון אל
The water is drawn in to the dripper from the.לסתימתה
stream center,
the entrance
sediments
in to the
drippers.

. מתאים במיוחד להשקיה במספר רב של פעימות ומונע ניקוז השלוחות והמחלקים, (נגר )לחץ נעילה נמוך-מנגנון אל
.מנגנון למניעת חדירת שורשים לתוך הטפטפת
.עמידות מקסימאלית לסתימות לאורך שנים רבות
.  דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן:כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור

