
SP
R

A
Y

O
V

É P
O

STR
EK

O
VA

Č
E

 Navštívte hunterindustries.com64

PARAMETRE
• Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
• Kryt hnedej farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
• Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
• Záručná doba: 5 rokov

 ► Vlisované stieracie tesnenie
 ► Odolná pružina
 ► Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
 ► Inovatívne utesnenie
 ► Spätný ventil Pro-Spray®
 ► Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
• Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
• Hlava s ochranou proti vandalom (obj. č. PROS-PRS30-VPC)
• Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m; obj. č. 457400)
• Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560)
• Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 58

Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulácia tlaku: 2,1 bar; 210 kPaPRS30

PRS30 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-04-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 10 cm výsuv CV = Štandardne nainštalova-
ný spätný ventil (iba výsuvné 
modely, 15 cm a 30 cm mode-
ly objednané ako CV nebudú 
mať bočné pripojenie)

PROS-06-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv

PROS-06-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm 
výsuv (bez bočného pripojenia)

PROS-12-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv R = Štandardne nainštalova-
ná krytka s upozornením na 
použitie úžitkovej vody (shrub 
v ružovej farbe)

PROS-12-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm 
výsuv (bez bočného pripojenia)

Príklady:  
PROS-04-PRS30 = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa
PROS-06-PRS30 - CV = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil
PROS-12-PRS30 - CV - R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil a 
krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody

[A] PROS-12-PRS30 
[B] PROS-12-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-04-PRS30
Výška v zas. polohe: 15,5 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

[A] PROS-06-PRS30 
[B] PROS-06-NSI-PRS30 
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-00-PRS30
Výška v zasun. polohe: 11 cm
Závit: ½" 

[A] [B] [A] [B]

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS30

K modelom PRS30 sú priložené ružové kryty, ktoré 
upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

REGULOVANÝ TLAK

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s

S modelom PRS 30 najlepšie fungujú trysky Pro-Spray 
s pevnou výsečou a nastaviteľné trysky s precíznym 
postrekom Precision Distribution Control™.

PS ULTRA  PRO-SPRAY®   PRS30   PRS40
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Krížové odkazy:


