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PC-12 45,42 150

PC-18 68,13 150

PC-24 90,84 150

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

SPECIFIKACE
tlak: 1 až 3,5 baru
průtok: 1,33 l/h až 7,2 l/h

MODELY
XB-05PC(modrý): 1,9 l/h kapkovač s 
kompenzací tlaku s perforovacím hrotem
XB-10PC(černý): 3,8 l/h kapkovač s kompenzací 
tlaku s perforovacím hrotem
XB-20PC(červený): 7,6 l/h kapkovač s 
kompenzací tlaku s perforovacím hrotem

Řada RAIN BIRD XB PC
kapkovače s kompenzací tlaku

VÝKON
Průtok (l/h)

Vstupní tlak
(bar)

POUŽITÍ
díky XB pC kapkovačům je kořenová zóna 
rostlin zásobována přesně a přímo. Jsou 
ideální pro závlahu živých plotů, stromů, křoví 
a výsadbu. Obzvláště díky kompenzaci tlaku 
jsou vhodné pro závlahu vegetace osázené ve 
svahu.

VLASTNOSTI
• Kapkovače s kompenzací tlaku zajišťují 

stejnoměrnost závlahy v nerovném terénu. 
perforovací hrot umožňuje instalaci s 
XM-tOOL.

• Na hrot se instaluje ¼“ potrubí spaghetti  
(XQ-100, XQ-1000)

• Silikovaná membrána je odolná proti 
chemikáliím.

SPECIFIKACE
• Průtok: 45,42 až 90,84 l/h
• Tlak: 0,7 až 3,5 baru
• Minimální filtrace: 150-mikronu

MODELY vstupní hrot x výstupní hrot
• PC-12: (tmavě hnědá) 45,42 l/h
• PC-18: (bílá) 68,13 l/h
• PC-24: (oranžová) 90,84 l/h

PŘÍSLUŠENSTVÍ
pC rozptylovací koncovka: Instaluje se na pC 
kapkovač, usměrňuje vytékání a eliminuje erozi 
a splachy.

POUŽITÍ
kapkovače se středním průtokem na závlahu 
větších keřů a stromů. Moduly mohou dále 
přesně dávkovat průtok vody do bubblerů 
a rozprašovacích trysek. perforovací hrot a 
nenápadný vzhled činí kapkovače ideálním 
prvkem pro mikrozávlahu.

VLASTNOSTI
• Regulace tlaku umožňuje vyrovnaný průtok 

v širokém tlakovém rozmezí (0,7 až 3,5 baru).
• Perforovací hrot umožňuje snadnou instalaci 

na 1⁄2”, nebo 3⁄4” kapkovací potrubí
• Na hrot se instaluje 1⁄4” potrubí spaghetti 

(XQ-100, XQ-1000).
• UV vzdorní odolné plasty.
• Vysoce iner tní  mater iál  odolný vůči 

chemikáliím.
• Barevně odlišené jednotlivé průtokové řady.

Řada PC-12, PC-18, PC-24 
Moduly s kompenzací tlaku

Minimální 
filtrace

Průtok l/h
Vstup/Výstup/Barva MikronModel

MODULY S KOMPENZACÍ TLAKU METRICKÉ

VÝKON

Hrot/ tm. hnědá

Hrot/ bílá

Hrot/ oranžová

SPECIFIKACE
průtok: 3,79 l/h
tlak: 1,0 až 3,5 baru
Filtrace: 100 mikronů

MODEL
XB-10-6: 
multikapkovač se 6 
výstupy s kompenzací tlaku

XB-10-6
Multikapkovač Xeri-Bub

POUŽITÍ
kapkovače s kompenzací tlaku poskytují 
přesné a úsporné dávkování závlahové vody k 
rostlinám, keřům a stromům.

VLASTNOSTI
• Kapkovače s kompenzací tlaku dodávají 

rovnoměrně vodu při širokém rozsahu tlaků 
(1,0 až 3,5 baru)

• Multikapkovač je dodáván s jedním výtokem 
otevřeným. Ostatní výtoky lze otevřít 
jednoduchým odstřihnutím konců výtoků.

• Na výtoky lze napojit ¼“ potrubí (XQ-100, 
XQ-1000)

• Samoproplachovací funkce zabraňuje 
ucpávání výtoků 

• Trvanlivý UV-rezistentní materiál
• Multikapkovač lze jednoduše napojit přes 

napichovací vstup pomocí nástroje Hole 
punch tool
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