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 ביצועי שטיפה
אופטימליים

 חסכון בידיים
עובדות
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ומשתלם
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שוטף שלוחות מפוקד
שוטף השלוחות החדש מבית נטפים מאפשר 

שטיפת שלוחות טפטוף לעיתים קרובות, בעיתוי 
הנדרש. שטיפת שלוחות שומרת על מערכת 

ההשקיה נקייה, ללא הימצאות של חומר אורגני 
או מזהמים אחרים, מאפשרת קבלת ביצועים 
אופטימליים של המערכת ומאריכה את אורך 

החיים שלה.

אפשרות שטיפה של קבוצת שלוחות, בין 20 ל 40 שלוחות    
בו זמנית, בהתאם לתנאים ההידראוליים של המערכת

אפשרות להתחבר למערכת עילית או טמונה

ניתן לשטוף את המערכת באופן אוטומטי דרך בקר 
השקייה או בצורה ידנית

מקטין באופן משמעותי את זמן העבודה בשטיפת שלוחות

מאפשר שטיפה יעילה עקב מהירות זרימה גבוהה 

           מתאים לשטיפת שלוחות בעלות עובי דופן דק, בינוני ועבה
   

           מתאים לשלוחות טפטוף בקטרים מ 16 מ"מ עד 22 מ"מ
           אביזר קשיח מבחינה מכנית, עמיד לכימיקלים

UV עמיד לקרינת           

מאפשר לראות את שטיפת כל אחת מן השלוחות ואת 
איכות המים, על מנת לקבל תמונה טובה יותר על יעילות 

 השטיפה

שוטף השלוחות היחידי עם מנגנון:
)N.C. (NORMALLY CLOSED, שבמקרה של תקלה 

 מאפשר לשוטף להיסגר באופן אוטומטי ומהיר

השוטף מופעל על ידי פקודה הידראולית

מקצר את תהליך התקנת מערכת השטיפה יחסית למאסף
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מספר קטלוגייחידה/מטרתיאור המוצרשם המוצר

לחיבור צינור לחץ  הפיקוד לצינורית  מתאם תחילית למפצל מחבר 5 מ"מ

32000-001900יחידה 

5032000-001920 יחידות/שקית

10032000-001930 יחידות/שקית

לחיבור הצינורית לשוטף השלוחהמתאם זוית למפצל 5 מ"מ שטוח
32000-002520יחידה

5032000-002525 יחידות/שקית

SPE 3X5  10040000-002000 מטרלחיבור צינור לחץ הפיקוד לשוטף השלוחה  צינורית

32500-017400יחידהלחיבור  שלוחת טפטוף דקי דופן לשוטף השלוחהטבעת כחולה 16 מ"מ למחבר טבעת דק דופן

 לחיבור שלוחת טפטוף בינוני/עבה דופן לשוטף טבעת לבנה  16 מ"מ למחבר טבעת בינוני ועבה דופן
32500-017600יחידההשלוחה

כמות בקופסהתיאור המוצר
)יחידות)

מידות קופסה
)מ"מ)

משקל קופסה
)ק"ג)

 מס' קופסאות
מספר קטלוגילמשטח

300שוטף שלוחה מפוקד 16 מ"מ ללא טבעת

560*270*248

9

32

32000-007810

3009.332000-007811שוטף שלוחה מפוקד 16 מ"מ עם טבעת כחולה

2007.232000-007812שוטף שלוחה מפוקד עבור שלוחות טפטוף עבה דופן

    סכמת התקנה עקרונית

    מערכי התקנה אפשריים

    נתוני הזמנה ולוגיסטיקה

    מוצרים משלימים

שוטף שלוחה

רוכב

ברז ידני

שלוחת 
טפטוף

צינור לחץ כניסה

טפטפת מווסתת
ספיקה גבוהה
לשחרור לחץ

מערך 1
ברזי פיקוד מפוזרים בקצה השטח

מערך 2
ברזי פיקוד מרוכזים בזוגות בקצה 

השטח

מערך 3
ברזי פיקוד מרוכזים בפינת השטח

מערך 4
ברזי פיקוד מרוכזים ליד ברז 

ההשקיה

צינור לחץ פיקוד

ברזי פיקוד שוטף שלוחות

צינור נקז
 )אפשרי(

שלוחת 
טפטוף

מחבר 
מהיר

צינורית

מתאם

מחבר תחילית

צינור לחץ
פיקוד

טפטפת מווסתת 
ספיקה גבוהה
לשחרור לחץ

 100 מטר
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