PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

RWS-BGX

Systém pro zavlažování stromů – Nejlepší cesta k zdravým stromům !

POUŽITÍ

RWS-BGX je navržen pro závlahu stromů a
keřů. Tento systém umožňuje přivádět vodu,
vzduch a živiny zhutněnou půdou až ke
kořenům stromů a keřů.Tento systém je určen
pro závlahu dodávanou pomocí dávkovacího
zařízení (např.bubbler).

VLASTNOSTI

· 3 roky záruční lhůta
· Patentovaný plastový tubus
· Umožňuje rostlinám zdravý růst, díky tomu,
že v podmínkách zhutnělé půdy, nebo silné
vrstvy trávníku dovádí vodu, kyslík a hnojivo
přímo do kořenové zóny.
· Odvádí plyny, ketré by mohly rostinám škodit
·	Ideální pro městské aplikace: podpovrchové
zavlažování udržuje kořenový systém
hluboko pod dlažbami apod.
· Uzavíratelná mřížka chrání systém proti
vandalizmu.
· Lze kombinovat s kapkovací hadicí
·	Šetří čas: v tubusu je předinstalovaný bubbler
s kompenzací tlaku řady Rain Bird 1401, 45
cm měkčeného PE SP-100 a uzavíratelná
mřížka
• Esteticky nenarušuje vzhled krajiny, vše je
instalováno pod povrchem země.

· Jednoduchá objednávka. Jeden model místo
řady součástek.
· Spolehlivé, protože vše je sestaveno již z
továrny
· Uzavíratelná mřížka chrání systém proti
vandalizmu.
· Perforovaný tubus s tisíci otvory umožňuje
pronikání vody po celé délce kořenového balu
a výborné odvětrávání kořenového balu.

SPECIFIKACE
RWS & Mini –RWS modely :

· Systém se skládá z děrovaného tubusu z
vysocejakostního polymeru s UV- resistentními
termoplastickými inhibitory. Tubus chrání
předinstalovaný bubbler s tvarovkami.
· Není nutné seřizování.
· Předinstalovaný bubler řady Rain Bird 1401
· Regulace tlaku od 1,5 do 5,5 Baru.
• Průtok: 57l/h

Shrub –RWS model :

·	Zařízení se skládá z vrchního a spodního víčka
vyrobených z vysocejakostního polymeru s
UV- resistentními termoplastickými inhibitory.
Víčka jsou doplněna děrovaným tubusem.
Vrchním víčkem je kryt bubbler s tvarovkami.
· Není nutné seřizování.
· Předinstalovaný bubler řady Rain Bird 1401
· Regulace tlaku od 1,5 do 5,5 Baru.
• Průtok: 57l/h

ROZMĚRY

RWS model:
Výška: 91,4 cm
Průměr: 10,2 cm
Mini-RWS model :
Výška: 45,7cm
Průměr: 10,2cm
Shrub RWS model :
Výška: 25,4cm
Průměr: 5,1cm

MODELY

· RWS-BGX: systém s předinstalovaným bublerem
řady Rain Bird 1401, uzavíratelná mřížka,
nástrčné kolínko a 45cm dlouhé ½“ flexibilní
potrubí
· RWS-M-BG: systém s předinstalovaným bubblerem
řady Rain Bird 1401, uzavíratelná mřížka, nástrčné
kolínko připravené pro připojení 1/2" flexibilního
potrubí
· RWS-S-BCG: systém s předinstalovaným
bubblerem řady 1401, víčko , nástrčné kolínko
připravené pro připojení 1/2" flexibilního
potrubí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RWS-SOCK

Obal určený pro RWS

POUŽITÍ

VLASTNOSTI

RWS-SOCK je vytvořen pro instalaci na RWSBGX. Je určen pro instalaci do půdy s vysokým
obsahem písku a pomáhá proti vniknutí
jemných částí do tubusu.

· Pískový obal je použit jako obal přes RWS-BGX
· Obal je vyroben z PP
· Pomáhá proti vniknutí jemných částí do
tubusu.

ROZMĚRY

MODEL

Výška: 91,4 cm
Průměr: 10,2 cm
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RWS-SOCK: obal určený pro RWS
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