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Zraszacze statyczne UNI-Spray   
 

 

Wynurzalne zraszacze statyczne. 

 Przyłącze: 1/2" F 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Wysokość obudowy: 15 cm 

 Średnica zewnętrzna: 3,2 cm 

 Przepływ płuczący uszczelkę 
(poniżej 0,75 bar): 36 l/h 

 

Modele: 

US-400 – model bezdyszowy 

US-410HE – z dyszą HE-VAN 10 

US-412HE – z dyszą HE-VAN 12 

US-415HE – z dyszą HE-VAN 15 

US-418 – z dyszą VAN 18 

 

 

Zraszacze statyczne 1800   
 

 

Wynurzalne zraszacze statyczne o przyłączu 1/2" F i średnicy zewnętrznej 5,7 cm. Przepływ płuczący uszczelkę 
(poniżej 0,6 bar): 20 l/h oraz 100 l/h (1804 SAM) i 110 l/h (1804 SAM PRS)  
 
Modele: 

1802 
 Wysokość obudowy: 10 cm 

 Wysokość wynurzenia: 5 cm 
 

1804 
 Wysokość obudowy: 15 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 

1806 
 Wysokość obudowy: 24 cm 

 Wysokość wynurzenia: 15 cm 
 

1812 
 Wysokość obudowy: 40 cm 

 Wysokość wynurzenia: 30 cm 

1804 SAM 
 Wysokość obudowy: 15 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Powstrzymuje wypływ wody 
przy różnicy poziomów do 4,2 m 

 

1804 SAM PRS 
 Wysokość obudowy: 15 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Powstrzymuje wypływ wody 
przy różnicy poziomów do 4,2 m 

 Regulator ciśnienia (redukuje 
ciśnienie do 2,1 bar) 

 

 

 

Zraszacze statyczne PRO-SPRAY   
 

 

Wynurzalne zraszacze statyczne o przyłączu 1/2" F i średnicy zewnętrznej 5,7 cm (PROS-00 średnica 3 cm). 
 
Modele: 

PROS-00 
 Wysokość obudowy: 4 cm 
 

PROS-02 
 Wysokość obudowy: 10 cm 

 Wysokość wynurzenia: 5 cm 
 

PROS-04 
 Wysokość obudowy: 15 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 

PROS-06 
 Wysokość obudowy: 22 cm 

 Wysokość wynurzenia: 15 cm 
 

PROS-12 
 Wysokość obudowy: 41 cm 

 Wysokość wynurzenia: 30 cm 

PROS-04 PRS30 
 Wysokość obudowy: 15,5 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Regulator ciśnienia (redukuje ciśnienie do 2,1 bar) 
 

PROS-04 PRS40 
 Wysokość obudowy: 15,5 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Regulator ciśnienia (redukuje ciśnienie do 2,8 bar) 
 

PROS-12 PRS40 
 Wysokość obudowy: 41 cm 

 Wysokość wynurzenia: 30 cm 

 Regulator ciśnienia (redukuje ciśnienie do 2,8 bar) 

 

 

Akcesoria do zraszaczy statycznych 
 

 

Zaślepka do korpusu PROS 
Umożliwia wyłączenie zraszacza z pracy bez 
konieczności rozkopywania terenu. 
Przyspiesza i usprawnia prace serwisowe 
związane ze zmianą rozmieszczenia 
zraszaczy. 
 
 

Korek do tłoka zraszacza PROS 
Zamyka przepływ wody w zraszaczu pozwalając 
wyregulować system. Wyłączony zraszacz jest dobrze 
widoczny, dzięki wysuniętemu tłokowi.  

 
 
Przedłużka tłoka zraszacza 16,5 cm 
 
 
 

Zawór stopowy CV do zraszacza PROS 
Kompatybilny ze zraszaczami 04", 06", 12" 
Działa przy różnice poziomów do 3m 
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Dysze regulowane VAN   
 

 

Dysze z regulowanym kątem sektora zraszania (Variable Arc Nozzle). Modele VAN-12, VAN-15 i VAN-
18 posiadają dawkę opadową dopasowaną do dysz nieregulowanych typu MPR. 
zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie. Wszystkie dysze posiadają gwint wewnętrzny 
kompatybilny ze wszystkimi przedstawionymi modelami zraszaczy statycznych. 

 Ciśnienie robocze: 1,0 do 2,1 bar  

 Możliwość redukcji zasięgu i natężenia przepływu o max. 25% 

 W zestawie filtr siatkowy montowany pod dyszą 

 Płynna regulacja sektora zraszania w zakresie: 0 - 330 stopni (dysze 4-8), 0 - 360 stopni 
(dysze 10-18) 

 Kąt nachylenia strumienia: 0° (VAN-4, VAN-6), 5° (VAN-8), 10° (VAN-10), 15° (VAN-12),  
23° (VAN-15), 26° (VAN-18) 

 

 

 

 

Dysze regulowane HE-VAN   
 

 

Dysze o wysokiej skuteczności nawadniania (High Efficiency). Większe krople zapewniają lepszą odporność 
na działanie wiatru.  
Odznaczają się ponad przeciętnymi parametrami działania: współczynnik równomierności nawadniania DU 
jest o ponad 40% wyższy, a współczynnik planowania SC o ponad 35% niższy od konkurencyjnych dysz typu 
VAN. Oznacza to uzyskanie wysokiej równomierności nawadniania przy krótszym czasie działania, co wpływa 
na oszczędność wody i zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu. Płynna regulacja sektora zraszania w 
zakresie 0 - 360 stopni 

 Możliwość redukcji zasięgu i natężenia przepływu o max. 25% 

 Dawka opadowa dopasowana do dysz typu MPR i U 

 Opatentowana technologia przepływu umożliwia pierwszorzędne nawadnianie blisko zraszacza, jak 
również bardziej równomierne nawadnianie w całym obszarze działania, dzięki strumieniom wody o 
niskiej trajektorii 

 Większe krople i grubsze strumienie wody stwarzają większą odporność na działanie wiatru 

 W zestawie filtr siatkowy montowany pod dyszą 

 Ciśnienie robocze: 1,0 do 2,1 bar 

 Kąt nachylenia strumienia: 24° (HE-VAN 8), 27° (HE-VAN 10), 23° (HE-VAN 12), 25° (HE-VAN 15) 
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Dysze prostokątne MPR   
 

 

Dysze z dopasowaną dawką opadową (Matched Precipitation Rate), emitujące wodę proporcjonalnie do sektora zraszania. 

 Stały sektor zraszania w kształcie prostokąta 

 Możliwość redukcji zasięgu i natężenia przepływu o max. 25% 

 Dopasowana dawka opadowa (MPR) 

 W zestawie filtr siatkowy montowany pod dyszą 

 Ciśnienie robocze: 1,0 do 2,1 bar 

 Kąt nachylenia strumienia: 30 stopni 
 
 

 

 

Dysze regulowane PRO A   
 

 

Dysze PRO o regulowanym kącie pracy umożliwiają użytkownikowi nawadnianie obszaru 
o dowolnym kształcie z dokładnością jaką oferują dysze o stałym kacie pracy. Ponadto 
kąt pracy dysz można precyzyjnie wyregulować w zakresie od 0° do 360° 

 Ostre, dobrze zarysowane krawędzie 

 Równomierny opad od 2,4 m do 5,2 m 

 Duże krople wody mogące oprzeć się lekkiemu wiatrowi 

 Równomierne rozprowadzanie 

 Regulacja od 0° do 360° 

 Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bar; 210 kPa 
 
 
 
 

 

 

Kontynuacja tabeli na następnej stronie → 
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Dysze prostokątne   
 

 

Dysze zaprojektowane w celu dostosowania potrzeb użytkownika do roślin 
sadzonych w długich, wąskich pasach oraz na innych obszarach o nietypowych 
kształtach. Specjalne modele obejmują dysze do nawadniania pasa centralnego, 
pasa końcowego, narożników, pasa bocznego, dysze o krótkim promieniu i dysze 
wielostrumieniowe. Taka różnorodność umożliwia właściwy dobór dyszy 
zapewniającej odporne na wiatr zraszanie obszaru, na którym tradycyjne dysze o 
stałym łuku lub dysze o regulowanym zakresie nie są w stanie sprostać 
oczekiwaniom. 
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Dysze obrotowe R-VAN   
 

 

Regulowane dysze rotacyjne R-VAN zapewniają oszczędność wody i elastyczność w 
projektowaniu. Wykorzystuje technologię obrotowego strumienia, która zapewnia 
równomierne zraszanie z niską intensywnością opadu, znacznie redukując spływ wody i 
erozję gleby. Wymiana statycznych dysz zraszających na regulowane dysze rotacyjne R-
VAN pozwala zmniejszyć przepływ nawet o 60% i zwiększyć oszczędność wody nawet o 
30%. Zakres obszaru zraszania i zasięg działania dyszy można w łatwy sposób 
regulować palcami, bez konieczności używania narzędzi. 

 Dysza wielostrumieniowa z wbudowanym mechanizmem obrotowym do 
zraszaczy statycznych 

 Dopasowana intensywność opadu (MPR) 

 Możliwość łączenia dysz R-VAN z rotorami Rain Bird serii 5000 wyposażonymi 
w dysze typu MPR (umożliwia projektowanie systemów o dopasowanej 
intensywności opadu (MPR) o zasięgu od 4,0 do 10,7 m) 

 Filtr siatkowy chroniący dyszę przed zanieczyszczeniami 

 Ciśnienie robocze: od 2,1 do 3,8 bar (zalecane 3,1 bar) 

 Regulacja dyszy: kąt zakresu i promień obszaru zraszania należy regulować w trakcie przepływu wody 
 

 

 

Dysze obrotowe MP-ROTATOR   
 

 

MP Rotator jest rewolucyjną, wielostrumieniowa dyszą obrotową zapewniającą 
bardziej równomierne nawodnienie powierzchni. MP Rotator nie przyczynia się 
do powstawania mgły towarzyszącej dużemu ciśnieniu wody, tylko stałym, 
wolnym tempem pokrywa powierzchnię wielokrotnym strumieniem wody. 
Wolniejsze tempo nawadniania powoduje, że woda równomiernie wsiąka w 
całą nawadnianą powierzchnię. Zwiększona wydajność pozwala zaoszczędzić 
do 30% wody w porównaniu do tradycyjnych zraszaczy i znacznie ogranicza 
stratę wody spowodowaną spływaniem wody na pochyłych terenach. 
Dysza MP815, nowy model popularnej serii MP800 firmy Hunter, podtrzymuje 
dopasowaną wartość opadu 20 mm/h do wygodnego, zwiększonego 
maksymalnego promienia, który obecnie wynosi 4,9 m. Dzięki tym parametrom 
dysze MP800 oferują zwiększone możliwości projektowania i modernizacji 
systemu. 

 Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu kąta lub 
promienia  

 We wszystkich modelach promień może zostać zmniejszony maks. 
do 25%  

 Oznaczenie dysz kolorami ułatwia ich identyfikację w terenie  

 Opatentowane „podwójne wynurzenie” (double-pop) przeciwdziała 
zanieczyszczeniu dyszy  

 Wymienne sito filtra zapobiega zatykaniu się dysz  

 Niska wartość opadu  

 Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa  

 Regulacja kąta i promienia 
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Klucz do regulacji dysz MP ROTATOR 
Umożliwia regulację zasięgu dyszy oraz pomaga w nastawie kąta pracy. 
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Zraszacz rotacyjny 3504 1/2"   
 

 

Sektorowe zraszacze wynurzalne. W zestawie 6 dysz dających możliwość optymalnego doboru wydatku i zasięgu działania w zakresie od 4,6 do 
10,7 m (dysza 2,0 zainstalowana w zraszaczu). 

 Podłączenie: 1/2” F 

 Wysokość obudowy: 16,8 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10,2 cm 

 Płynna regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni (przy kącie pełnym praca „tam i z powrotem”) 

 Możliwość redukcji zasięgu o max. 35% 

 W zestawie 6 wymiennych dysz Rain Curtain zwiększających równomierność nawadniania 

 Ciśnienie robocze: od 1,7 do 3,8 bar 

 Przepływ: od 0,12 do 1,04 m
3
/h 

 Promień: od 4,6 do 10,7 m 
 
Modele: 

3504 PC sektorowy 

3504 PC SAM sektorowy z zaworem stopowym (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 2,1 m) 

 

 

 

Zraszacze rotacyjne 5000 i 5000+ 3/4"   
 

 

Sektorowe i pełonoobrotowe zraszacze wynurzalne. W zestawie 12 dysz dających możliwość optymalnego doboru wydatku i zasięgu w zakresie od 
7,6 do 15,2 m (dysza 3.0 zainstalowana w wybranych modelach zraszaczy). 

 Podłączenie: 3/4" F 

 Wysokość obudowy: 18,5 cm (5004), 24,5 cm (5006), 42,9 cm (5012) 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm (5004), 15 cm (5006), 30 cm (5012) 

 Regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni (przy kącie pełnym dla modeli PC praca „tam i 
z powrotem”, dla modeli FC praca ciągła w jednym kierunku) 

 Możliwość redukcji zasięgu o max. 25% 

 W zestawie 8 wymiennych dysz standardowych Rain Curtain o kącie trajektorii 25 stopni oraz 4 dysze 
o kącie trajektorii 10 stopni 

 Opcjonalnie 3 zestawy dysz Rain Curtain z dopasowaną dawką opadową (MPR-25,MPR-30, MPR-35), 
z których każdy zawiera 4 dysze: Q (90 stopni), T (120 stopni), H (180 stopni), F (360 stopni) 

 Możliwość łączenia dysz MPR z dyszami rotacyjnych R-VAN na jednej sekcji 

 Ciśnienie robocze: od 1,7 do 4,5 bar 

 Przepływ: od 0,17 do 2,19 m3/h 

 Promień: od 7,6 do 15,2 m 

 Zawór stopowy (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 2,1 m) 
dla modelu SAM 

 Regulator ciśnienia (redukuje ciśnienie do 3,1 bar) dla modelu PRS 

 Wyłącznik wypływu wody dla modelu PLUS 
 
 
Modele: 

5004 PC - sektorowy 

5004 PC SAM - sektorowy z zaworem stopowym 

5004 PC PRS - sektorowy z regulatorem ciśnienia 

5004 PLUS PC - sektorowy 

5004 PLUS FC - pełnoobrotowy 

5004 PLUS PC SAM - sektorowy z zaworem stopowym 

5004 PLUS PC SS SAM PRS - sektorowy z zaworem stopowym i regulatorem 

ciśnienia, tłok ze stali nierdzewnej 

5006 PLUS PC - sektorowy o wynurzeniu 15 cm 

5012 PLUS PC SAM PRS - sektorowy z zaworem stopowym i regulatorem ciśnienia 

o wynurzeniu 30 cm 
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Dysze MPR o zrównoważonej dawce opadowej 
Dysze MPR upraszczają projektowanie i instalację zraszaczy, ponieważ dostarczają dopasowaną dawkę 
opadową w obrębie ustalonego sektora zraszania. Dobór dyszy sprowadza się do określenia kąta i 
promienia zakresu pracy zraszacza. Wszystkie dysze MPR (25, 30 i 35) można łączyć ze sobą w ramach 
sekcji nawodnieniowych, zachowując stały równoważnik opadu. Można je rownież łączyć z dyszami 
rotacyjnymi serii R-VAN. 

 Drzewko zawierające 4 dysze: Q (90 stopni), T (120 stopni), H (180 stopni) i F (360 stopni) 

 Kompatybilne ze zraszaczami serii 5000 / 5000 PLUS Rain Bird 

 Wykonane w technologii Rain Curtain zwiększającej równomierność nawadniania 

 Równoważnik opadu na poziomie 15,2 mm/h redukujący wypłukiwanie i erozję gleby 

 Ciśnienie robocze: od 1,7 do 4,5 bar 
 
 
 

 
 
 

Zawór stopowy SAM 
Powstrzymuje grawitacyjny wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 2,1 m. 
 
 

 

Klucz do regulacji 
Służy do wyciągania głowicy z obudowy i regulacji ustawień zraszacza. 
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Zraszacz rotacyjny młoteczkowy MAXI-PAW 3/4"   
 

 

Impaktowy zraszacz wynurzalny sektorowy lub pełnozakresowy. Rotor zaprojektowany do użytku na średniej wielkości obiektach publicznych, a 
także dla automatycznie sterowanych systemów nawadniających w ogrodach przydomowych. Urządzenia te charakteryzują się doskonałą pracą w 
przypadku zanieczyszczonej wody. 

 Młoteczkowy zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy 

 Podłączenie dolne 3/4" F lub boczne 1/2" F 

 Wysokość obudowy: 23,6 cm 

 Wysokość wynurzenia: 7,6 cm 

 Zwiększony ciężar ramienia w celu zmniejszenia prędkości obrotu i 
zwiększenia zasięgu działania 

 Dyfuzor do zmniejszania zasięgu działania 

 Sektor zraszania regulowany w zakresie 20 - 340 stopni lub praca 
ciągła w jednym kierunku po podniesieniu ogranicznika 

 Opcjonalny zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy 
różnicy poziomów terenu do 1,8 m) 

 Trajektoria: 23 stopnie 

 Dysza nr 08 (niebieska) zamontowana fabrycznie 

 Dysze nr 06 (czerwona) i nr 12 (beżowa) można domówić bezpłatnie 

 Ciśnienie robocze: od 1,7 do 4,1 bar 

 Przepływ: od 0,46 do 1,91 m
3
/h 

 Promień: od 11,4 do 13,7 m 
 
 
 

Klucz do głowicy 
Służy do wykręcania głowicy z obudowy zraszacza 
 

Zawór stopowy 
Powstrzymuje grawitacyjny wypływ wody przy  
różnicy poziomów terenu do 1,8 m 

 

 

Zraszacze rotacyjne 6504 FALCON 1"   
 

 

Sektorowe i pełno obrotowe zraszacze wynurzalne przeznaczone do stosowania na dużych  
obszarach zieleni, jak również obiektach sportowych typu: boiska piłkarskie, rugby czy korty  
tenisowe. 

 Podłączenie: 1" F 

 Wysokość obudowy: 21,6 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10,2 cm 

 Regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni (przy kącie pełnym dla modeli PC  
praca „tam i z powrotem”, dla modeli FC praca ciągła w jednymkierunku) 

 Możliwość redukcji zasięgu o max. 25% 

 Wbudowany zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody  
przy różnicy poziomów terenu do 3,1 m) 

 Zraszacz bez dyszy (dyszę należy zamówić osobno, bezpłatnie) 

 Trajektoria: 25 stopni 

 Ciśnienie robocze: od 2,1 do 5,5 bar 

 Przepływ: od 0,66 do 4,93 m
3
/h 

 Promień: od 11,9 do 19,8 m 
 
 
 
 
Modele: 

6504 PC - sektorowy 
6504 FC - pełnoobrotowy 
6504 PC SS - sektorowy, tłok ze stali nierdzewnej 

6504 FC SS  - pełnoobrotowy, tłok ze stali nierdzewnej 
6504 PC SS HS  - sektorowy, tłok ze stali nierdzewnej, szybkoobrotowy 

 Stosowany do zraszania kortów tenisowych z nawierzchnią 
z mączki ceglanej 

 Pokrywa części wynurzalnej w kolorze mączki ceglanej 

Zraszacz zaapropobowany przez 

Francuską Federację Piłki Nożnej  

do stosowania na płytach boisk 
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Zraszacze rotacyjne 8005 1"   
 

 

Sektorowe i pełnoobrotowe zraszacze wynurzalne o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone  
do nawadniania obiektów sportowych (szczególnie boisk piłkarskich) i terenów zieleni. 

 Podłączenie: 1" F 

 Wysokość obudowy: 25,7 cm 

 Wysokość wynurzenia: 12,7 cm 

 Płynna regulacja sektora zraszania w zakresie: 50 - 330 stopni 

 Przełącznik trybu sektorowego na pełnoobrotowy (praca ciągła w jednym kierunku) 

 Możliwość redukcji zasięgu o max. 25% 

 Wbudowany zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 3,1 m) 

 Zraszacz z fabrycznie zamontowaną dyszą nr 18 (inną dyszę można zamówić osobno, bezpłatnie) 

 Trajektoria: 25 stopni 

 Ciśnienie robocze: od 3,5 do 6,9 bar 

 Przepływ: od 0,86 do 8,24 m
3
/h 

 Promień: od 11,9 do 24,7 m 
 
Modele: 

8005 - sektorowy i pełnoobrotowy 

8005 SS - sektorowy i pełnoobrotowy, tłok ze stali nierdzewnej  

 

 
 
Koszyk na trawę 
 

Zraszacz zaapropobowany przez 

Francuską i Szwajcarską  

Federację Piłki Nożnej  

do stosowania na płytach boisk 
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Zraszacze rotacyjne EAGLE 1,5"   
 

 

Zraszacze typu EAGLE zaprojektowane zostały, aby spełniać specyficzne wymagania przy nawadnianiu obiektów sportowych – szczególnie boisk 
piłkarskich i pól golfowych. 

 Podłączenie: 1,5" F (gwint typu ACME) 

 Wysokość obudowy: 34 cm 

 Wysokość wynurzenia: 8,3 cm 

 Działanie pełnoobrotowe (EAGLE 900) oraz sektorowe do 345 stopni (EAGLE 950) 

 Promień: od 26,2 do 27,7 m (EAGLE 900), od 25,2 do 27,7 m (EAGLE 950) 

 Wbudowany zawór elektromagnetyczny 

 Fabrycznie zamontowana dysza nr 60 (EAGLE 900), nr 28 (EAGLE 950) 

 Wbudowany regulator ciśnienia o zakresie 1,04 – 6,9 bar (ustawiony fabrycznie 
na 5,5 bar) 

 Filtr siatkowy – dostępny do konserwacji od góry zraszacza 

 Trajektoria: 25 stopni (maksymalna wysokość strugi: 6,1 m) 

 Ciśnienie robocze: od 4,5 do 6,9 bar 

 Przepływ: od 9,47 do 11,86 m
3
/h 

 Promień: od 26,2 do 27,7 m 

 Cewka magnetyczna: 24 VAC – 50 Hz 

 Prąd rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA) 

 Prąd podtrzymania 0,30 A (7,2 VA) 
 
Modele: 

EAGLE 900-E – pełnoobrotowy 

EAGLE 950-E – sektorowy do 345 stopni 

 

 
 

Pokrywa ze sztucznej trawy 
 
 
Klucz do ustawiania zaworu DR-SVK-7 
 
 
Narzędzie do montażu zaworu VT-DR 
 
 
Obcęgi do demontażu pierścieni zraszacza SRP 
 
 
Narzędzie do czyszczenia filtra zraszacza IS-TSRS 
 
 
Klucz do zraszacza z wbudowanym zaworem EGL-SV 
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Zraszacze rotacyjne PGJ 1/2"   
 

 

Zraszacz PGJ może pracować z większymi rotorami, dzięki czemu możliwe jest łączenie małych i dużych obszarów w jedną strefę.  Jest to bardzo 
wygodnym i efektywnym rozwiązaniem, którego nie oferują typowe zraszacze. Przy odpowiedniej konfiguracji PGJ umożliwia efektywne stosowanie 
mniejszej liczby głowic, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności. 

 Podłączenie: 1/2" F 

 Promień: od 4,3 do 11,6 m 

 Przepływ: od 0,13 do 1,23 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 3,8 bar 

 Ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni  

 Dysza instalowana fabrycznie: wyłącznie 2,0 

 Trajektoria dysz: ok 14 stopni 

 
Modele: 

PGJ 00 
 Wysokość: 18 cm 

 

PGJ 04 
 Wysokość obudowy: 18 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 

PGJ 12 V 
 Wysokość obudowy: 41 cm 

 Wysokość wynurzenia: 30 cm 

 Fabrycznie zamontowany zawór stopowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Zawór stopowy 
 
 
 

 
 

 

Zraszacz rotacyjny SRM 04 1/2"   
 

 

 Podłączenie: 1/2" F 

 Promień: od 4,0 do 9,4 m 

 Przepływ: od 0,08 do 0,82 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 3,8 bar 

 Ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni  

 Dysza instalowana fabrycznie: wyłącznie 3,0 

 Trajektoria dysz: ok 18 stopni 

 Wysokość obudowy: 17 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Zawór stopowy 
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Zraszacz rotacyjny PGP-ADJ 04 3/4"   
 

 

Równomierne nawadnianie powierzchni oraz precyzyjna praca dysz czynią zraszacz PGP wyjątkowym jeśli 
chodzi o niezawodność, trwałość i wszechstronność zastosowań. 

 Podłączenie: 3/4" F 

 Promień: od 8,2 do 15,8 m 

 Przepływ: od 0,10 do 3,22 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 4,5 bar 

 Ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni  

 Dysza instalowana fabrycznie: wyłącznie 3,0 

 Trajektoria dysz: standard - 25 stopni, niskokątowa - 13 stopni 

 Wysokość obudowy: 19 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 
 

 

 

Zraszacze rotacyjne PGP ULTRA 3/4"   
 

 

PGP Ultra zaprojektowany został na bazie najlepiej sprzedającego się rotora PGP, który wzbogacono w nowe funkcje oparte na trzech dekadach 
badań, sugestii użytkowników i testów laboratoryjnych. 

 Podłączenie: 3/4" F 

 Promień: od 7,3 do 14,0 m 

 Przepływ: od 0,27 do 2,22 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 4,5 bar 

 Ustawianie zakresu: od 50 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: standard - 25 stopni, niskokątowa - 13 stopni 
 
Modele: 

PGP 00 
 Wysokość: 19 cm 

 

PGP 04 
 Wysokość obudowy: 19 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 
 

PGP 04 PRB 
 Wysokość obudowy: 19 cm 

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Wbudowany regulator ciśnienia (stałe ciśnienie pracy 3,1 bar) 
 

PGP 12 CV 
 Wysokość obudowy: 43 cm 

 Wysokość wynurzenia: 30 cm 

 Wbudowany zawór stopowy (do 2,1m różnicy wysokości terenu) 
 

Klucz do regulacji zraszacza 
 

Zawór stopowy (do 2,1m różnicy wysokości terenu)  
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Zraszacze rotacyjne I-20 3/4"   
 

 

Wytrzymały i wszechstronny zraszacz przeznaczony do użytku na dowolnym obszarze. 

 Podłączenie: 3/4" F 

 Promień: od 7,3 do 14,0 m   

 Przepływ: od 0,27 do 2,22 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 4,5 bara 

 Ustawianie zakresu: od 50 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: standard = 25 stopni, niskokątowa = 13 stopni  

 Wysokość obudowy: 19 cm  

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Funkcja Flostop – zamknięcie strumienia wody 
  
Modele: 

I-20 04 – sektorowy i pełnoobrotowy 

I-20 04 360 – pełnoobrotowy 

I-20 04 SS – sektorowy i pełnoobrotowy, tłok ze stali nierdzewnej 

 

 
 

Dysze MPR o zrównoważonej dawce opadowej do PGP ULTRA/I-20 

 Trzy drzewka z czterema dyszami o promieniu 7,6m, 9,1m i 10,7m 

 Każdy komplet dysz zawiera 4 dysze : Q(90⁰), T(120⁰), H(180⁰) i F(360⁰) 

 Promień od 7,6m do 10,7m 

 Ciśnienie od 1,7 do 4,5 bar 

 Przepływ od 0,17 do 2,09 m³/h 
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Dysze BLACK krótkiego zasięgu do PGP ULTRA/I-20 

 Zasięg od 5,2 do 7,6m 

 Ciśnienie od 1,7 do 4,5 bar 

 Przepływ od 0.10 do 0.64 m³/h 

 Drzewko z sześcioma czarnymi dyszami od 0.50 do 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zraszacze rotacyjne I-25 1"   
 

 

Wytrzymały zraszacz rotacyjny przeznaczony do zastosowań na terenach przemysłowych. 

 Podłączenie: 1" F 

 Promień: od 11,0 do 21,6 m   

 Przepływ: od 0,81 do 7,21 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 2,5 do 6,9 bara 

 Ustawianie zakresu: od 50 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: 25 stopni 

 Wysokość obudowy: 20 cm  

 Wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Zawór stopowy (do 4,56 m różnicy wysokości terenu) 
 
Modele: 

I-25 04 – sektorowy 

I-25 04 SS – sektorowy i pełnoobrotowy, tłok ze stali nierdzewnej 

I-25 04 HS – sektorowy i pełnoobrotowy, szybkoobrotowy 
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Zraszacze rotacyjne I-40 1"   
 

 

Wytrzymały rotor rozprowadzający równomiernie i wydajnie wodę w promieniu dochodzącym do 23,2 m. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej I-40 
jest w stanie wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki pracy na obiektach sportowych, w parkach i obszarach komercyjnych.  

 Podłączenie: 1" F 

 Promień: od 12,2 do 23,2 m   

 Przepływ: od 1,63 do 7,76 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 2,5 do 7,0 bara 

 Ustawianie zakresu: od 50 do 360 stopni, trajektoria dysz: 25 stopni 

 Wysokość obudowy: 20 cm, wysokość wynurzenia: 10 cm 

 Zawór stopowy (do 4,56 m różnicy wysokości terenu) 

 Tłok ze stali nierdzewnej 
 

Modele: 

I-40 – sektorowy i pełnoobrotowy 

I-40 ON – pełnoobrotowy, dysze przeciwstawne 

I-40 HS – sektorowy i pełnoobrotowy, szybkoobrotowy 
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Zraszacze rotacyjne I-50 1"   
 

 

Zraszacz szybkoobrotowy zaprojektowany do pracy na dużych murawach i w trudnych warunkach związanych z 
jakością wody. 

 Podłączenie: 1" F 

 Promień: od 13,1 do 23,2 m   

 Przepływ: od 1,63 do 7,73 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 2,5 do 7,0 bara 

 Ustawianie zakresu: od 60 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz 22,5 stopnia  

 Wysokość obudowy: 26 cm  

 Wysokość wynurzenia: 15 cm 

 Zawór stopowy (do 4,5 m różnicy wysokości terenu) 

 Tłok ze stali nierdzewnej 
 
Modele: 

I-50 – sektorowy i pełnoobrotowy 

I-50 ON – pełnoobrotowy, dysze przeciwstawne 

 

 

 
 

Zraszacze rotacyjne I-80 1,5"   
 

 

Komercyjny sportowy zraszacz z obsługą serwisową od góry (TTS). 

 Podłączenie: 1,5" F 

 Promień: od 19,2 do 29,6 m   

 Przepływ: od 4,59 do 13,54 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 3,4 do 6,9 bara 

 Ustawianie zakresu: od 60 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: standard = 22,5 stopnia, niskokątowa = 15 stopni  

 Wysokość obudowy: 25 cm  

 Wysokość wynurzenia: 9,5 cm 

 Zawór stopowy (do 1,5 m różnicy wysokości terenu) 

 Tłok ze stali nierdzewnej 
 
Modele: 

I-80 – sektorowy i pełnoobrotowy 

I-80 ON – pełnoobrotowy, dysze przeciwstawne 
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Zraszacze rotacyjne I-90 1,5"   
 

 

Zaprojektowany specjalnie do nawadniania naturalnych terenów trawiastych, parków, terenów sportowych i 
publicznych. Dzięki zmniejszonej średnicy i gumowanej nakładce osłaniającej rotor, I-90 jest idealnym zraszaczem do 
zastosowania w parkach z otwartymi trawnikami czy małych stadionach  

 Podłączenie: 1,5" F 

 Promień: od 18,9 do 30,8 m   

 Przepływ: od 4,97 do 18,58 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 5,5 do 8,0 bara 

 Ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: standard = 22,5 stopnia, niskokątowa = 15 stopni  

 Wysokość obudowy: 28 cm  

 Wysokość wynurzenia: 7,5 cm 

 Zawór stopowy (do 2,1 m różnicy wysokości terenu) 
 
Modele: 

I-90 ADV – sektorowy i pełnoobrotowy 

I-90 36V – pełnoobrotowy, dysze przeciwstawne 

 

 
 
 



ZRASZACZE ROTACYJNE 

 

   

 
www.multiogrod.pl 

www.nawadnianie-sklep.pl 
 

21 
 

 

Zraszacze rotacyjne G-990-E/G-995-E 1,5"   
 

 

Proste w instalacji i idealne do modernizacji zraszacze na pola golfowe i duże tereny zielone. 

 Podłączenie: 1,5" F 

 Promień: od 22,3 do 31,7 m   

 Przepływ: od 6,7 do 19,04 m3/h 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 5,5 do 8,3 bara 

 Ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni  

 Trajektoria dysz: standard = 22,5 stopnia, niskokątowa = 15 stopni  

 Wysokość obudowy: 34 cm  

 Wysokość wynurzenia: 8 cm 

 Wbudowany zawór elektryczny z regulacją ciśnienia, przełącznikiem 
włącz/wyłącz/auto 

 
Modele: 

G-995-E – sektorowy i pełnoobrotowy 

G-990-E – pełnoobrotowy 
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Zraszacz 501-U (dysze 1.6-2.2)   
 

 

Zraszacz pełnoobrotowy 
plastikowy stosowany w 
szkółkach, szklarniach, tunelach 
foliowych oraz do nawodnień 
upraw warzywnych i kwiatów 
(szczególnie polecany do 
nawadniania młodych roślin). 
Drobnokroplisty strumień. 

 Podłączenie 1/2" F 

 Promień 6.0-7.75 m 

 Ciśnienie pracy 1.5-
3.5 bar 

 Przepływ 0.10-0.25 m
3
/h 

 
 
Zraszacz MAMKAD 16 (dysza niebieska 135 l/h)   

 
 

Zraszacz pełnoobrotowy plastikowy stosowany w szkółkach, 
szklarniach, tunelach foliowych oraz do nawodnień upraw 
warzywnych i kwiatów (szczególnie polecany do nawadniania 
młodych roślin). W komplecie z deflektorem może być stosowany jako 
zraszacz sektorowy w połączeniu z pełnoobrotowymi zraszaczami 
501-U. 
Posiada napęd kulkowy, szczelną obudowę ze wzmocnionego 
plastiku oraz dyszę chowaną w obudowie po zakończeniu 
nawadniania. 

 Podłączenie 1/2" M 

 Promień 6.5-7.0 m 

 Ciśnienie pracy 2.0-4.0 bar 

 Przepływ 0.135-0.192 m
3
/h 

Deflektor 
Osłona nakładana na 
zraszacz służąca do 
ograniczenia sektora 
zraszania do 180 stopni. 

 

 
 
 
Zraszacz 427 (dysze 2.8-4.0)   

 
 

Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy plastikowy stosowany w 
szkółkach i ogrodach przydomowych. 
Sektor zraszania regulowany w zakresie 0 - 360 stopni lub praca 
ciągła w jednym kierunku po podniesieniu ogranicznika.  
Posiada deflektor i śrubę do regulacji zasięgu i kształtu 
strumienia oraz ramię osłonowe przeciw bocznym rozpryskom 
wody. 

 Podłączenie 1/2" M 

 Promień 11.0-13.0 m 

 Wymienne dysze (2.8-4.0) 

 Ciśnienie pracy 2.0-4.0 bar 

 Przepływ 0.45-1.18 m
3
/h 

 

 
 
 
Dysze wymienne 
2.8-4.0 
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Zraszacz 5022 SD (dysze 3.0, 3.5)   
 

 

Zraszacz pełnoobrotowy plastikowy 
stosowany w szkółkach oraz do 
nawodnień upraw warzywnych i kwiatów. 
Posiada unikalny młoteczek połączony z 
płytką super dyfuzora (SD) – 
zaprojektowany w celu uzyskania 
równomiernego rozkładu opadu oraz 
specjalny kapturek ochronny szczelnie 
chroniący sprężynę przed kurzem. 
Super dyfuzor niebieski krótki dla 
zraszaczy dwudyszowych (nie należy zastępować dyszy tylnej 
zaślepką). 

 Podłączenie 1/2"M 

 Promień 10.5-13.0 m 

 Wymienne dysze (3.0-4.0) 

 Ciśnienie pracy 2.5-4.0 bar 

 Przepływ 0.76-1.43 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 3.0-4.0 

 
Zraszacz 5022 SD PC (dysza 2.8)   

 
 

Zraszacz sektorowy plastikowy stosowany w 
szkółkach oraz do nawodnień upraw warzywnych i 
kwiatów. 
Posiada unikalny młoteczek połączony z płytką super 
dyfuzora (SD) – zaprojektowany w celu uzyskania 
równomiernego rozkładu opadu oraz specjalny 
kapturek ochronny szczelnie chroniący sprężynę 
przed kurzem. 

 Podłączenie 1/2" M 

 Promień 9.5-12.0 m 

 Wymienne dysze (2.5-3.2) 

 Ciśnienie pracy 1.5-4.0 bar 

 Przepływ 0.32-0.68 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 
 

Zraszacz 423 (dysze 3.2-4.0)   
 

 

Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy metalowy. Stosowany w szkółkach i 
ogrodach przydomowych. 
Sektor zraszania regulowany w zakresie 0 - 360 stopni lub praca ciągła w 
jednym kierunku po podniesieniu ogranicznika. 
Posiada deflektor i śrubę do regulacji zasięgu i kształtu strumienia oraz 
ramię osłonowe przeciw bocznym rozpryskom wody. 

 Podłączenie 1/2" M 

 Promień 11.5-14.0m 

 Ciśnienie pracy 2.0-4.0 bar 

 Przepływ 0.57-1.18 m
3
/h 
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Zraszacz 5035 SD (dysze 3.5-pierścień czerwony, 5.0-pierścień czarny)   
 

 

Zraszacz pełnoobrotowy plastikowy 
wszechstronnie stosowany w 
polowych systemach 
nawadniających. 
Posiada unikalny młoteczek 
połączony z płytką super dyfuzora 
(SD) – zaprojektowany w celu 
uzyskania równomiernego rozkładu 
opadu oraz specjalny kapturek 
ochronny szczelnie chroniący sprężynę przed kurzem. 
Super dyfuzor niebieski krótki dla zraszaczy dwudyszowych (nie 
należy zastępować dyszy tylnej zaślepką). 
Nie należy używać dysz przypisanych do innego koloru pierścienia. 

 Podłączenie 3/4" M 

 Promień 13.6-18.0 m 

 Wymienne dysze (3.5-5.0) 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 1.24-3.54 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 3.5-6.0 

 
Zraszacz 5035 SD PC (dysza 3.5)   

 
 

Zraszacz sektorowy plastikowy wszechstronnie 
stosowany w polowych systemach nawadniających. 
Posiada unikalny młoteczek połączony z płytką super 
dyfuzora (SD) – zaprojektowany w celu uzyskania 
równomiernego rozkładu opadu oraz specjalny 
kapturek ochronny szczelnie chroniący sprężynę przed 
kurzem. 

 Podłączenie 3/4" M 

 Promień 13.0-17.0 m 

 Wymienne dysze (3.5-5.0) 

 Ciśnienie pracy 2.5-5.0 bar 

 Przepływ 0.72-2.10 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 3.5-5.0 

 
Zraszacz 233 PC (dysze 4.0, 4.5) antyprzymrozkowy   

 
 

Zraszacz sektorowy metalowy stosowany w szkółkach, 
sadach i w uprawach polowych, przeznaczony do 
deszczowań wegetacyjnych. 
Posiada kapturek ochronny szczelnie chroniący sprężynę 
przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Podłączenie 3/4" F 

 Promień 14.0-17.5 m 

 Wymienne dysze (4.0-5.0) 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 1.04-2.10 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 4.0-5.0 
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Zraszacz 233 B (dysze 4.0-pierścień czerwony, 5.0-pierścień czarny) antyprzymrozkowy  

 
 

 

Zraszacz pełnoobrotowy metalowy stosowany w szkółkach, 
sadach i w uprawach polowych, przeznaczony do 
deszczowań wegetacyjnych i antyprzymrozkowych. 
Posiada kapturek ochronny szczelnie chroniący sprężynę 
przed zamarzaniem, kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz osłonę chroniącą przed piaskiem i 
pyłem zapewniająca trwałość i niezawodność działania. 
Nie należy używać dysz przypisanych do innego koloru 
pierścienia. 

 Podłączenie 3/4" F 

 Promień 13.5-20.5 m 

 Wymienne dysze (3.5-6.0) 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 0.79-2.94 m
3
/h 

 

Dysze wymienne 3.5-6.0  

 
Zraszacz 234 (dysza 5.5) antyprzymrozkowy   

 
 

Zraszacz pełnoobrotowy 
metalowy stosowany w 
szkółkach, sadach i w 
uprawach polowych, 
przeznaczony do 
deszczowań 
wegetacyjnych i 
antyprzymrozkowych. 
Posiada specjalny 
kapturek ochronny 
szczelnie chroniący sprężynę przed zamarzaniem i 
kurzem oraz osłonę chroniącą przed piaskiem i pyłem 
zapewniającą trwałość i niezawodność działania. 

 Podłączenie 1" F 

 Promień 16.0-21.5 m 

 Wymienne dysze (5.0-7.0) 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 2.21-4.60 m
3
/h                 

 

Dysze wymienne 5.0-7.0 
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Zraszacz 280 (dysze 16.0-20.0) działko wodne   
 

 

Zraszacz pełnoobrotowy metalowy stosowany w 
systemach deszczownianych na wielohektarowe 
plantacje warzywne, w deszczowniach 
szpulowych, przy produkcji darni, do 
zapobiegania pyleniu hałd itp. 
Śruby regulujące strumień osobno dla każdej 
dyszy. Trajektoria: 17 stopni. 

 Podłączenie 2" F 

 Promień 31.0-43.0m 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 13.4-39.4 m
3
/h 

 
 
 
 

Model sektorowy PC SR   
Zraszacz sektorowy metalowy stosowany w 
systemach deszczownianych na 
wielohektarowe plantacje warzywne, w 
deszczowniach szpulowych, przy produkcji 
darni, do zapobiegania pyleniu hałd itp. 
Wolny obrót i powrót przy stałej prędkości. 
Śruby regulujące strumień osobno dla każdej 
dyszy. Trajektoria: 17 stopni. 

 Podłączenie 2" F 

 Promień 31.0-43.0m 

 Ciśnienie pracy 3.0-5.0 bar 

 Przepływ 13.4-39.4 m
3
/h 

 

 

Zraszacz XLR działko wodne   
 

 

Wolnoobrotowy zraszacz sektorowy metalowy przeznaczony do zraszania boisk sportowych oraz innych obiektów ze sztuczną nawierzchnią, torów i 
wybiegów konnych, hałd górniczych etc. 
Regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni. 
Dysze do zraszacza należy zamawiać oddzielnie. 
Towar na zamówienie. 

 Podłączenie 2" flansza 

 
 

XLR 24   
 Promień 24.2-60.6 m 

 Trajektoria 24 stopnie 

 Ciśnienie pracy 2.0-7.0 bar 

 Przepływ 7.8-79.2 m
3
/h 
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XLR 44   

 Promień 26.1-57.0m 

 Trajektoria 44 stopnie 

 Ciśnienie pracy 3.0-8.0 bar 

 Przepływ 9.6-84.6 m
3
/h 

 
 
 
 

 
 
 
XLR ADJ   
 
Co 3° spadku kąta trajektorii rzut zmniejsza się o około 3 do 4% w odniesieniu do wartości 
odczytanej z tabeli zakresu wyrzutu dyszy XLR 24 dla danego ciśnienia i średnicy dyszy. 

 Promień 21.6.2-57.0m 

 Trajektoria 15-45 stopni 

 Ciśnienie pracy 2.0-7.0 bar 

 Przepływ 7.8-79.2 m
3
/h 

 
 
 
 

Dysze (12-28 mm) 
 
 
 
 
 
 

Dynamiczny przerywacz strumienia  
Przemieszcza nadmiar wody z końca strumienia (typowe zjawisko w warunkach niskiego ciśnienia) w kierunku 
dyszy.  
Pozwala to na poprawę równomierności dystrybucji wody emitowanej ze zraszacza pracującego przy niskim 
ciśnieniu roboczym.  
Ulepszony rozkład opadu wody pozwala ponadto na stosowanie zraszaczy XLR w zestawach składających się z 
większej ilości zraszaczy zamontowanych na stałe (solid-set irrigation systems).  
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Podstawa IrriStand 50   
 

 

 Praktyczny i łatwy w montażu statyw do zraszacza 501-U. 
Składa się z galwanizowanego pręta o długości 1 m, gwintowanej bazy 1/2" M 
oraz wężyka PE o średnicy 8 mm zaopatrzonego w komplet końcówek. 
Części składowe są osobno dostępne w ofercie. 
 
Straty ciśnienia: 

 0.08 bar przy 0.10 m
3
/h 

 0.12 bar przy 0.15 m
3
/h 

 0.18 bar przy 0.20 m
3
/h 

 0.28 bar przy 0.25 m
3
/h 

 

 
 
 
 

 

 
Podstawa IrriStand 52   

 
 

Praktyczny i łatwy w montażu statyw do zraszacza 5022 SD. 
Składa się z galwanizowanego pręta o długości 1,2 m, 
gwintowanej bazy 1/2" F oraz wężyka PE o średnicy 12 mm 
zaopatrzonego w komplet końcówek. 
Części składowe są osobno dostępne w ofercie. 
 
Straty ciśnienia: 

 0.11 bar przy 0.6 m
3
/h 

 0.19 bar przy 0.8 m
3
/h 

 0.26 bar przy 1.0 m
3
/h 

 0.36 bar przy 1.2 m
3
/h 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Przebijaki do rur PE    

 
 

Przebijaki pomocne podczas wykonywania otworów w rurach PE pod bagnety od 
podstaw Irristand. 

 

Przebijak 4mm 
Do podstawy Irristand 50 

 

Przebijak 8mm 
Do podstawy Irristand 52 
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Zraszacz HADAR 7110 + Zamgławiacz PE 08   
 

 

Mikrozraszacz modułowy przeznaczony do nawadniania terenów zieleni 
lub zraszania / zamgławiania upraw pod osłonami i upraw polowych. 

 Średnica 1.7-11.3 m 

 Konfiguracja podwieszana (zraszanie, zamgławianie) i na 
szpilce 

 Ciśnienie pracy: 1.5-3.0 bar (zraszanie), 2.5-4.0 bar 
(zagmławianie) 

 Filtracja 120 mesh 

 Rozstawa zamgławiania 1.0x1.0m 
Dla mikrozraszaczy pracujących w konfiguracji podwieszonej zalecane 
jest stosowanie antykapaczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Głowica 
Wykorzystywana w każdym zestawie, służy do 
mocowania odpowiedniej wkładki zraszającej 
(lub zamgławiającej) i dyszy. 

Dysze 
0,8-2,3mm 
Pozwalają uzyskać 
odpowiedni przepływ 
wody. 

 

 
 
 
Wkładki 
Nadają kształt emitowanej 
wodzie:  

 Zamgławiająca tworzy mgłę 
i stosowana jest do 
ukorzeniania roślin w 
mnożarkach oraz do 
podnoszenia wilgotności i 
schładzania powietrza 

 Zraszające typu „gwiazdka” to wkładki statyczne emitujące wodę w 
postaci promyczków 

 180
0
 to wkładka statyczna emitująca wodę w sektorze o kształcie 

półkola 

 Wkładki typu „wirnik” to wkładki rotacyjne pełnoobrotowe 
Wkładka zamgławiająca i wkładka zraszająca „wirnik odwrócony” 
mogą być stosowane w systemach podwieszanych, w pozycji 
odwróconej. 

 
 
 
Wkładka ANTY MIST  
Wkładka zmniejszająca wydatek dyszy, co 
powoduje zwiększenie wielkości kropli oraz 
odwrócenie wykresu rozkładu opadu: 
standardowo opad jest największy przy 
zraszaczu i maleje wraz ze wzrostem odległości. 
Stosując anty-mist opad przy zraszaczu jest mniejszy niż na 
końcach zasięgu zraszacza. Właściwość ta, w połączeniu z 
małą rozstawą mikrozraszaczy na ciągu, powoduje 
zwiększenie równomierności 
rozkładu opadu oraz zwiększenie 
efektywności nawadniania 
(większa ilość opadu zawiera się w 
świetle tunelu, przez co mniej 
wody tracona jest na ścianach). 

 
 
Szpilka 
Umożliwia mocowania głowicy w zestawach wbijanych w podłoże. 

 

 
 
 
 
 
Zamgławiacz 0.8 PE 
Kompletny zestaw służący do zamgławiania. 
Składa się z głowicy, wkładki, dyszy i końcówki bagnet F służącej do montażu zamgławiacza na rurze PE. 
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Zraszacz MODULAR   
 

 

Mikrozraszacz stosowany do zraszania upraw pod osłonami szczególnie polecany do tuneli foliowych o 
typowej szerokości 7 m, stosując dwa ciągi zraszające w rozstawie 3,80 m, przy 
rozstawie mikrozraszaczy na ciągu 1,0 m. 

 Średnica 6.0 m (przy 2 barach) 

 Ciśnienie pracy 1.5-3.0 bar 

 Filtracja 120 mesh 

 Rozstawa: na ciągu 1.0 m, między ciągami 3.80 m 

 Wysokość montażu 1.80 m nad poziomem terenu 
 
Zalecane jest stosowanie antykapaczy.   
 

 
Zraszacz AQUAMASTER 2005   

 
 

Mikrozraszacz stosowany do zraszania upraw pod osłonami lub zraszania podkoronowego w sadach. 
Posiada sprężynę dociskającą wkładkę zraszającą do dyszy po zakończeniu nawadniania, co stanowi ochronę przed 
wnikaniem insektów do wnętrza mikrozraszacza. 

 Średnica 7.5 m (przy 2 barach) 

 Ciśnienie pracy 2.0-3.0 bar 

 Filtracja 120 mesh 
Zalecane jest stosowanie antykapaczy. 

 
Zraszacz GREEN SPIN 2014 (dysze 105, 160 l/h)   

 
 

Mikrozraszacz stosowany do zraszania upraw pod osłonami. 
System bezgłowicowy pozwala na eliminację "martwych pól" w obszarze nawadniania oraz redukcję zjawiska 
skraplania się wody z powierzchni zraszacza po zakończeniu pracy 

 Średnica 9.0m 

 Ciśnienie pracy 2.0-3.0 bar 

 Filtracja 80 mesh 

 Wysokość montażu 1.80 m nad poziomem terenu 
Zalecane jest stosowanie antykapaczy. 

 
 

 
Zraszacze FLIPPER (antyprzymrozkowe)   

 
 

Mikrozraszacz stosowany do nawadniania wąskich długich pasów oraz ochrony 
antyprzymrozkowej upraw rzędowych, jak: winorośle, borówki, porzeczki, maliny itp. 
Duże krople minimalizują efekt chłodzenia w początkowej fazie pracy systemu. 
Bezawaryjna praca zraszaczy w czasie przymrozków (testowane w temperaturze -10 
stopni C). 

 FLIPPER 25 FLIPPER 43 
 Rozstawa max. 

 Szerokość zraszania 

 Ciśnienie pracy 

 Przepływ 

 Filtracja 

do 6 m 
ok. 0.6 m 
2.0 bar 
25 l/h 
120 mesh 

do 8 m 
ok. 0.6 m  
2.0 bar 
43 l/h 
120 mesh 

 
 

Uchwyt 
mocujący 
Umożliwia zamocowanie 
na paliku drewnianym. 

 

Pokrywa ochronna 
Zabezpiecza przed 
insektami i 
uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 
 



MIKRONAWADNIANIE 

 

   

32 
www.multiogrod.pl 

www.nawadnianie-sklep.pl  
 

Zamgławiacze FOGGER i SUPER FOGGER   
 

 

Zamgławiacz stosowany w szklarniach i tunelach foliowych do ukorzeniania roślin i kontroli klimatu. 
Zapewnia bardzo mały rozmiar kropli (55 mikronów). Antykapacz i dysze zamgławiace są rozbieralne umożliwiając konserwację. 

 Zalecane ciśnienie pracy 4 bar 

 Wydatek wody 4x7 l/h 

 Rozstawa max.: 1.2x1.2m (zamgławianie), 3.0x3.0m (kontrola klimatu)  

 Min. wysokość montażu: 1.0m (zamgławianie), 3.0m (kontrola klimatu) 

 Max. odległość ciągu od krawędzi 0.2m 

 Filtracja 120 mesh 

 Ciśnienie otwarcia antykapacza 4.0 bar 

 Ciśnienie zamknięcia antykapacza 2.4 bar 

 

 
FOGGER 

 
SUPER FOGGER 

 Wydatek wody 

 Rozstawa max. 

4x7 l/h 
1.2x1.2m (zamgławianie), 
3.0x3.0m (kontrola klimatu) 

4x6 l/h 
1.0x1.0m (zamgławianie), 
3.0x3.0m (kontrola klimatu)  

 

 

Zraszacz JET SPIKE 310   
 

 

Mikrozraszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem idealny do 
rabat kwiatowych, runa leśnego oraz roślin doniczkowych. 

 Długość trzpienia 31 cm + przedłużenie 20 cm 

 Kąt pracy: 90, 180, 360 stopni 

 Promień regulowany 0-4.2 m  

 Ciśnienie pracy 0.5-2.5 bar 

 Przepływ regulowany 0-130 l/h 

 
 
 

 
Kroplowniki CLICK TIF PC CNL HD   

 
 

Kroplownik labiryntowy z turbulentnym 
przepływem wody, z kompensacją ciśnienia i 
antykapaczem zamykającym wypływ wody przy 
spadku ciśnienia w instalacji. Wykonany z 
materiałów odpornych na działanie powszechnie 
używanych w ogrodnictwie nawozów i 
chemikaliów. Doskonały do zastosowań przy 
długich ciągach nawadniających i spadkach 
terenu. Używany w uprawach gruntowych, na 
podłożach sztucznych i w pojemnikach. 

 Wydatek wody: 2, 4, 8 l/h 

 Ciśnienie pracy 1.0-4.0 bar 

 Ciśnienie otwarcia antykapacza 
0.8 bar 

 Ciśnienie zamknięcia 
antykapacza 0.3 bar 

 Zalecana filtracja 120 mesh 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 l/h                          4 l/h                          8 l/h                       2l/h wcisk 
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Antykapacze SUPER LPD LP   
 

 

Antykapacz zalecany do stosowania we wszystkich zestawach mikrozraszaczy pracujących w pozycji odwróconej (podwieszanych), ponieważ 
zapewnia jednoczesny start mikrozraszaczy w momencie uruchomienia systemu oraz zapobiega wypływowi wody przez mikrozraszacz po 
zakończeniu nawadniania 

 Ciśnienie otwarcia: 1.4 bar 

 Ciśnienie zamknięcia: 0.6 bar 

 Strata ciśnienia: 0.05 bar przy wydatku 120 l/h 

 Wyjście: Bagnet F 

Bagnet M 

 

Końcówka 
4/7 mm 

 

Gwint 
zew. 
3/8" 

 

Filtr siatkowy 
Montowany na 

wlocie 
antykapacza 3/8"  

 
 

 

Wężyki     
 

 

 Wężyk 5mm (czarny i biały) 

 Wężyk 7mm 

 Wężyk elastyczny 50cm + bagnet M + 2x bagnet F 

 Wężyk sztywny 20cm + bagnet M + 2x bagnet F 

 Wężyk sztywny 40cm + bagnet M + 2x bagnet F 

 Wężyk elastyczny 30cm + bagnet M + butterfly 4/7mm + obciążnik 13,5cm 

 Wężyk elastyczny 30cm + bagnet M + 2x bagnet F + obciążnik 13,5cm 

 
Złączki do wężyków 7mm   

 
 

 
Bagnet F 

  
Bagnet M 

          
Zaślepka do 

bagnetu F    

 

 
Baza 3/8" x 

bagnet F 

 
 
 
 

 
Podstawa 1/2" 

M x bagnet F 

  
Złączka wężyka 

7mm 

 

 
Butterfly 3/8" x 

wcisk 

  
Butterfly 3/8" x 

wężyk 
 

 
Butterfly wężyk 

x wcisk 
 

 

 

Złączki do wężyków 5mm   
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Złączka 
wężyka  Kolano 

 
Dwójnik 

 

Czwórnik 

 
Starter 

 
Wkłuwka 

 

Kapturek 
 

Korek 5/7 
mm 

 
  

Labirynt służy do unormowania wypływu wody w zespole kroplospływów. 
 
Przebijaki do rur PE 

 
 

Przebijak 3mm do złączek bagnetowych wężyka 7mm. 

 

Przebijak 4mm do złączek wężyka 5mm i kroplowników. 
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Rury PE 
 

 

Rury polietylenowe o niskiej gęstości, które mogą być wykorzystywane jako węże do deszczowni oraz 
nawadniania pól i ogrodów. Gładka powierzchnia pozwala na ograniczenie oporów przepływu wody i zapewnia 
dłuższy okres użytkowania. Rury PE można wykorzystać do wykonania automatycznego systemu 
nadziemnego i podziemnego. 
 
 
 
 

DOSTĘPNE WARIANTY (średnica        wytrzymałość ciśnieniowa (długość rolki)) 

 PE 16 mm PN6 (500 m)  PE 40 mm PN10 (250m)  PE 75 mm PN10 (120m) 

 PE 20 mm PN6 (500 m)  PE 50 mm PN10 (200m)  PE 90 mm PN10 (100m) 

 PE 25 mm PN6 (250 m)  PE 63 mm PN10 (150m)  PE 110 mm PN10 (100m) 

 PE 32 mm PN6 (200m) 
   

 
Layflat   

 
 

Przesyłowy wąż Layflat stosowany może być jako linia zasilająca lub transferowa w systemach nawadniania. Węże 
są produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii w ciągłym procesie, które gwarantują wysoką jakość 
produktu o jednorodnej konstrukcji. Wynikiem jest zwiększona odporność na wydłużenie i eliminacja rozwarstwień. 
Gładka warstwa wewnątrz obniża tarcie, zmniejszając spadki ciśnienia w systemie nawadniania. 
 
 

DOSTĘPNE WARIANTY (średnica (długość rolki)) 

 2" (100 m)  3" (100m) 
 

 

Wąż elastyczny SPX-FLEX   
 

 

Elastyczny przewód polietylenowy służący do podłączania zraszaczy z wykorzystaniem złączek z serii SB. 

 Odporny na skręcanie 

 Nominalna średnica wewnętrzna: 12,5 mm 

 Minimalna grubość ścian: 2,5 mm 

 Ciśnienie: do 5,5 bar 

 Temperatura: do 43 stopni C 

 Długość na rolce: 30 m 
 

 
Złączki 

 SBCPLG (przelot) 

 SBA-050 (przelot 1/2" M) 

 SBE-050 (kolano 1/2" M) 

 SBE-075 (kolano 3/4" M) 

 SBTEE (trójnik) 

 

Wąż elastyczny FlexSG   
 

 

Elastyczny przewód wykonany z miękkiego materiału, który dzięki swojej konstrukcji jest odporny na zgięcia i 
gwarantuje niezawodne połączenie między źródłem zasilającym, a zraszaczem. Wzmocniona struktura oraz 
materiał, z którego został  on wykonany gwarantuje długi okres użytkowania nawet w bardzo trudnych 
warunkach. 

 Konstrukcja wytrzymała na zagięcia  

 Średnica wewnętrzna: 12 mm  

 Ciśnienie robocze: do 5,5 bara; 550 kPa  

 Materiał: polietylen o niskiej gęstości 

 Długość na rolce: 30 m 
 

 
Złączki 

 HSBE-050 (kolano 1/2" M) 

 HSBE-075 (kolano 3/4" M) 
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D2000   
 

 

Linia kroplująca D2000 zapewnia właściwą kombinację cech zapewniających niezawodne i efektywne 
działanie przy ściankach o średniej i dużej grubości. Innowacyjny płaski emiter minimalizuje opór dla 
przepływu wody w kanale głównym, umożliwiając użytkownikom eksploatację dłuższych ciągów niż podobne 
linie kroplujące. Emiter ma dużą powierzchnię filtracji, duży kanał kroplujący i ostre krawędzie ścieżki 
zapewniające turbulentny przepływ, który zapobiega blokowaniu. 

 Zalecane ciśnienie robocze: 1 bar 

 Wymagana filtracja: 100 mikronów (dla przepływu emitera =< 1,0 l/h), 130 mikronów (dla 
przepływu emitera > 1,0 l/h).  

 Średnica 16mm 

 Przepływ nominalny emitera: 2 l/h 

 Rozstawa emiterów: 50 cm  

 

DRIP   
 

 

Trwała wielosezonowa linia kroplująca. 

 Filtr na wejściu do emitera 

 Doskonała ochrona przeciw zapychaniu dla wszystkich rat przepływu 

 Stała średnica wewnętrzna niezależnie od grubości ścianki linii 

 Produkowana z materiałów o dużej wytrzymałości gwarantujących długą żywotność 

 Ochrona UV 

 Odporność na chemikalia i płynne nawozy powszechnie stosowane w rolnictwie 

 Zastosowanie: pola uprawne, sady owocowe i szklarnie 

 Emitery o różnych rozstawach zaczynając od 15 cm 
 

 
 

DOSTĘPNE WARIANTY (średnica / wydajność emitera / rozstaw emiterów   długość rolki) 

16MM / 1,0LPH / 33CM 400M 16MM / 1,6LPH / 50CM 100M BRĄZ 16MM / 2,0LPH / 40CM 100M * 

16MM / 1,0LPH / 40CM 400M * 16MM / 1,6LPH / 50CM 400M 16MM / 2,0LPH / 40CM 400M * 

16MM / 1,6LPH / 33CM 100M 16MM / 1,6LPH / 60CM 100M * 16MM / 2,0LPH / 50CM 100M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 100M BRĄZ 16MM / 1,6LPH / 60CM 400M * 16MM / 2,0LPH / 50CM 400M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 200M 16MM / 2,0LPH / 100CM 400M * 16MM / 2,0LPH / 60CM 400M * 

16MM / 1,6LPH / 33CM 400M 16MM / 2,0LPH / 200CM 400M * 20MM / 1,2LPH / 33CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 50M 16MM / 2,0LPH / 33CM 100M 20MM / 1,2LPH / 40CM 300M * 

16MM / 1,6LPH / 40CM 100M * 16MM / 2,0LPH / 33CM 100M BRĄZ 20MM / 1,2LPH / 50CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 40CM 100M BRĄZ * 16MM / 2,0LPH / 33CM 400M 20MM / 2,0LPH / 33CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 40CM 400M * 16MM / 2,0LPH / 33CM 50M 20MM / 2,0LPH / 50CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 50CM 100M 
  

              * Na zamówienie 
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D5000 z kompensacją ciśnienia   
 

 

 Linia kroplująca z regulowanym przepływem i kompensacją 
ciśnienia 

 Zwielokrotnione wloty filtrujące 

 Labirynt o dużym przekroju poprzecznym 

 Samozamykające się wyjście szczelinowe 

 Wyjście: 

 Grubość ścianki 15 mil – szczelina 

 Ponad 15 mil – otwór 

 Ciśnienie robocze w zakresie 0,5 – 
3,5 bara, w zależności od grubości 
ścianek. 

 Wymagana filtracja: 100 mikronów 
(dla przepływu emitera =< 1,0 l/h), 
130 mikronów (dla przepływu 
emitera > 1,0 l/h). 

 
DOSTĘPNE WARIANTY (średnica / wydajność emitera / rozstaw emiterów   długość rolki) 

16MM / 1,0LPH / 40CM 400M 16MM / 2,0LPH / 50CM 400M 20MM / 1,0LPH / 60CM 350M 

16MM / 1,0LPH / 50CM 400M 20MM / 1,5LPH / 40CM 350M 20MM / 2,0LPH / 30CM 350M 

16MM / 2,0LPH / 30CM 400M 20MM / 1,0LPH / 50CM 350M 20MM / 2,0LPH / 40CM 350M 

16MM / 2,0LPH / 40CM 400M 
  

 

 

DRIP PC   
 

 

 Cylindryczny emiter, będący efektem zaawansowanej technologii, wyposażony w kompensator 
ciśnienia z silikonową membraną 

 Efektywny mechanizm strumieniowy uruchamiany z każdym cyklem nawadniania 

 Dwa otwory wyjściowe dla każdego emitera 

 Emiter odporny na zmiany temperatury 

 Wysokiej jakości surowiec o zwiększonej wytrzymałości, który gwarantuje dużą odporność na 
uszkodzenia mechaniczne 

 Szeroki wybór średnic, odległości między emiterami i wydatków wody 

 Duży zakres ciśnienia pracy: od 0,5 do 4,5 bara 
 

 
 

DOSTĘPNE ROZMIARY (średnica / wydajność emitera / rozstaw emiterów   długość rolki) 
16MM / 1,2LPH / 33CM 100M 16MM / 1,6LPH / 33CM 50M 16MM / 2,2LPH / 40CM 400M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 400M 16MM / 1,6LPH / 40CM 400M 16MM / 2,2LPH / 50CM 400M 

16MM / 1,2LPH / 40CM 400M 16MM / 1,6LPH / 50CM 400M 20MM / 1,6LPH / 33CM 300M 

16MM / 1,2LPH / 50CM 400M 16MM / 2,2LPH / 33CM 400M BRĄZ 20MM / 1,6LPH / 40CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 100M 16MM / 2,2LPH / 33CM 100M 20MM / 1,6LPH / 50CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 200M 16MM / 2,2LPH / 33CM 100M BRĄZ 20MM / 2,2LPH / 100CM 300M 

16MM / 1,6LPH / 33CM 400M 16MM / 2,2LPH / 33CM 400M 20MM / 2,2LPH / 33CM 300M 
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Linia IN-PC   
 

 

Brązowa linia kroplująca z kompensacja ciśnienia, która zapewnia stały wydatek wody z kroplowników 
na całej długości przewodu. 

 Średnica zewnętrzna: 16 mm 

 Wydatek wody z kroplownika: 2,0 l/h 

 Rozstaw kroplowników: 33 cm 

 Zalecane ciśnienie pracy: 0,5 – 4,0 bar 

 Długość na rolce: 100 m 

 Zalecany stopień filtracji wody: 125 mikronów 

 Kolor: brązowy  

 

XFD   
 

 

Stosowana na terenach zieleni. Wyróżnia się wyjątkową elastycznością i odpornością na załamania. 
Dwuwarstwowa rura (brązowa na zewnątrz, czarna wewnątrz) jest odporna na promieniowanie UV, 
porastanie algami i działanie środków chemicznych. Wbudowane emitery posiadają funkcję samoczynnego 
płukania (ruchoma membrana przepłukiwana jest stale podczas każdego cyklu nawadniającego) oraz dużą 
odporność na zapychanie, dzięki zastosowaniu szerokiej ścieżki przepływu. Kompensacja ciśnienia 
zapewnia stały wydatek wody z kroplowników na całej długości przewodu. 

 Średnica zewnętrzna: 16,1 mm 

 Średnica wewnętrzna: 13,6 mm 

 Grubość ścianki: 1,2 mm 

 Wydatek wody z kroplownika: 2,3 l/h 

 Zalecane ciśnienie pracy: 0,6 – 4,0 bar 

 Kolor: brązowy 

 Zalecany stopień filtracji wody: 125 mikronów 
 
Dostępne warianty: 

 Rozstawa 33 cm, rolka 50 m 

 Rozstawa 33 cm, rolka 100 m 

 

XFS podziemna   
 

 

Stosowana na terenach zieleni. Przeznaczona do układania pod powierzchnią terenu. Opatentowana 
technologia ekranów miedzianych stanowi ochronę kroplowników przed wnikaniem korzeni, dzięki czemu 
uzyskano trwały i nie wymagający konserwacji podziemny system nawadniający. Zakopana linia kroplująca 
nie jest narażona na oddziaływanie wiatru, parowanie, czy zniszczenia przez wandali, efektywnie  

 Średnica zewnętrzna: 16,1 mm 

 Średnica wewnętrzna: 13,6 mm 

 Grubość ścianki: 1,2 mm 

 Wydatek wody z kroplownika: 2,3 l/h 

 Rozstaw kroplowników: 33 cm 

 Zalecane ciśnienie pracy: 0,6 – 4,0 bar 

 Kolor: brązowy 

 Długość na rolce: 100 m 

 Zalecany stopień filtracji wody: 125 mikronów 

 

XFCV z zaworami stopowymi   
 

 

Stosowana na terenach zieleni. Przeznaczona do układania na powierzchni, w terenie zróżnicowanym 
wysokościowo. Kroplowniki posiadają zawory stopowe blokujące wypływ wody przy różnicy poziomów do 
2,44 m (8’), zapewniając większą równomierność nawadniania i eliminując wycieki w obniżeniach terenu. 
Dwuwarstwowa rura (brązowa na zewnątrz, czarna wewnątrz) jest odporna na promieniowanie UV, 
porastanie algami i działanie środków chemicznych. Wbudowane emitery posiadają funkcję samoczynnego 
płukania (ruchoma membrana przepłukiwana jest stale podczas każdego cyklu nawadniającego) oraz dużą 
odporność na zapychanie, dzięki zastosowaniu szerokiej ścieżki przepływu. Kompensacja ciśnienia 
zapewnia stały wydatek wody z kroplowników na całej długości przewodu. 

 Średnica zewnętrzna: 16,1 mm 

 Średnica wewnętrzna: 13,6 mm 

 Grubość ścianki: 1,2 mm 

 Wydatek wody z kroplownika: 2,3 l/h 

 Rozstaw kroplowników: 33 cm 

 Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar 

 Ciśnienie zamknięcia: 0,24 bar 

 Zalecane ciśnienie pracy: 1,38 – 4,14 bar 

 Kolor: brązowy 

 Zalecany stopień filtracji wody: 125 mikronów 
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T-Tape   
 

 

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i darzonych największym zaufaniem taśm 
kroplujących na świecie, używana przy różnego rodzaju uprawach. Taśma kroplująca T-
Tape może być zainstalowana bezpośrednio na powierzchni, pod osłoną, a nawet pod 
powierzchnią. Z uwagi na trwałość materiału, projekt i standardy jakości, można na nią 
liczyć przez wiele lat. 

 Technologia kroplenia przy turbulentnym przepływie 

 Biały pasek (łatwiejsza instalacja) 

 Samozamykające się szczelinowe wyjście 

 Średnice: 16, 22 mm 

 Grubości ścianek: 5 - 15 mil 

 Rozstawa emiterów: 10 - 50 cm 

 Natężenie wydatku na wyjście: 0,25 – 1,35 l/h 

 Standardowe ciśnienie robocze: 0,55 bara 

 Ciśnienie maksymalne: 0,56 bar (5 mil), 0,70 bar (6 mil), 1,05 bar (8,15 mil),  

 Wymagana filtracja: 80 mikronów (dla przepływu emitera < 0,65 l/h), 100 
mikronów (dla przepływu emitera 0,65 - 1,2 l/h), 130 mikronów (dla przepływu 
emitera > 1,2 l/h) 

 

 
 

DOSTĘPNE WARIANTY (średnica/grubość ścianki - rozstaw emiterów [cm] - wydajność na 1mb (długość rolki)) 
505-30-340 (3658M) 508-20-380 (2300M) 515-30-340 (1250M) 

506-30-340 (3050M) 508-20-500 (2300M) 515-50-380 (1250M) 

508-10-1350 (2300M) 508-20-500 (500M) 712-30-340 (1135M) 

508-15-1000 (2300M) 508-30-250 (2300M) 
 

508-20-250 (2300M) 508-30-340 (2300M) 
 

Przykład: 508-10-1350 – średnica 16 mm, grubość ścianki 8mil, rozstaw emiterów 10cm, wydajność/1mb 1,35 l/h  

 
T-Tape   

 
 

Taśma wykonana z rury polietylenowej o grubości ścianki 0,2 mm i średnicy zewnętrznej 17 mm, która 
posiada kroplowniki emitujące wodę przyklejone do wewnętrznej ścianki przewodu w stałej rozstawie. 
Taśma pracuje przy bardzo niskim ciśnieniu roboczym 0,3 – 1,0 atm. Wewnętrzny filtr złożony z ok. 200 
otworów wlotowych, przez które woda dostaje się do każdego kroplownika, zapewnia wysoką odporność 
emiterów na zatykanie. Duża elastyczność taśm wpływa na łatwość rozwijania i montażu, co zmniejsza 
ryzyko jej uszkodzenia. Charakteryzują się również wysoką odpornością na chemikalia w stężeniach 
powszechnie stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. 

 Średnica wewnętrzna: 16 mm 

 Nominalna grubość ścianki: 8 mil (0,2 mm) 

 Rozstaw emiterów: 10 - 30 cm 

 Wydatek (przy ciśnieniu 0,7 atm.): 0,15 – 1,14 l/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,3 - 1,0 bar 

 Zalecany stopień filtracji wody: 120 mesh 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOSTĘPNE WARIANTY (średnica/grubość ścianki - rozstaw emiterów [cm] - wydajność na 1mb (długość rolki)) 

508-10-1140 (2286M) 508-20-1140 (2286M) 508-30-1140 (2286M) 

508-15-870 (2286M) 508-20-570 (2286M) 
 

Przykład: 508-10-1140 – średnica 16 mm, grubość ścianki 8mil, rozstaw emiterów 10cm, wydajność/1mb 1,14 l/h 
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Filtry siatkowe z redukcją ciśnienia PRF   
 

 

Filtr siatkowy oraz reduktor ciśnienia wody w jednym urządzeniu pozwalający uzyskać więcej miejsca w studzience zaworowej, dzięki połączeniu 
dwóch urządzeń w jednej obudowie. Stosowany na terenach zieleni, do nawodnień 
kroplowych oraz mikrozraszaczy 

 Ciśnienie na wlocie : 1,4 - 10,3 bar 

 Filtracja: 75 mikronów 
 

PRF-075-RBY 
 Ciśnienie na wylocie: 2,0 bar  

 Przepływ: 0,11 - 1,14 m3/h 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4" 
 
 

PRF-100-RBY 
 Ciśnienie na wylocie: 2,8 bar  

 Przepływ: 0,68 - 3,41 m3/h 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1" 

 

Filtry dyskowe ILCRBY   
 

 

Filtry z wkładami dyskowymi o dużej przepustowości. Posiadają przyłącza do 
podłączenia manometrów oraz dodatkowe przyłącze z nakrętką. 

 Ciśnienie max.: 8 bar 

 Stopień filtracji: 120 mesh (130 mikronów) 

 Zalecane do wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne 

 Wkład wykonany z setek wyżłobionych dysków 
 

ILCRBY075D 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4" 

 Przepływ max.: 5 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 180 cm2   
 

ILCRBY100D 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1" 

 Przepływ max.: 6 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 180 cm2   
 

ILCRBY150D 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Przepływ max.: 20 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 535 cm2   
 

ILCRBY200D 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 25 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 525 cm2   
 

Filtry siatkowe ILCRBY   
 

 

Filtry z wkładami siatkowymi (stal nierdzewna) o dużej przepustowości. Posiadają 
przyłącza do podłączenia manometrów oraz dodatkowe przyłącze z nakrętką. 

 Ciśnienie max.: 8 bar 

 Stopień filtracji: 120 mesh (130 mikronów) 

 Zalecane do wody wodociągowej 
 

ILCRBY075S 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4" 

 Przepływ max.: 5 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 160 cm2   
 

ILCRBY100S 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1" 

 Przepływ max.: 6 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 160 cm2   
 
 
 

 



FILTRY 

 

   

40 
www.multiogrod.pl 

www.nawadnianie-sklep.pl  
 

ILCRBY150S 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Przepływ max.: 20 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 490 cm2   
 

ILCRBY200S 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 25 m3/h 

 Powierzchnia filtracyjna: 485 cm2   

 

Filtry dyskowe FILTMASTER   
 

 

Filtry z wkładami dyskowymi o dużej przepustowości. Posiadają przyłącza do podłączenia manometrów oraz dodatkowe przyłącze z nakrętką 1". 

 Ciśnienie max.: 10 bar 

 Stopień filtracji: 130 mikronów i 200 mikronów - dla każdego modelu do wyboru 
 

 

STANDARD 2" 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 23 m
3
/h (130 mikronów), 24 

m
3
/h (200 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 988 cm
2
 (130 

mikronów), 1292 cm
2
 (130 mikronów) 

 
 
 
 

2" 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 31 m
3
/h (130 mikronów), 33 

m
3
/h (200 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 1369 cm
2
 (130 

mikronów), 1829 cm
2
 (130 mikronów) 

 
 
 
 
 
 

LONG 2" 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 37 m
3
/h (130 mikronów), 39 

m
3
/h (200 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 1854 cm
2
 (130 

mikronów), 2351 cm
2
 (130 mikronów) 

 
 
 
 
 

3" 
 Przyłącza: 2 x VICTAULIC 3" + 1 x gwint 

zewnętrzny 3" 

 Przepływ max.: 47 m
3
/h (130 mikronów), 50 

m
3
/h (200 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 1854 cm
2
 (130 

mikronów), 2351 cm
2
 (130 mikronów) 

 
 
 
 

DUAL 3" 
 Przyłącza: VICTAULIC 3" 

 Przepływ max.: 69 m
3
/h (130 mikronów), 74 

m
3
/h (200 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 3708 cm
2
 (130 

mikronów), 4702 cm
2
 (130 mikronów) 
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KORONA ODCHYLAJĄCA 
Filtry FILTMASTER z funkcją hydrocyklonu (z koroną odchylającą) powodują dekantację (zlewanie cieczy 
znad osadu) cząstek stałych zawieszonych w wodzie. Zamontowanie korony odchylającej na podstawie 
wkładu dyskowego wytwarza ruch spiralny, który popycha ciężkie cząstki stałe w kierunku przyłącza 
spustowego. Filtry FILTMASTER z funkcją hydrocyklonu: 

 Zwiększają stopień filtracji 

 Zwiększają trwałość dysków poprzez odsuwanie od nich piasku 

 Redukują częstotliwość ręcznego czyszczenia wkładu dyskowego 

 Umożliwiają wykonanie pół-automatycznej instalacji filtrującej 

 

                     
 
 

ADAPTER VICTAULIC 3" - kołnierz DN80 
Adapter do filtrów 3". Służy do połączenia kołnierza DN80 z przyłączem typu victualic. 
 

 

Filtry siatkowe samopłuczące MINI SIGMA   
 

 

Niezawodne i wytrzymałe filtry wkładami siatkowymi (stal nierdzewna) o dużej przepustowości. Posiadają funkcję samoczynnego płukania dzięki 
wbudowanemu sterownikowi ADI-P. 

 Ciśnienie pracy max.: 8 bar 

 Min. ciśnienie pracy podczas cyklu płukania: 1,5 bar 

 Zasilenie sterownika: 4 baterie AA 1,5V lub zewnętrzny zasilacz 7-14V DC 

 Materiał obudowy: RPA (wzmocniony poliamid) 
 
 
 
 
 

Mini Sigma 2" kątowy 
 Przyłącza: gwint zewnętrzny 2" 

 Przepływ max.: 30 m
3
/h (130 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 1200 cm
2
 (130 mikronów) 

 Wyrzut wody podczas cyklu płukania (dla ciśnienia 1,5bar): 24 l 

 Przepływ wody podczas płukania (dla ciśnienia 1,5bar): 8,7 m
3
/h 

 Przyłącze wylotowe: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Czas płukania: 10 sekund 
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Mini Sigma 3" kątowy 
 Przyłącza: flansza 3" DN80 

 Przepływ max.: 50 m
3
/h (130 mikronów) 

 Powierzchnia filtracyjna: 1600 cm
2
 (130 mikronów) 

 Wyrzut wody podczas cyklu płukania (dla ciśnienia 1,5bar): 26 l 

 Przepływ wody podczas płukania (dla ciśnienia 1,5bar): 9,6 m
3
/h 

 Przyłącze wylotowe: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Czas płukania: 10 sekund 
 

 

Filtry żwirowe   
 

 

Filtry żwirowe przeznaczone są do oczyszczania wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne, głównie w postaci glonów, które rozwijają się w 
otwartych zbiornikach wodnych. Do oczyszczania wody można stosować pojedyncze filtry lub łączyć je w zestawy w zależności od potrzeb. 
Czyszczenie złoża odbywa się poprzez odwrócenie kierunku przepływu i należy je wykonywać przy spadku ciśnienia na filtrze wynoszącym max. 
0.5 bar. Filtry mogą być czyszczone ręcznie lub w sposób automatyczny. Jeśli woda oczyszczana jest za pomocą jednego filtra do płukania złoża 
należy doprowadzić czystą wodę.  

 Wysokość warstwy wkładu żwirowego: 40 cm (niezależnie od modelu filtra) 

 Zalecana prędkość przepływu wody podczas filtracji: 45 - 65 m/h 

 Zalecana prędkość przepływu wody podczas płukania: 85 m/h 

 Czas płukania filtra: 2 – 3 minuty 

 Max. ciśnienie robocze: 8 bar 

 Stopień filtracji: 130 mikronów / 120 mesh  
 

F-610 1,5" 
 Przyłącza: gwint wewnętrzny 1,5" 

 Średnica: 400 mm (16") 

 Wysokość: 1175 mm 

 Ciężar filtra: 48 kg 

 Ciężar wkładu żwirowego: 75 kg 

 Przepływ filtracji: 6 - 8 m
3
/h 

 Min. przepływ płukania: 10 m
3
/h 

 

F-620 2" 
 Przyłącza: gwint wewnętrzny 2" 

 Średnica: 500 mm (20") 

 Wysokość: 1280 mm 

 Ciężar filtra: 60 kg 

 Ciężar wkładu żwirowego: 125 kg 

 Przepływ filtracji: 9 - 13 m
3
/h 

 Min. przepływ płukania: 17 m
3
/h 

 

F-635 2" 
 Przyłącza: gwint wewnętrzny 2" 

 Średnica: 610 mm (24") 

 Wysokość: 1285 mm 

 Ciężar filtra: 85 kg 

 Ciężar wkładu żwirowego: 175 kg 

 Przepływ filtracji: 14 - 20 m
3
/h 

 Min. przepływ płukania: 26 m
3
/h 

 

F-640 kołnierz 3" 
 Przyłącza: kołnierzowe 3" DN80 

 Średnica: 750 mm (30") 

 Wysokość: 1070 mm 

 Ciężar filtra: 130 kg 

 Ciężar wkładu żwirowego: 275 kg 

 Przepływ filtracji: 20 - 29 m
3
/h 

 Min. przepływ płukania: 37 m
3
/h 

 

F-650 kołnierz 3" 
 Przyłącza: kołnierzowe 3" DN80 

 Średnica: 900 mm (36") 

 Wysokość: 1110 mm 

 Ciężar filtra: 170 kg 

 Ciężar wkładu żwirowego: 375 kg 

 Przepływ filtracji: 28 - 41 m
3
/h 

 Min. przepływ płukania: 54 m
3
/h 
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Reduktor ciśnienia PRP 3/4" 1,1 bar   
 

 

Nieregulowany reduktor ciśnienia. 

 Przepływ: 0.8 - 5.0 m
3
/h 

 Przyłącza: 3/4" (gwint wewnętrzny na wlocie, gwint zewnętrzny na wylocie) 

Reduktory ciśnienia PSI 3/4"   
 

 

Nieregulowany reduktor ciśnienia z przyłączeniami w postaci gwintów wewnętrznych. 

 Przepływ : 0,45 - 5,0 m
3
/h 

 

PSI-M20 1,4 bar 
 Ciśnienie na wlocie: 1,5 - 7,0 bar 

 Ciśnienie na wylocie: 1,4 bar 
 

PSI-M25 1,8 bar 
 Ciśnienie na wlocie: 2,0 - 7,0 bar 

 Ciśnienie na wylocie: 1,8 bar 
 

PSI-M30 2,1 bar 
 Ciśnienie na wlocie: 2,0 - 7,0 bar 

 Ciśnienie na wylocie: 2,1 bar 

PSI-M40 2,8 bar 
 Ciśnienie na wlocie: 2,0 - 7,0 bar 

 Ciśnienie na wylocie: 2,8 bar 
 

PSI-M50 3,5 bar 
 Ciśnienie na wlocie: 2,0 - 7,0 bar 

 Ciśnienie na wylocie: 3,5 bar 

 

 
Regulatory ciśnienia PRV   

 
 

Regulowany reduktor ciśnienia 
 

PRV 3/4" 0,5 - 1,2 bar 
                0,8 - 2,5 bar 
                2,0 - 4,0 bar 

 Ciśnienie wejściowe: 0,7 – 9,0 bar 

 Przepływ: 0,2 – 5,0 m
3
/h 

 Przyłącza: 3/4" (gwint wewnętrzny na wlocie, gwint 
zewnętrzny na wylocie) 

 
 

PRV 1" 0,5 - 1,2 bar 
             1,0 - 2,0 bar 
             1,5 - 3,5 bar 

 Ciśnienie wejściowe: 0,7 – 9,0 bar 

 Przepływ: 0,45 – 7,0 m
3
/h 

 Przyłącza: 1" gwint wewnętrzny 
 
 
 
 

PRV 1,5" 1,5 - 3,5 bar 
 Ciśnienie wejściowe: 0,7 – 9,0 bar 

 Przepływ: 0,45 – 18,0 m
3
/h 

 Przyłącza: 1,5" gwint wewnętrzny 
 

 
 

 

Sprężyny wymienne: 
0,5 - 1,2 bar żółta do regulatora 3/4" 
0,8 - 2,5 bar biała do regulatora 3/4" 
2,0 - 4,0 bar czerwona do regulatora 3/4" 
3,5 - 6,0 bar czarna do regulatora 3/4" 
0,5 - 1,2 bar biała do regulatorów 1" i 1,5" 
1,0 - 2,0 bar czerwona do regulatorów 1" i 1,5" 
1,5 - 3,5 bar czarna do regulatorów 1" i 1,5" 
3,0 - 5,5 bar brązowa do regulatorów 1" i 1,5" 
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Elektrozawory IR-21T   
 

 

Zawory elektromagnetyczne z cewką dwudrożną 2W wyposażone w pokrętło regulacji przepływu oraz dźwignię manualnego otwarcia. 
G - przepływ prosty, A - przepływ kątowy. Gwinty wewnętrzne. 
 

IR-21T 1/2" G  
 Zalecany przepływ max.: 1.5 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,2 - 10 bar 
 

IR-21T 1" G 
 Zalecany przepływ max.: 6 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,7 - 10 bar 
 

IR-21T 1,5" G 
 Zalecany przepływ max.: 23 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,7 - 10 bar 
 

IR-21T 2" G 
 Zalecany przepływ max.: 28 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,7 - 10 bar 
 

IR-21T 1,5" A 
 Zalecany przepływ max.: 25 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,7 - 10 bar 
 

IR-21T 2" A 
 Zalecany przepływ max.: 32 m

3
/h 

 Ciśnienie: 0,7 - 10 bar 

 

Elektrozawór niskoprzepływowy LFV-075 3/4"   
 

 

Niskoprzepływowy zawór elektromagnetyczny z cewką dwudrożną 2W zalecany do stosowania na terenach zieleni 
do nawodnień kroplowych o małym przepływie (od 45 l/h). 
UWAGA: nie stosować z dekoderami! 

 Unikalna membrana „double-knife” z osadnikiem ´” umożliwiająca płynną 
bezusterkową pracę przy niskich przepływach, nawet z lekko zanieczyszczoną 
wodą (membrana posiada dwie krawędzie - wewnętrzną i zewnętrzną, co 
zmniejsza ryzyko przesączania wody przez zamknięty zawór z powodu 
zanieczyszczeń osadzających się na krawędzi gniazda pod membraną) 

 System podwójnej filtracji przepływu zapewniający niezawodność zaworu 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Otwór gwinowany w pokrywie do ręcznego oczyszaczania zaworu z 
zanieczyszczeń podczas instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na 
śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,05 - 1,82 m
3
/h 

 Ciśnienie: 1 - 10,3 bar 

 

Elektrozawór 100-HV 1"   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką dwudrożną 2W. 

 Kompaktowa konstrukcja, promień obrotu tylko 6,5 cm (po wykręceniu 
cewki) ułatwiająca montaż w studzienkach 

 Korpus z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym 

 Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wody 
na wejściu i sprężyną ze stali nierdzewnej 

 Mimośrodowe umieszczenie membrany zapewniające płynne 
zamykanie i mniejsze uderzenie hydrauliczne 

 Pokrywa zaworu tylko na cztery śruby, niewypadające po zdjęciu 
pokrywy w czasie prac konserwacyjnych 

 Śruby z łbem uniwersalnym pasujące do klucza nasadowego, śrubokręta krzyżakowego i 
śrubokręta płaskiego 

 Otwór gwintowany w pokrywie do ręcznego oczyszczania zaworu z zanieczyszczeń podczas 
instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,05 - 6,82 m
3
/h (dla przepływów poniżej 0,68 m

3
/h należy zastosować dodatkowo filtr 

na dopływie) 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,3 bar 
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Elektrozawór 100-DV 1"   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką dwudrożną 2W. 
UWAGA: nie stosować z dekoderami! 

 Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wody na 
wejściu i sprężyną ze stali nierdzewnej 

 Filtr cewki magnetycznej 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Otwór gwinowany w pokrywie do ręcznego oczyszaczania zaworu z 
zanieczyszczeń podczas instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na 
śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,24 - 9,0 m
3
/h (dla przepływów poniżej 0,75 m

3
/h należy 

zastosować dodatkowo filtr na dopływie) 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar 

 

Elektrozawory PGA   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką dwudrożną 2W z pokrętłem do regulacji przepływu. 

 Powolne zamykanie zaworu zapobiegające uderzeniu hydraulicznemu 

 Filtr cewki magnetycznej 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Współpraca z modułem regulacji ciśnienia PRS-Dial, nastawnym w zakresie 1-6,9 bar, 
montowanym pod cewką (uwaga: moduł dodaje 5 cm do wys. zaworu) 

 Możliwość podłączania w 
konfiguracji przelotowej lub 
kątowej (fabrycznie zamontowany 
korek na przyłączu dolnym) 

 

150-PGA 1,5" 
 Przepływ: 6 - 21 m

3
/h 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar  
 

200-PGA 2" 
 Przepływ: 9 - 34 m

3
/h 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar 

 

Elektrozawory PGV   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką dwudrożną 2W. 

 Zaciski pokrywy zapewniają bezproblemową konserwację zaworu  

 Dzięki opcji zmniejszenia przepływu możliwe jest korzystanie z produktów firmy Hunter do mikronawadniania  

 Możliwość uruchomienia zaworu ręcznie poprzez przekręcenie cewki elektrozaworu o 1/4 obrotu  

 Konstrukcja uszczelnienia z membraną podwójnie owijaną zapewnia lepszą szczelność 

 Zalecany zakres ciśnienia: od 1,5 do 10 barów 
 
 

PGV-100 1" 
 Przepływ 0,05 - 9 m

3
/h 

 
 

PGV-101 1" 
 Przepływ 0,05 - 9 m

3
/h 

 Regulator przepływu 
 
 

PGV-151 1,5" 
 Przepływ 5 - 27 m

3
/h 

 Regulator przepływu 
 
 

PGV-201 2" 
 Przepływ 5 - 34 m

3
/h 

 Regulator przepływu 
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Elektrozawór 9 V DC 1"   
 

 

Zawór elektromagnetyczny stosowany ze sterownikami bateryjnymi serii DC firmy Galcon. 

 Zakres ciśnień: 1 - 8 bar 

 Zalecany przepływ max.: 6 m
3
/h 

 Dźwignia umożliwiająca ręczne otwarcie zaworu 

 
Elektrozawory IR-21T 9V DC   

 
 

Zawory elektromagnetyczne z cewką dwudrożną 2W wyposażone w pokrętło regulacji przepływu oraz dźwignię 
manualnego otwarcia. Gwinty wewnętrzne. Cewka S-392. 
 
Modele: 

IR-21T-LS-M 1" 
 
IR-21T-LS-M 1 1/2" 
 

IR-21T-LS-M 2" 

 

Elektrozawór niskoprzepływowy LFV-075 3/4" 9V   
 

 

Niskoprzepływowy zawór elektromagnetyczny z cewką 9V zalecany do stosowania na terenach zieleni do 
nawodnień kroplowych o małym przepływie (od 45 l/h) używany ze sterownikami bateryjnymi. 
UWAGA: nie stosować z dekoderami! 

 Unikalna membrana „double-knife” z osadnikiem ´” umożliwiająca płynną 
bezusterkową pracę przy niskich przepływach, nawet z lekko zanieczyszczoną 
wodą (membrana posiada dwie krawędzie - wewnętrzną i zewnętrzną, co 
zmniejsza ryzyko przesączania wody przez zamknięty zawór z powodu 
zanieczyszczeń osadzających się na krawędzi gniazda pod membraną) 

 System podwójnej filtracji przepływu zapewniający niezawodność zaworu 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Otwór gwinowany w pokrywie do ręcznego oczyszaczania zaworu z 
zanieczyszczeń podczas instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na 
śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,05 - 1,82 m
3
/h 

 Ciśnienie: 1 - 10,3 bar 
 
 
 

 

Elektrozawór 100-HV 1" 9V   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką 9V używany ze sterownikami bateryjnymi. 

 Kompaktowa konstrukcja, promień obrotu tylko 6,5 cm (po wykręceniu 
cewki) ułatwiająca montaż w studzienkach 

 Korpus z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym 

 Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wody 
na wejściu i sprężyną ze stali nierdzewnej 

 Mimośrodowe umieszczenie membrany zapewniające płynne 
zamykanie i mniejsze uderzenie hydrauliczne 

 Pokrywa zaworu tylko na cztery śruby, niewypadające po zdjęciu 
pokrywy w czasie prac konserwacyjnych 

 Śruby z łbem uniwersalnym pasujące do klucza nasadowego, śrubokręta krzyżakowego i śrubokręta 
płaskiego 

 Otwór gwintowany w pokrywie do ręcznego oczyszczania zaworu z zanieczyszczeń podczas 
instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,05 - 6,82 m
3
/h (dla przepływów poniżej 0,68 m

3
/h należy zastosować dodatkowo filtr na 

dopływie) 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,3 bar 
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Elektrozawór 100-DV 1" 9V   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką 9V używany ze sterownikami bateryjnymi. 
UWAGA: nie stosować z dekoderami! 

 Membrana Buna-N z samoczyszczącym 200-mikronowym filtrem wody na 
wejściu i sprężyną ze stali nierdzewnej 

 Filtr cewki magnetycznej 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Otwór gwinowany w pokrywie do ręcznego oczyszaczania zaworu z 
zanieczyszczeń podczas instalacji i uruchamiania systemu (zamknięty na 
śrubę) 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Przepływ: 0,24 - 9,0 m
3
/h (dla przepływów poniżej 0,75 m

3
/h należy 

zastosować dodatkowo filtr na dopływie) 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar 
 

 

Elektrozawory PGA 9V   
 

 

Zawór elektromagnetyczny z cewką 9V używany ze sterownikami bateryjnymi. 

 Powolne zamykanie zaworu zapobiegające uderzeniu hydraulicznemu 

 Filtr cewki magnetycznej 

 Pokrywa na śruby umożliwiająca konserwację zaworu 

 Ręczne otwieranie zaworu poprzez obrót cewki o 90 stopni 

 Współpraca z modułem regulacji ciśnienia PRS-Dial, nastawnym w zakresie 1-6,9 bar, 
montowanym pod cewką (uwaga: moduł dodaje 5 cm do wys. zaworu) 

 Możliwość podłączania w 
konfiguracji przelotowej lub 
kątowej (fabrycznie zamontowany 
korek na przyłączu dolnym) 

 

150-PGA 1,5" 
 Przepływ: 6 - 21 m

3
/h 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar  
 

200-PGA 2" 
 Przepływ: 9 - 34 m

3
/h 

 Ciśnienie: 1,0 - 10,4 bar 
 
 
 

 

Cewka 9V do elektrozaworów PGV   
 

 

Cewka elektromagnetyczna 9V DC przeznaczona do stosowania z elektrozaworami PGV. 
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma technicznej możliwości podłączenia 
zasilania sterownika z sieci energetycznej. 

 

Cewka 9V do elektrozaworów DV   
 

 

Cewka elektromagnetyczna 9V DC przeznaczona do stosowania z elektrozaworami 100-DV. 
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma technicznej możliwości podłączenia zasilania 
sterownika z sieci energetycznej. 
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Kolektory teleskopowe RB1300   
 

 

System kolektorowy stosowany do podłączania zaworów z gwintem wewnętrznym 1". 

 Wyjścia w postaci obrotowych przyłączy teleskopowych umożliwiających regulację długości (łatwe wstawienie zaworu o innej długości 
w przypadku konieczności wymiany) 

 Nakrętki wyposażone w o-ringi uszczelniające (brak konieczności stosowania taśmy teflonowej) 

 Ciśnienie max.: 10 bar 

 Wlot: gwint wewnętrzny 1" 

 Wyloty boczne: 3 wyjścia obrotowe teleskopowe - gwint zewnętrzny 1" 

 Wylot: gwint zewnętrzny 1" 
 

 
 

Trójnik RB1301-010 
 

 
 

Kolano RB1312-010 

 
 

Czwórnik RB1320-010 

 
 

Kolektor 2-odejściowy RB1301-210 

 
 

Kolektor 3-odejściowy RB1301-310 

 

 
 

Kolektor 4-odejściowy RB1301-410 

 
 

 
Złączki kolektorowe śrubunkowe 

 
 

Złączki śubunkowe z uszczelkami przeznaczone głównie do tworzenia kolektorów.  
 

 
 

Trójnik 1" FxMxM 
 

 
 

Przelot 1" FxM 
Przelot 1,5" FxM 
Przelot 2" FxM 

 

 
 

Kolano 1" FxM 
Kolano 1,5" FxM 
Kolano 2" FxM 

 
 

 
 

Trójnik 1" FxFxM 
Trójnik 1,5" FxFxM 
Trójnik 2" FxFxM 

 

 
 

Przelot 1" FxF 

 

 
 

Kolano 1" FxF 
 

 

 
 

Czwórnik 1" FxFxFxM 
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Studzienki HERCULES   
 

 

Studzienki osłonowe na zawory o podwyższonej wytrzymałości. 

 Nośność do 1,5 tony (po wycięciu otworów) 

 Fabryczne otwory na rury w modelach okrągłych 

 Pocienione ścianki w celu łatwego wycięcia otworów na rury w modelach prostokątnych 

 Wzmocnione narożniki w celu usztywnienia konstrukcji 

 Szczelna pokrywa z wgłębieniem na palce do otwierania/zamykania 

 Zielony kolor pokrywy 

 Opcjonalnie zestaw zamknięcia (śruba + gniazdo) do studzienek prostokątnych 

MINI 
Średnica pokrywy: 160 mm 
Średnica podstawy: 220 mm 
Wysokość: 225 mm 

 

LARGE 
Średnica pokrywy: 225 mm 
Średnica podstawy: 320 mm 
Wysokość: 225 mm 

 

STANDARD 
Wymiar pokrywy: 385 x 250 mm 
Wymiar podstawy: 505 x 390 mm 
Wysokość: 300 mm 

 

JUMBO 
Wymiar pokrywy: 510 x 360 mm 
Wymiar podstawy: 650 x 510 mm 
Wysokość: 300 mm 

 
 

 

Studzienki  
 

 

Skrzynki osłonowe na elektrozawory. 

MINI 
Średnica pokrywy: 150 mm 
Wysokość: 230 mm 

 

LARGE 
Średnica pokrywy: 250 mm 
Wysokość: 260 mm 

 

STANDARD 
Wymiar pokrywy: 410 x 280 mm 
Wysokość: 330 mm 

 

JUMBO 
Wymiar pokrywy: 560 x 390 mm 
Wysokość: 330 mm 

 

Skrzynka z 
zaworem 3/4" 

 

  

 



STUDZIENKI 

 

   

50 
www.multiogrod.pl 

www.nawadnianie-sklep.pl  
 

Studzienki VBA i VB   
 

 

Polipropylenowe studzienki osłonowe VBA. 
 Fabryczne otwory na rury w modelach okrągłych 

 Oznaczone przepusty na rury w modelach prostokątnych 

 Pokrywy zamykane na śrubę w modelach prostokątnych 

 Zielony kolor pokrywy 

 Nadstawka 19 cm do modelu jumbo 

Studzienki zaworowe VB wykonane z HDPE (o podwyższonej 

wytrzymałości). 

 Fabryczne otwory na rury: 
- STANDARD: 2 x Ø75 mm + 11 x Ø40 mm 
- JUMBO: 2 x Ø90 mm 

 Zielone pokrywy mocowane na śrubę 

 Możliwość zatrzaskowego mocowania studzienek 
podstawami 

MINI VBA02672 
Średnica pokrywy: 160 mm 
Średnica podstawy: 200 mm 
Wysokość: 236 mm 

 

LARGE VBA02673 
Średnica pokrywy: 242 mm 
Średnica podstawy: 335 mm 
Wysokość: 255 mm 

 

STANDARD 
VBA02674 
Wymiar pokrywy: 386 x 267 mm 
Wymiar podstawy: 505 x 370 mm 
Wysokość: 305 mm 

 

JUMBO VBA02675 
Wymiar pokrywy: 545 x 380 mm 
Wymiar podstawy: 630 x 480 mm 
Wysokość: 305 mm 

 

Skrzynka z 
zaworem 3/4" 
VBA17186 
Średnica pokrywy: 210 mm 
Średnica podstawy: 180 mm 
Wysokość: 120 mm 

 

Nadstawka do 
JUMBO VBA 
Wymiar pokrywy: 530 x 380 mm 
Wymiar podstawy: 550 x 380 mm 
Wysokość: 190 mm 

 

STANDARD VBSTDH 
Wymiar pokrywy: 440 x 330 mm 
Wymiar podstawy: 554 x 422 mm 
Wysokość: 305 mm 

 

JUMBO VBJMBH 
Wymiar pokrywy: 570 x 400 mm 
Wymiar podstawy: 668 x 503 mm 
Wysokość: 307 mm 

 
 

Zawory ogrodowe pionowe   
 

 

Zawór ogrodowy pozwalający na szybkie otwarcie przepływu przy użyciu 
dedykowanego klucza. 
Przyłącze zaworu: 3/4" M. 
Przyłącze klucza: 3/4" M 
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Sterowniki AC   
 

 

Sterowniki współpracujące z elektrozaworami 24 VAC umożliwiające niezależne programowanie sekcji (dla każdego zaworu przypisywany jest 
czas startu, czas pracy i dni do nawadniania). 

 

AC-4 
Sterownik 4-sekcyjny wewnętrzny 

 

AC-6 
Sterownik 6-sekcyjny wewnętrzny 

 

AC-6S 
Sterownik 6-sekcyjny wewnętrzny z pracą w 
"ramce" 

AC-9S 
Sterownik 9-sekcyjny 
zewnętrzny z pracą w 
"ramce" 

 

AC-12S 
Sterownik 12-sekcyjny 
zewnętrzny z pracą w 
"ramce" 

 

Funkcje: 

 nawadnianie w określone dni tygodnia lub cyklicznie z przerwą 1-30 dni 

 nawadnianie cyklicznie w tzw. ramce (praca w ramce polega na ustawieniu czasu pracy zaworu i czasu przerwy pomiędzy 
nawodnieniami oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia nawadniania w ciągu doby) – tylko dla modeli S 

 do 4 startów dziennie każdego zaworu (w programie cyklicznym 1 start dziennie z możliwością zaprogramowania opóźnienia startu) 

 czas pracy zaworu: od 1 min. do 12 godz. 

 czas pracy w trybie cyklicznym:od 1 sek. do 12 godz. – tylko dla modeli S 

 powtarzalność cykli: od 1 min. do 30 dni – tylko dla modeli S 

 obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 możliwość uruchamiania 2 zaworów jednocześnie 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy dla wszystkich zaworów 

 możliwość ręcznego uruchomienia dowolnego zaworu lub wszystkich zaworów sekwencyjnie 

 możliwość podłączenia sensora 

 funkcja zawieszania programu w czasie opadów deszczu 

 do instalacji wewnątrz budynku 

 w komplecie transformator 230 / 24 V AC 

 do podtrzymania zegara: 1 bateria alkaliczna 9 V 

 
Sterownik AC 24-8   

 
 

Sterownik modułowy zewnętrzny współpracujący z elektrozaworami 24 VAC. Podstawowa 
wersja posiada 8 sekcji, które można rozbudować do 24. 
Funkcje: 

 3 programy w trybie programowania sekwencyjnego (dla każdego zaworu w 
danym programie przypisywany jest czas pracy, natomiast czas startu 
nawadniania i dni do nawadniania są wspólne) 

 1 program w trybie programowania niezależnego (dla każdego zaworu 
przypisywany jest czas startu, czas pracy i dni do nawadniania) 

 nawadnianie w określone dni tygodnia lub cyklicznie z przerwą od 1 do 30 dni 

 do 4 startów dziennie każdego zaworu (w programie cyklicznym 1 start dziennie 
z możliwością zaprogramowania opóźnienia startu) 

 czas pracy zaworu: od 1 min. do 9 godz. 

 procentowa zmiana czasu pracy dla wszystkich zaworów od -90% do +90% 

 start automatyczny, półautomatyczny lub ręczny 

 obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 funkcja zawieszania nawadniania do 99 dni 

 możliwość podłączenia sensora (aktywacja do każdego zaworu indywidualnie) 

 program do nawożenia (Nawożenie jest ustawiane oddzielnie dla każdego zaworu na czas równy 10 - 90% przypisanego do danego 
zaworu czasu nawadniania. Nawożenie zawsze odbywa się w środku czasu nawadniania.) 

 program do sterowania oświetleniem (tylko w trybie nawadniania wg dni tygodnia), w którym nie jest aktywny zawór główny, nie działa 
funkcja procentowej zmiany czasu pracy zaworów, funkcja zawieszania działania w czasie opadów deszczu, sensor oraz program do 
nawożenia 

 wyświetlanie usterek elektrycznych 

 ciągła pamięć przechowująca program przez 20 lat 

 bateryjne podtrzymanie zegara (do 90 dni) podczas braku zasilania 230 V 

 wbudowany transformator 230 / 24 V AC 

 do podtrzymania zegara: 1 bateria alkaliczna 9 V 

 
Moduł 4-sekcyjny do AC 24-8 
Umożliwia rozbudowę sterownika AC 24-8 o kolejne 4 sekcje (do 24). 
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Sterowniki ESP-RZXe WiFi     
 

 

Kompatybilność z WiFi: w połączeniu z modułem Rain Bird LNK WiFi (sprzedawanym oddzielnie) sterownik pobiera z internetu dane o pogodzie 
i automatycznie dostosowuje codzienne harmonogramy nawadniania, zapewniając nawet 30% oszczędność wody! Instalacja sterownika ESP-
RZXe z modułem LNK WIFI umożliwia dostęp do systemu nawadniania, jego obsługę oraz monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie. 
Codzienne sezonowe korekty są wprowadzane automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika.  

 

ESP-RZXe 4i WiFi  
Sterownik 4-sekcyjny wewnętrzny 
 

ESP-RZXe 6i WiFi  
Sterownik 6-sekcyjny wewnętrzny 
 

ESP-RZXe 8i WiFi  
Sterownik 8-sekcyjny wewnętrzny 

ESP-RZXe 4 WiFi  
Sterownik 4-sekcyjny zewnętrzny 
 

ESP-RZXe 6 WiFi  
Sterownik 6-sekcyjny zewnętrzny 
 

ESP-RZXe 8 WiFi  
Sterownik 8-sekcyjny zewnętrzny 

 
Funkcje: 

 współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC 

 programowanie zaworów niezależne (dla każdego zaworu przypisywany jest czas startu, czas pracy i dni do nawadniania) 

 nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-14 dni lub w dni parzyste/nieparzyste 

 do 6 startów dziennie każdego zaworu 

 czas pracy zaworu: od 1 do 199 minut 

 automatyczne kopiowanie czasu startu i dni do nawadniania ustawionych dla 1 zaworu do pozostałych zaworów 

 funkcja kopiowania danych ustawionych dla poprzedniego zaworu 

 funkcja zapisywania i przywracania ustawień domyślnych 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy wszystkich zaworów od -90% do +100% 

 duży ekran LCD prezentujący jednocześnie wszystkie ustawienia dla danej sekcji 

 ręczne uruchamianie sekcji i programu 

 ręczne zawieszanie nawadniania 

 obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 przyłącze do czujnika deszczu 

 pominięcie czujnika deszczu dla wszystkich lub wybranych zaworów 

 wyłącznik diagnostyczny (wykrycie uszkodzenia obwodu sekcji wyłącza zawór i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych 
sekcji) 

 2 baterie typu AAA do podtrzymania daty i godziny (w zestawie) 

 wbudowany transformator 230 / 24 V AC 

 

Sterowniki ESP-TM2 WiFi     
 

 

Kompatybilność z WiFi: w połączeniu z modułem Rain Bird LNK WiFi (sprzedawanym oddzielnie) sterownik pobiera z internetu dane o pogodzie 
i automatycznie dostosowuje codzienne harmonogramy nawadniania, zapewniając nawet 30% oszczędność wody! Instalacja sterownika ESP-
TM2 z modułem LNK WIFI umożliwia dostęp do systemu nawadniania, jego obsługę oraz monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie. 
Codzienne sezonowe korekty są wprowadzane automatycznie i niezauważalnie dla użytkownika.  
 

ESP-TM2 4 WiFi  
Sterownik 4-sekcyjny zewnętrzny 

 

ESP-TM2 6 WiFi  
Sterownik 6-sekcyjny zewnętrzny 

ESP-TM2 8 WiFi  
Sterownik 8-sekcyjny zewnętrzny 

 

ESP-TM2 12 WiFi  
Sterownik 12-sekcyjny zewnętrzny 

Funkcje: 

 współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC 

 programowanie zaworów sekwencyjne (dla każdego zaworu 
przypisywany jest czas pracy, natomiast czas startu nawadniania i dni 
do nawadniania są wspólne) 

 3 niezależne programy 

 nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-30 dni lub w dni 
parzyste/nieparzyste 

 do 4 startów dziennie każdego zaworu w danym programie 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 6 godzin 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy wszystkich programów lub wybranego programu w zakresie od 5 do 200% 

 funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami 

 przypisywanie dni bez nawadniania 

 ręczne uruchamianie nawadniania dla wszystkich zaworów, pojedynczego zaworu lub wybranego programu 

 funkcja opóźniania nawadniania do 14 dni 

 funkcja „Contractor Default” umożliwiająca instalatorowi ustawienie własnego programu domyślnego 

 wyłącznik diagnostyczny (wykrycie uszkodzenia obwodu sekcji wyłącza zawór i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych 
sekcji) 

 obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 możliwość podłączenia czujnika deszczu 

 pominięcie czujnika deszczu dla wszystkich programów lub wybranych zaworów 

 wbudowany transformator 230 / 24 V AC 
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Moduł LNK WiFi     
 

 

Moduł LNK WiFi umożliwia użytkownikom zdalne łączenie się ze sterownikiem ESP-RZXe, ESP-TM2 lub ESP-Me 
firmy Rain Bird z wykorzystaniem podłączanego akcesorium oraz kompatybilnego urządzenia mobilnego z systemem 
Apple iOS (od wersji 8.0) lub Android (od wersji 4.4) i bezpośrednim dostępem do Internetu.  
To proste rozwiązanie oferuje łatwy dostęp i sterowanie systemem nawadniania Rain Bird z każdego miejsca na 
świecie, z wykorzystaniem smartfona lub tabletu.  
Aplikacja mobilna umożliwia zdalną konfigurację wielu sterowników nawadniania. Dostępne są opcje harmonogramu 
nawadniania oraz dostęp do informacji o bieżących warunkach pogodowych. Połączenie z serwerem Rain Bird w 
chmurze umożliwia serwerowi wysyłanie codziennego budżetu wodnego na podstawie kodu pocztowego sterownika. 
Funkcje: 

 alarmy w czasie rzeczywistym i zaawansowane narzędzia do zdalnego zarządzania nawadnianiem 
(natychmiastowy dostęp umożliwia zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym) 

 proste zarządzanie wieloma lokalizacjami 

 oszczędność wody do 30% (automatyczna regulacja pogodowa umożliwia codzienne modyfikowanie dawki 
podlewania) 

 prosta konstrukcja (aby aktualizować obecne sterowniki wystarczy wprowadzić moduł LNK WiFi do gniazda dla akcesoriów i otworzyć 
aplikację) 

Sterownik ESP-ME 4 WiFi     
 

 

Kompatybilność z WiFi: w połączeniu z modułem Rain Bird LNK WiFi 
(sprzedawanym oddzielnie) sterownik pobiera z internetu dane o pogodzie 
i automatycznie dostosowuje codzienne harmonogramy nawadniania, 
zapewniając nawet 30% oszczędność wody! Instalacja sterownika ESP-
Me z modułem LNK WIFI umożliwia dostęp do systemu nawadniania, jego 
obsługę oraz monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie. Codzienne 
sezonowe korekty są wprowadzane automatycznie i niezauważalnie dla 
użytkownika.  
Funkcje: 

 współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC 

 wersja podstawowa na 4 zawory 

 możliwość rozbudowy do 22 zaworów 

 programowanie zaworów sekwencyjne (dla każdego zaworu 
przypisywany jest czas pracy, natomiast czas startu 
nawadniania i dni do nawadniania są wspólne) 

 4 niezależne programy 

 nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 2-31 dni lub w dni parzyste/nieparzyste (z uwzględnieniem 31 dnia miesiąca) 

 do 6 startów dziennie każdego zaworu w danym programie 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 6 godzin 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy wszystkich zaworów w zakresie od 5 do 200% 

 funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami od 1 sekundy do 9 godzin 

 kalkulacja całkowitego czasu pracy danego programu 

 przypisywanie dnia bez nawadniania 

 ręczne uruchamianie nawadniania dla zaworu lub programu 

 funkcja opóźniania nawadniania do 14 dni 

 funkcja „Contractor Default” umożliwiająca instalatorowi ustawienie własnego programu domyślnego 

 zaawansowana diagnostyka i wykrywanie zwarć z sygnalizacją alarmu za pomocą diody LED 

 programowanie zaworu głównego/pompy dla wybranych sekcji 

 możliwość podłączenia czujnika deszczu 

 przełącznik aktywacji/dezaktywacji czujnika deszczu 

 dioda LED sygnalizująca stan czujnika deszczu 

 trwała pamięć zachowująca wpisany program przez 100 lat 

 bateria litowa do podtrzymania daty i godziny przez 10 lat 

 odłączalny panel z możliwością programowania po podłączeniu baterii 9 V (brak w zestawie) 

 do instalacji na zewnątrz budynku (obudowa wodoodporna zamykana na klucz) 

 wbudowany transformator 230 / 24 V AC 

 
 

Panel ESP-ME WIFI 
Panel czołowy do sterownika ESP-Me umożliwiający podłączenie modułu 
LNK WIFI. Wymiana panela w sterowniku ESP-Me zapewnia jego 
kompatybilność z WiFi, tak samo jak w sterowniku ESP-Me WIFI. Moduł LNK 
WIFI jest kupowany osobno. 

 
 

Moduł ESPM3 
Umożliwia rozbudowę sterownika ESP-Me o kolejne 3 sekcje (do 22). 
 

Moduł ESPM6 
Umożliwia rozbudowę sterownika ESP-Me o kolejne 6 sekcji (do 22). 
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Sterowniki ESP-LXME     
 

 

ESP-LXME 8-sekcyjny 
 współpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC 

 możliwość rozbudowy do 48 zaworów 

 moduły można dodawać w dowolnym miejscu bez konieczności wyłączania 
sterownika 

 programowanie zaworów sekwencyjne (dla każdego zaworu przypisywany 
jest czas pracy, natomiast czas startu nawadniania i dni do nawadniania są 
wspólne) 

 4 niezależne programy ABCD, które mogą być wykonywane równocześnie 

 nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-31 dni lub w dni 
parzyste/nieparzyste (z uwzględnieniem 31 dnia miesiąca) 

 do 8 startów dziennie każdego zaworu w danym programie 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin 

 możliwość przypisywania zaworów do kilku programów równocześnie 

 możliwość podłączenia 2 zaworów na sekcję 

 możliwość uruchamiania do 5 zaworów jednocześnie (w tym zaworu głównego) w zależności od ilości zamontowanych modułów 

 niezależne przypisywanie obsługi zaworu głównego lub przekaźnika pompy do sekcji 

 niezależne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji 

 przełącznik aktywacji/dezaktywacji czujnika deszczu 

 funkcja opóźnienia nawadniania pomiędzy sekcjami od 1 sekundy do 9 h godzin 

 funkcja Cycle+Soak automatycznie dzieląca całkowity czas pracy sekcji na krótsze okresy, zapobiegająca erozji i wspomagająca 
wsiąkanie wody w głąb profilu glebowego na glebach ciężkich 

 budżet wodny przypisywany dla programu i miesiąca od 0 do 300% 

 przypisywanie dnia miesiąca bez nawadniania (w każdym trybie) 

 rozbudowany program testowy 

 standardowe zabezpieczenie przed przepięciami do 10 kV 

 funkcja Enhanced Diagnostic Feedback: zaawansowany wyłącznik diagnostyczny z alarmową diodą LED (wykrycie uszkodzenia 
obwodu sekcji wyłącza zawór i kontynuuje wykonywanie programu dla pozostałych sekcji) 

 „Valve Test Terminal” (styk szybkiego testu zaworu podczas montażu) 

 system pamięci trwałej przechowującej program w czasie przerw w dopływie prądu przez 100 lat 

 bateria litowa podtrzymująca datę i czas przez 10 lat 

 rozbudowane możliwości kasowania wprowadzonych ustawień i przywracania ustawień fabrycznych 

 funkcja RESET wymuszająca wznowienie pracy przez sterownik 

 funkcja „Contractor Default” umożliwiająca instalatorowi ustawienie własnego programu domyślnego i wywołanie go automatycznie po 
zaplanowanym czasie 

 ręczne uruchamianie sekcji lub programu 

 funkcja automatycznego zawieszania nawadniania 1-14 dni 

 ręczne zawieszanie nawadniania 

 odłączalny panel z możliwością programowania po podłączeniu baterii 9 V 

 do instalacji na zewnątrz (obudowa wodoodporna zamykana na klucz) 

 wbudowany wewnętrzny transformator 230 / 24 V AC 

 opcjonalnie możliwość wykrywania przepływu wody i zarządzania przepływem wody (po dodaniu modułu przepływu) 

 kompatybilność z systemem centralnego sterowania IQ™ (po wyposażeniu w moduł komunikacji) 

 
 
 

ESP-LXMEF 12-sekcyjny  
Posiada wszystkie powyższe funkcje oraz dodatkowo: moduł przepływu wody umożliwiający wykrywanie 
przepływu wody i zarządzanie przepływem wody w systemach wyposażonych w licznik przepływu wody. 

 
 
 

Moduł ESPLXMSM8 
Umożliwia rozbudowę sterownika ESP-LXME o kolejne 8 sekcji (do 48). 

 
 

 

Moduł ESPLXMSM12 
Umożliwia rozbudowę sterownika ESP-LXME o kolejne 12 sekcji (do 48). 
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Sterowniki X-CORE     
 

 

Podstawowy sterownik dla prywatnych posesji umożliwiający bezproblemową obsługę i kompatybilność z czujnikiem SolarSync; łatwy w 
konfiguracji; zawiera 3 programy z 4 czasami uruchomienia dla każdego programu. 
 

X-Core 2i-E 
Sterownik 2-sekcyjny 
wewnętrzny 

 
X-Core 4i-E 
Sterownik 4-sekcyjny 
wewnętrzny 

 

X-Core 6i-E 
Sterownik 6-sekcyjny 
wewnętrzny 

 

X-Core 8i-E 
Sterownik 8-sekcyjny wewnętrzny 

 
X-Core 4 E 
Sterownik 4-sekcyjny 
zewnętrzny 

 

X-Core 6 E 
Sterownik 6-sekcyjny 
zewnętrzny 

 
X-Core 8 E 
Sterownik 8-sekcyjny 
zewnętrzny 

 
Funkcje: 

 Niezależne programy: 3 

 Czasy uruchomienia programu: 4 

 Maksymalny czas pracy sekcji: 4 godz.  

 EASY RETRIEVE™ - narzędzie do ręcznego tworzenia i przywracania kopii zapasowej 

 OPÓŹNIENIE NAWADNIANIA NA SKUTEK DESZCZU – czas wstrzymania działania sterownika (czas pozostały do wznowienia pracy 
jest wyświetlany na ekranie) 

 QUICK CHECK - szybkie diagnozowanie problemów związanych z okablowaniem 

 PAMIĘĆ TRWAŁA -  podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu 

 OPÓŹNIENIE W URUCHAMIANIU KOLEJNYCH SEKCJI 

 PROGRAMOWALNOŚĆ CZUJNIKA - możliwość określenia, który program lub sekcje pominąć odczyty czujnika deszczu 

 

Sterowniki X2     
 

 

Sterownik, który może pracować w trybie online, oferuje funkcje szybkiego programowania oraz zaawansowane funkcje oszczędzania wody. 
 

X2-4 
Sterownik 4-sekcyjny zewnętrzny 
 

X2-6 
Sterownik 6-sekcyjny zewnętrzny 

X2-8 
Sterownik 8-sekcyjny zewnętrzny 
 

X2-14 
Sterownik 14-sekcyjny zewnętrzny 

 
Funkcje: 

 Sterownik z obsługą Wi-Fi zarządzany automatycznie przez oprogramowanie Hydrawise® 

 Podświetlany wyświetlacz zapewnia optymalną widoczność w każdym oświetleniu 

 3 programy (każdy po 4 czasy startu) oraz czas pracy do 6 godzin 

 QuickCheck™ zapewnia prostą diagnostykę w terenie wadliwego okablowania 

 Opcja Ukryj programy pokazuje dla uproszczenia 1 program i 1 czas startu 

 Można zawiesić nawadnianie na maksymalnie 99 dni poza sezonem Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wykrywa usterki okablowania i 
pomija sekcję bez uszkodzenia systemu 

 Pamięć Easy Retrieve™ tworzy kopię zapasową całego harmonogramu nawadniania 

 Opóźnienie między sekcjami w przypadku wolno zamykających się zaworów lub ładowania pompy 

 Praca cykliczna i wsiąkanie zapobiegają marnowaniu wody i spływaniu wody na obszarach o zmiennej wysokości lub w zwięzłych 
glebach 

 Sezonowe korekty w celu szybszego dostosowania harmonogramu bez zmiany czasów pracy 

 Wejścia czujników: 1 

 

Moduł WAND WiFi     
 

 

 Proste rozszerzenie o moduł Wi-Fi do dowolnego modelu sterownika X2 umożliwia 
zarządzanie nawadnianiem online Hydrawise 

 Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezależnych programów nawadniania i 6 
czasów startu dla każdego programu 

 Zaawansowana opcja programowania umożliwia programowanie sekcyjne z maksymalnie 6 
dostępnymi czasami startu oraz maksymalnie 24-godzinnym czasem pracy 

 Zaoszczędź więcej wody, dodając Hydrawise do swojego sterownika X2 

 Szybka konfiguracja sieci Wi-Fi Bluetooth albo konfiguracja SoftAP lub WPS 

 Certyfikaty: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM 
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Sterowniki PRO-C i PCC     
 

 

Sterownik z elastyczną możliwością rozbudowy ilości sekcji. Mieści czujnik Solar Sync firmy Hunter bez konieczności dokładania przewodów. 
Nowe pokrętło do ustawiania pozycji dla czujnika Solar Sync umożliwia łatwą modernizację i zaprogramowanie dowolnego sterownika Pro-C do 
wykonywania funkcji inteligentnego sterowania. Czujnik Solar Sync firmy Hunter to inteligentne urządzenie, które oblicza ewapotranspirację (ET) 
i codziennie reguluje pracę sterowników firmy Hunter na podstawie lokalnych warunków pogodowych, co prowadzi do oszczędności wody i 
ochrony jej zasobów. 
 

Pro-C 401i-E 
Sterownik modułowy 4-sekcyjny wewnętrzny 
Rozbudowa do 16 sekcji 
 

PCC 601i-E 
Sterownik 6-sekcyjny wewnętrzny 

 

PCC 901i-E 
Sterownik 9-sekcyjny wewnętrzny 

 

PCC 1201i-E 
Sterownik 12-sekcyjny wewnętrzny 

Pro-C 401 E 
Sterownik modułowy 4-sekcyjny zewnętrzny 
Rozbudowa do 16 sekcji 
 

PCC 601 E 
Sterownik 6-sekcyjny zewnętrzny 
 

PCC 901 E 
Sterownik 9-sekcyjny zewnętrzny 
 

PCC 1201 E 
Sterownik 12-sekcyjny zewnętrzny 

 
Funkcje: 

 Niezależne programy nawadniania: 3  

 Czasy uruchomienia wg programu: 4  

 Maks. czas działania sekcji: 6 godzin  

 Funkcja opóźnienia dla czujnika Solar Sync: pozwala na opóźnienie regulacji nawet do 99 dni  

 Wbudowana funkcja nawadniania cyklicznego (cykl i przesiąkanie): ogranicza spływanie wody  

 Programowalne opóźnienie przy deszczu: zapobiega zbyt długiemu nawadnianiu w stosunku do potrzeb  

 Pominięcie czujnika deszczu: pozwala sterownikowi w razie potrzeby zignorować urządzenia czujnikowe  

 Ręczne uruchamianie i przechodzenie między opcjami za pomocą jednego 
 

Moduł PCM-300 
Umożliwia rozbudowę sterownika Pro-C o kolejne 3 sekcje (do 16). 
 

Moduł PCM-900 
Umożliwia rozbudowę sterownika Pro-C o kolejne 9 sekcji (do 16). 

 

Sterowniki Hydrawise HC WiFi     
 

 

Sterownik HC do nawadniania terenów przydomowych z wbudowanym oprogramowaniem WiFi 
Hydrawise. 
Obsługa sterownika nawadniania z dowolnego miejsca na ziemii za pomocą smartfona lub 
dowolnej przeglądarki internetowej dzięki wykorzystaniu oprogramowaniu Hydrawise 
umieszczonemu w chmurze. Funkcja Predictive Watering modyfikuje harmonogram nawadniania 
na podstawie prognozy temperatur, prawdopodobieństwa opadów, wiatru oraz wilgotności.  
 

HC-601i-E 
Sterownik 6-sekcyjny wewnętrzny 
 

HC-1201i-E 
Sterownik modułowy 12-sekcyjny wewnętrzny. 
Rozbudowa do 36 sekcji. 
 
Funkcje: 

 wbudowane Wi-Fi umożliwia proste połączenie z internetem 

 2 konfigurowalne porty czujnika 

 liczba czasów rozpoczęcia programu: 6 

 liczba niezależnych programów: 36 

 maksymalny czas pracy: 24 godziny 

 oprogramowanie HydrawiseTM Ready 

 modyfikacja harmonogramu nawadniania na podstawie lokalnych warunków 
atmosferycznych 

 alarmowanie w przypadku nadmiernego przepływu i uszkodzonego przewodu 
elektrycznego (12-sekcyjny moduł) 

 przepływomierz zliczający zużytą wodę i wykrywający wycieki (opcjonalny) 
 
 

Moduł HC-1200M 
Umożliwia rozbudowę sterownika HC-1201i-E o kolejne 12 sekcji (do 36). 
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Sterowniki Hydrawise PRO-HC WiFi     
 

 

Sterownik HYDRAWISE PRO-HC to urządzenie pozwalające sterować systemem nawadniającym ogród z każdego punktu na świecie, w którym 
mamy dostęp do internetu. 
Niezależnie od modelu wewnętrznego, czy zewnętrznego PRO-HC posiada ochronną pokrywę zamykaną na klucz. 
Ze sterownika można korzystać za pomocą smatfona, tabletu, laptopa, komputera (urządzeń z dostępem do internetu) lub klasycznie za pomocą 
ekranu dotykowego. 
Dzięki zaawansowanym funkcjom, które wpływają na czas podlewania, możemy dopasować odpowiednią dawkę opadową do własnego ogrodu. 
Jest to możliwe za pośrednictwem lokalnych stacji pogodowych, z którymi łączy się urządzenie. 
 
Funkcje: 

 zarządzanie sterownikiem manualne i zdalne 

 inteligentne nawadnianie na podstawie lokalnych warunków pogodowych 

 stały harmonogram oparty na prognozowanej temperaturze, opadach deszczu, wilgotności, i prędkości wiatru 

 otwarty dostęp do stacji pogodowych zlokalizowanych na pobliskich lotniskach 

 przechowywane online dane dotyczące nawadniania 

 system alertów informujących o awariach systemu 

 graficzny dotykowy wyświetlacz 
 

PRO-HC 601i-E 
Sterownik 6-sekcyjny 
wewnętrzny 

 

PRO-HC 1201i-E 
Sterownik 12-sekcyjny 
wewnętrzny 

 

PRO-HC 2401i-E 
Sterownik 24-sekcyjny 
wewnętrzny 

PRO-HC 601 E 
Sterownik 6-sekcyjny 
zewnętrzny 

 

PRO-HC 1201 E 
Sterownik 12-sekcyjny 
zewnętrzny 

 

PRO-HC 2401 E 
Sterownik 24-sekcyjny 
zewnętrzny 

 

 

Przepływomierze do Hydrawise     
 

 

Przepływomierz HC-075-FLOW-B 
Przepływomierz impulsowy z gwintem 3/4" M. 
 

Przepływomierz HC-100-FLOW-B 
Przepływomierz impulsowy z gwintem 1" M. 

 

Sterowniki EASY SET LOGIC   
 

 

Zewnętrzne sterowniki o prostej konfiguracji stawiające na łatwość obsługi. Zamykana na klucz obudowa jest odporna na warunki 
atmosferyczne, dzięki czemu sterownik idealnie nadaje się do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. 

 3 programy: A, B, C 

 12 czasów uruchomień ( po 4 starty na każdy program ) 

 gniazdo czujnika deszczu 

 gniazdo zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 funkcja Rain Delay, czyli opóźnienie podlewania o 24, 48 lub 72 
godziny 

 możliwość ręcznego uruchomienia nawadniania 
 

EASY-SET 4 
Sterownik 4-sekcyjny zewnętrzny 

 

EASY-SET 6 
Sterownik 6-sekcyjny zewnętrzny 

 

EASY-SET 9 
Sterownik 9-sekcyjny zewnętrzny 
 

EASY-SET 12 
Sterownik 12-sekcyjny zewnętrzny 
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Sterownik IR-21T-GREENAPP 1"     
 

 

Jednosekcyjny sterownik bateryjny zewnętrzny IP68 z modułem komunikacji Bluetooth. 

 możliwość komunikacji przez Bluetooth (darmowa aplikacja GreenApp na smartfony i tablety) 

 wybór dni do nawadniania: wg dni tygodnia lub cyklicznie 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 24 godzin 

 zasilanie: 2 baterie 1,5V 

 przyłącza zaworu: gwint wewnętrzny 1" 

 dźwignia do ręcznego otwierania zaworu 
 
 
 

Sterownik nakranowy 9001D 9VDC 3/4"   
 

 

Kranowy sterownik bateryjny 9V zewnętrzny IP68 z wyświetlaczem przystosowany do montażu na kranie o gwincie 3/4". 

 wybór dni do nawadniania: wg dni tygodnia 

 max. liczba startów dziennie: 4 

 czas pracy sekcji: od 1 minuty do 12 godzin 

 ręczne uruchamianie programu nawadniania 

 opcja zawieszania nawadniania na czas opadów deszczu 

 wskaźnik wyczerpania baterii 

 zasilanie: 1 bateria 9 V 

 przyłącza zaworu: ¾” (wlot - gwint wewnętrzny, wylot - gwint zewnętrzny) 

 zakres ciśnienia: od 1 do 8 bar 

 przepływ max.: 1,2 m
3
/h 

 przycisk do ręcznego otwierania zaworu 

 

Sterownik 7101BT SN 9VDC 1"     
 

 

Jednosekcyjny sterownik bateryjny 9V zewnętrzny IP68 z modułem komunikacji Bluetooth. 

 sterownik z wyświetlaczem i wbudowanym zaworem elektromagnetycznym 1" 

 możliwość komunikacji przez Bluetooth (darmowa aplikacja na smartfony i tablety) 

 wybór dni do nawadniania: wg dni tygodnia lub cyklicznie 

 max. liczba startów dziennie: w programie wg dni tygodnia - 4, w programie cyklicznym: od 8 razy dziennie 
(co 3 godziny) do 1 raz na 30 dni 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin 

 ręczne uruchamianie programu nawadniania 

 opcja zawieszania nawadniania na czas opadów deszczu 

 przyłącze do czujnika opadu deszczu 

 wskaźnik wyczerpania baterii 

 zasilanie: 1 bateria 9 V 

 przyłącza zaworu: gwint wewnętrzny 1" 

 zakres ciśnienia: od 1 do 8 bar 

 przepływ max.: 6 m
3
/h 

 dźwignia do ręcznego otwierania zaworu 

 

Sterownik DC-6S WP SN 9VDC   
 

 

Wielosekcyjny sterownik bateryjny 9V zewnętrzny IP68. 

 sterownik z wyświetlaczem 

 współpracuje z zaworami 9 V DC firmy Galcon 

 możliwość podłączenia do 4 zaworów (zawory nie występują w komplecie) 

 programowanie zaworów niezależne (dla każdego zaworu przypisywany jest czas startu, 
czas pracy i dni do nawadniania) 

 nawadnianie wg dni tygodnia lub cyklicznie z przerwą od 1 do 30 dni 

 do 4 startów dziennie każdego zaworu (w programie cyklicznym 1 start dziennie z 
możliwością zaprogramowania opóźnienia startu) 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy dla wszystkich zaworów 

 obsługa zaworu głównego lub przekaźnika pompy 

 możliwość uruchamiania 2 zaworów jednocześnie 

 ręczne uruchamianie programu nawadniania 

 funkcja zawieszania programu w czasie opadów deszczu 

 możliwość podłączenia sensora 

 wskaźnik wyczerpania baterii 

 zasilanie: 2 baterie alkaliczne 9 V 
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Sterownik nakranowy 1ZEHTMR   
 

 

Kranowy sterownik bateryjny 9V zewnętrzny z wyświetlaczem LCD przystosowany do montażu na 
kranie o gwincie 3/4". 

 sterownik z wyświetlaczem i wbudowanym zaworem elektromagnetycznym ¾” 

 duży ekran do odczytu i pokrętło programatora ułatwiające konfigurację i podgląd 
harmonogramów nawadniania 

 programowanie do dwóch czasów startu nawadniania w ciągu dnia (dla dowolnego dnia 
lub wybranych dni tygodnia) oraz przyciski „nawadniaj teraz” i „anuluj”, służące do 
natychmiastowego przełączania programów w razie potrzeby 

 czas pracy zaworu: od 1 minuty do 6 godzin 

 możliwość ustawienia opóźnienia nawadniania z powodu opadu deszczu: do 96 godzin 

 zasilanie: 2 baterie typu AA 

 przyłącza zaworu: ¾” (wlot - gwint wewnętrzny, wylot - gwint zewnętrzny) 

 zakres ciśnienia: od 1 do 6 bar 

 

Sterowniki WPX 9 VDC   
 

 

Wielosekcyjne sterowniki bateryjne 9V zewnętrzne IP68 z wyświetlaczem LCD. 

 duży ekran LCD prezentujący jednocześnie wszystkie ustawienia sekcji 

 współpraca z zaworami Rain Bird wyposażonymi w cewkę magnetyczną 9 V DC 

 programowanie zaworu niezależne (dla zaworu przypisywany jest czas startu, czas 
pracy i dni do nawadniania) 

 6 niezależnych czasów startów 

 czas pracy sekcji: 1 min. – 240 min. 

 nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie z przerwą od 1 do 30 dni lub w dni 
parzyste/nieparzyste (z uwzględnieniem 31 dnia miesiąca) 

 funkcja zapisywania i przywracania ustawień domyślnych 

 możliwość procentowej zmiany czasu pracy od 10 do 200% w odstępach co 10% 

 ręczne uruchamianie sekcji i programu za pomocą przycisku na obudowie 

 przyłącze do czujnika deszczu RSD-BEx 

 pominięcie czujnika deszczu 

 funkcja opóźnienia nawadniania umożliwiająca zawieszenie nawadniania na okres  
od 1 do 9 dni 

 trwała pamięć zachowująca wpisany program przez 100 lat nawet po wyczerpaniu baterii 

 ikona stanu baterii 

 zasilanie: 2 baterie 9 V DC (czas pracy – 2 lata) 

 maksymalna odległość sterownika od zaworu – 30 m (dla kabla 1,5 mm2) 

 

Sterowniki TBOS-BT     
 

 

Zdalnie programowane sterowniki bateryjne. Znajdują zastosowanie przy obsłudze terenów zieleni wszędzie tam, gdzie brak jest zasilania 
sieciowego. System składa się z modułów sterujących podłączanych do zaworów elektromagnetycznych i nadajnika w postaci smartfona z 
aplikacją Rain Bird służącego do przesyłania programu. Transmisja odbywa się w aplikacji Rain Bird na smartfonie (iOS lub Android), a 
następnie program przesyłany jest do modułów sterujących TBOS-BT za pomocą połączenia bluetooth. 

 transmisja danych w technologii BLUETOOTH 

 podłączany do cewki zaworu elektromagnetycznego 

 współpracuje z zaworami Rain Bird wyposażonymi w cewkę magnetyczną 9 VDC 

 programowane za pomocą smartfona (iOS lub Android) lub nadajnika polowego TBOS-II 

 sekwencyjne uruchamianie zaworów w programie 

 100 % wodoodporne - całkowita zanurzalność (klasa szczelności IP68) 

 uszczelniona i wodoodporna komora baterii 

 zewnętrzne, zabudowane złącze podczerwieni 

 system kopii zapasowej utrzymuje program przez 5 minut podczas wymiany baterii 

 przyłącze do czujnika opadu deszczu RSD-BEx 

 max. odległość między modułem a cewką TBOS wynosi 10 m dla kabla 0,75 mm2 lub 30 m dla kabla 1,5 mm2 

 zasilanie: 1 x bateria 9 V 

 montaż: zewnętrzny lub w skrzynce zaworowej 

 wymiary: wysokość: 13,0 cm, szerokość: 9,5 cm, głębokość: 5,3 cm 
 
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMOWANIA: 

 programowanie podstawowe obejmuje 3 niezależne programy A, B i C, każdy z 8 czasami startu dla 
danego dnia 

 NOWOŚĆ – pięć trybów cyklicznych (cykl indywidualny, parzysty, nieparzysty-31, cykliczny) do 
wyboru w programie w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i zgodności z ograniczeniami w 
zakresie nawadniania 

 czas trwania nawadniania wynosi od 1 minuty do 12 godzin, z przyrostem 1-minutowym 

 NOWOŚĆ – korekta na poziomie programu i globalna miesięczna korekta sezonowa (łączna); 0% do 300% (z przyrostem 1%) 

WPX-1 
Sterownik 1-sekcyjny 

 

WPX-2 
Sterownik 2-sekcyjny 

 

WPX-4 
Sterownik 4-sekcyjny 

 

WPX-6 
Sterownik 6-sekcyjny 
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Sterowniki BTT     
 

 

Kranowy sterownik bateryjny zewnętrzny przystosowany do komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH. 

 programowanie za pomocą Bluetooth® 

 łatwe sterowanie za pomocą smartfona 

 możliwość sterowania wieloma zegarami czasowym 

 aplikacja mobilna dostępna w różnych wersjach językowych 

 niezależny tryb czasomierza i pracy cyklicznej 

 automatyczne odcięcie dopływu wody po upływie jednej godziny 

 zabezpieczenie za pomocą hasła 

 wskaźnik rozładowania baterii 

 obsługa ręczna za pomocą przycisków 

 wytrzymały filtr siatkowy 

 przystosowanie do współpracy z kropelkowym systemem nawadniającym dzięki BTT-LOC 

 baterie alkaliczne w komplecie 

 prędkość przepływu: BTT-101: od 19 do 64 l/min; BTT-201: od 15 do 57 l/min 
 

BTT-101 

Sterownik 1-sekcyjny 
 

BTT-201 

Sterownik 2-sekcyjny 

 

Sterowniki NODE 9 VDC     
 

 

Wielosekcyjne sterowniki bateryjne 9V zewnętrzne IP68 z wyświetlaczem LCD. 

 niezależne programy: 3 

 czasy rozpoczęcia programu: 4 

 maksymalny czas pracy sekcji: 6 godz. 

 cykl ręczny 

 obsługa zaworu głównego (dostępna w modelach z 2, 4, 
6 sekcjami) 

 możliwość stosowania jednej lub dwóch baterii 9-
woltowych w celu wydłużenia czasu użytkowania baterii 

 długość przewodu cewki do 30m (18AWG) 

 programowalne wyłączenie urządzenia  

 KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELEM SŁONECZNYM 
(SPNODE) 

 PAMIĘĆ ODNAWIALNA EASY RETRIEVE™ - 
narzędzie do ręcznego tworzenia i przywracania kopii 
zapasowej 

 GLOBALNA KOREKTA SEZONOWA - umożliwia 
szybką regulację czasu pracy nawadniania z wykorzystaniem skali procentowej 

 WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII - przejrzysty wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii 

 wejścia czujników: 1 

 źródło zasilania: 9 V bateria (dwie baterie 9 V) lub panel solarny 

 

Sterowniki NODE-BT 9 VDC     
 

 

Wielosekcyjne sterowniki bateryjne 9V zewnętrzne z komunikacją Bluetooth 

 niezależne programy: 3 

 czasy rozpoczęcia programu: 8 

 czas pracy sekcji: od 1 sekundy do 12 godz. 

 możliwość stosowania jednej lub dwóch baterii 9-woltowych w celu 
wydłużenia czasu użytkowania baterii 

 długość przewodu cewki do 30m (tylko przewód 1 mm2) 

 dioda LED wskazująca aktywną sekcję i dioda LED wskazująca zużycie 
baterii, która ułatwia jej wymianę 

 wejścia czujników: 2 

 źródło zasilania: 9 V bateria (dwie baterie 9 V) 

 praca cykliczna i wsiąkanie zapobiegają marnowaniu wody i spływom wody 
na obszarach o zmiennej wysokości lub w zwięzłych glebach 

 ochrona bezpiecznym hasłem zapobiega nieautoryzowanym zmianom 
harmonogramu 

 obsługa: iOS® 9.0 lub nowszy, Android™ 5.0 lub nowszy 

 maksymalny zasięg komunikacji: 15 m 

NODE-100 
Sterownik 1-sekcyjny z 
cewką 9V 
 

NODE-200 
Sterownik 2-sekcyjny 
 

NODE-400 
Sterownik 4-sekcyjny 
 

NODE-600 
Sterownik 6-sekcyjny 

NODE-BT-100 
Sterownik 1-sekcyjny 
z cewką 9V 
 

NODE-BT-200 
Sterownik 2-sekcyjny 
 

NODE-BT-400 
Sterownik 4-sekcyjny 
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Czujnik deszczu RSD-BEx (NC)   
 

 

Przewodowy czujnik opadu deszczu NC (normalnie zamknięty) o płynnej regulacji detekcji wysokości opadu 3.2-
20 mm. oraz z regulacją wielkości otworu przewietrzającego. 

 długość kabla 7,6 m 

 obudowa stabilizowana na promieniowanie UV 

 regulowane aluminiowe ramię montażowe o długości 15,2 cm  

 

Czujnik deszczu i niskiej temperatury WR2-RFC (NC)     
 

 

Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu (regulacja detekcji wysokości opadu 3-13 mm.) oraz niskiej 
temperatury (regulacją detekcji progu min. 0.5- 5.0 stopni C). 

 długość kabla 7,6 m. 

 współpracuje ze sterownikami 230 V 

 wyświetlacz LCD 

 zasięg komunikacji czujnika z panelem sterującym: do 90 m 

 możliwość zawieszenia nawadniania na 72 godziny 

 możliwośź zawieszania czujnika na 72 godziny 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

 długość pracy bez wymiany baterii przy normalnym użytkowaniu: 3 lata 

 

Czujniki deszczu RAIN-CLIK   
 

 

 Funkcja szybkiego reagowania Quick Response™ wyłącza system natychmiast po wykryciu opadów deszczu  

 Regulowane odpowietrzniki pierścieniowe umożliwiają ustawienie opóźnienia czasu zerowania  

 Kompatybilny z większością sterowników 

 Czas potrzebny do wyłączenia systemu: ok. 2-5 minut przy funkcji Quick Response  

 Czas do zerowania funkcji Quick Response:  ok. 4 godz. przy słonecznej pogodzie  

 Czas do zerowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: ok. 3 godz. przy słonecznej pogodzie 

 
RAIN-CLIK  
Przewodowy czujnik deszczu NC (normalnie zamknięty). 

 Długość kabla 7,6 m. 
 

RAIN CLIK NO 
Przewodowy czujnik deszczu NO (normalnie otwarty). 

 Długość kabla 7,6 m. 
 

RAIN-CLIK-WR   
Bezprzewodowy czujnik deszczu NC (normalnie zamknięty). 

 Zasięg komunikacji do 240 metrów na otwartym terenie (model bezprzewodowy) 

 Częstotliwość robocza systemu: 433 MHz  
 

RAIN-CLIK SGM 
Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie. 

 

Czujniki deszczu RS   
 

 

Czujnik opadu deszczu o skokowej regulacji detekcji wysokości opadu (3, 6, 12, 18, 25 mm), który może pracować w 
trybie NO (normlanie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty). 
 

RS 500 
 Przewodowy 

 Długość kabla 7,6 m 

 Współpracuje ze sterownikami 230 V oraz ze sterownikami bateryjnymi 
 
 

RS 1000   
 Bezprzewodowy 

 Współpracuje ze sterownikami 230 V 

 Zasięg działania: 90 m 

 Zasilanie: 2 baterie 3 V typu CR2032 

 By-pass do czasowego zawieszania działania lub wyłączenia czujnika 
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Czujnik deszczu, temperatury i nasłonecznienia SOLAR SYNC   
 

 

Zaawansowany czujnik pogodowy, który na podstawie wartości ewapotranspiracji reguluje sterowniki Hunter na podstawie codziennych, 
lokalnych warunków atmosferycznych. Solar Sync oblicza nasłonecznienie i temperaturę, oraz wykorzystuje dane o ewapotranspiracji, aby 
określić procentowo wartość korekty sezonowej, która zostaje przesłana do sterownika. 
Czujnik integruje dwa popularne czujniki: czujnik deszczu Rain-Click™ i czujnik zamarzania Freeze-Clik®, dzięki czemu system może zostać 
bezzwłocznie wyłączony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub niskich temperatur. 

 Umożliwia automatyczne korekty w czasach pracy programu na podstawie ET (ewapotranspiracji) obliczanej na podstawie lokalnej 
pogody  

 Programowalna funkcja ”Brak nawadniania” dostępna w większości modeli  

 Czujnik Solar Sync może być używany (bez modułu ET) w instalacjach z centralnym systemem sterowania  

 Zatrzymywanie nawadniania podczas deszczu lub mrozu  

 Uchwyt do montażu na rynnie  
 

SOLAR SYNC SEN 
Solar Sync do stosowania ze sterownikami ACC, I-Core* i X-Core. Zawiera wyłącznie czujnik Solar 
Sync (do sterowników X-Core, I-Core* i ACC moduł nie jest wymagany). 

 Maksymalna odległość czujnika od modułu 60m 

 Długość kabla 12 m  

 
 
SOLAR SYNC 
Zestaw Solar Sync do stosowania ze sterownikami PCC i Pro-C. Zawiera czujnik Solar Sync i moduł. 

 Maksymalna odległość czujnika od modułu 60m 

 Długość kabla 12 m  
 
 

SOLAR SYNC WSS SEN   
Bezprzewodowy Solar Sync do stosowania ze sterownikami ACC, I-Core* i X-Core. Zawiera 
wyłącznie czujnik Solar Sync (do sterowników X-Core, I-Core* i ACC moduł nie jest wymagany).   

 Maksymalna odległość czujnika od modułu 240m 
 
 

SOLAR SYNC WSS   
Bezprzewodowy Solar Sync do stosowania ze sterownikami PCC i Pro-C. Zawiera bezprzewodowy 
czujnik Solar Sync, bezprzewodowy odbiornik oraz moduł.  

 Maksymalna odległość czujnika od modułu 240m 
 
 

 

 

 

Czujnik niskiej temperatury FREEZE-CLIK   
 

 

Kablowy czujnik temperatury odpowiadający za wyłączanie układu, gdy temperatura powietrza spadnie 
poniżej 3˚C. W połączeniu z innymi czujnikami zwiększa ogólną wydajność systemów nawadniających. 
Uwaga: Czujnik nie nadaje się do zastosowań rolniczych. 
 

FREEZE-CLIK REV 
Czujnik zanarzania o odwróconej funkcjonalności – uruchamia nawadnianie, gdy temperatura spadnie 
poniżej 3˚C. 

 

Czujnik wilgotności gleby SMRT-Y   
 

 

Przewodowy czujnik wilgotności gleby dokonuje pomiaru objętościowej zawartości wody w glebie. 
Jeśli zawartość wody w glebie jest wyższa od ustalonego progu czujnik nie zezwala na uruchomienie 
cyklu nawodnieniowego. Pomiar wykonywany jest co 10 minut. 

 Odporny na korozję 

 Nie wymaga kalibracji 

 Stabilny pomiar wilgotności gleby w każdych warunkach, dzięki uwzględnieniu temperatury 
gleby oraz przewodności elektrycznej (EC) 

 Czytelny wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania: bezwzględnej objętościowej 
zawartości wody (0-100%), temperatury gleby w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza, 
przewodności elektrycznej gleby (EC) w dS/m, historii ostatnich siedmiu cykli nawadniania, 
wskaźnika nawadniania dozwolone/zawieszone, wskaźnika trybu obejścia 

 Przycisk ignorowania wskazań czyjnika (By-pass) 

 Możliwość ustawienia do dwóch sekcji, które będą działały niezależnie od wskazań 
czujnika wilgotności gleby 
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Czujnik wilgotności gleby SOIL-CLIK   
 

 

Przewodowy czujnik wilgotności gleby składa się z dwóch elementów – sondy wilgotności gleby, którą 
umieszcza się w ziemi, i modułu elektronicznego znajdującego się obok regulatora, który komunikuje się z 
sondą i regulatorem. 

 Informacje o poziomie wilgotności gleby i statusie dostępne od razu  

 Zatrzymuje nawadnianie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wilgotności  

 Jednym przyciskiem możemy pominąć wskazania pomiaru wilgotności gleby przy szczególnych 
warunkach  

 Niskonapięciowa zewnętrzna obudowa zasilana jest przez regulator-host.  

 Maksymalna odległość modułu sterowania od regulatora: 2 m  

 Maksymalna odległość modułu sterowania od sondy: 300 m 

 Czujnik można podłączyć do wejść czujników Hunter lub można je wykorzystać do przerywania 
napięcia w zwykłym obwodzie w zasadzie w każdym systemie nawadniania o napięciu 24 VAC 

 

Czujnik wiatru WIND-CLIK   
 

 

Przewodowy czujnik wiatru minimalizujący problem przesunięcia strugi wody podczas silnych podmuchów. 

 Możliwość aktywowania i zerowania systemu przy różnych prędkościach wiatru  

 Dwa tryby pracy: zwierne lub rozwierne  

 Możliwość sterowania fontannami w celu eliminacji mglenia przy wietrze 

 Regulowana prędkość uruchamiania: od 19 do 56 km/h 

 Regulowana prędkość zerowania: od 13 do 39 km/h 

 Sposób montażu: na rurze PCW  50 mm lub montaż w otworze 1 cm z redukcją (dołączona do 
zestawu) 

 

Czujnik przepływu FLOW-CLIK   
 

 

Przewodowy czujnik przepływu wykrywający nienormowany wypływ wody. 

 Długość kabla: 90cm 

 Automatycznie wyłącza system w przypadku wykrycia nadmiernego przepływu  

 Zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi powodzią i erozją  

 Kalibracja zapewnia precyzyjne sterowanie układem: jeden przycisk umożliwia 
zaprogramowanie każdego z systemów na określony poziom przepływu  

 Współpracuje ze wszystkimi sterownikami Hunter i większością sterowników pozostałych firm  

 Kolorowy wyświetlacz LED po włączeniu urządzenia wyświetla informacje o stanie systemu 
oraz informację o tym, czy bieżący przepływ mieści się w dopuszczalnych limitach  

 Kompatybilny ze wszystkimi systemami wodociągowymi stosowanymi zarówno na posesjach 
prywatnych, jak i obszarach komercyjnych: Szeroki zakres przepływu zapewnia pełną 
elastyczność  

 Maksymalna odległość między panelem a czujnikiem: 300 m. W przypadku czujnika 
przepływu Flow Clik wymagane są 2 przewody.  

 Programowalne uruchomienie z opóźnieniem: od 0 do 50 minut  

 Programowalny okres przerwania: od 2 do 60 minut 
 

Przyłącza FCT do detektora przepływu 

 FCT-100 - Trójnik PVC 1" 

 FCT-150 - Trójnik PVC 1,5" 

 FCT-200 - Trójnik PVC 2" 

 FCT-300 - Trójnik PVC 3" 

 FCT-400 - Trójnik PVC 4" 
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Kabel sygnałowy wielożyłowy zewnętrzny 0,8 mm 
 

 

Kabel sygnałowy XzTKMXpw do stosowania pod ziemią o średnicy żyły 0,8 mm stosowany do łączenia 
sterownika z elektrozaworami, czujnikami.  

 Kabel do stosowania na zewnątrz (podziemny, napowietrzny) 

 Wypełnienie żelowe zapewnia szczelność 

 Średnica żyły: 0,8 mm 

 Rodzaj żyły: drut 

 Posiada nadrukowany metraż 
 

DOSTĘPNE WARIANTY 

 4 żyły (2 pary)  8 żył (4 pary)  12 żył (6 par) 

 6 żył (3 pary)  10 żył (5 par)  20 żył (5 x 4) 
 

 
Złączka hermetyczna 316IR 3M 

 
 

Hermetyczna złączka zaciskowa, wypełniona żelem z 3 połączonymi gniazdami. Wewnętrzna konstrukcja pozwala na 
używanie kabli w izolacji, dzięki czemu montaż jest znacznie szybszy. Przeznaczona do stosowania w środowiskach o 
podwyższonej wilgotności, np. w  systemach irygacyjnych. 

 Przekrój znamionowy: od 0,5 mm2 do 1,5 mm2 

 Napięcie znamionowe: 600 V 

 Maksymalna średnica izolacji: 4,8 mm 

 Materiał: polipropylen odporny na rozpuszczalniki 

 Wypełnienie uszczelniające: hydrofobowy żel 
 
 

 
System osłonowy RL 

 
 

 Średnica: 20 mm 

 Zastosowanie: wewnętrze, zewnętrze, podtynkowe 

 Materiał: PVC 

 
 
Rura biała 20 mm do maskowania kabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łącznik giętki do rury 20 mm 
 
 
 
 
 
Uchwyt montażowy do rury 20 mm 
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Pompa dozująca MixRite 2.5   
 

 

 Ciśnienie wody: 0,2 - 8 bar 

 Prędkość przepływu: 7 l/h –  2,5 m
3
/h 

 Temp. Robocza: 4 - 40˚ C 

 Podłączenie: 3/4" M 

 Dozowanie: 0,3 - 2%, 0,4 - 4% 
 

 
Pompa dozująca MixRite 3.5   

 
 

 Ciśnienie wody: 0,2 - 8 bar 

 Prędkość przepływu: 10 l/h – 3,5 m
3
/h 

 Temp. Robocza: 4 - 40˚ C 

 Podłączenie: 3/4" M 

 Dozowanie: 1 – 10% 

 
Pompa dozująca MixRite TF-5   

 
 

 Ciśnienie wody: 1 - 8 bar 

 Prędkość przepływu: 50 l/h – 5 m
3
/h 

 Temp. Robocza: 4 - 40˚ C 

 Podłączenie: 1" M 

 Dozowanie: 0,1 – 1%, 0,2 – 2% 

 
Pompa dozująca MixRite TF-10   

 
 

 Ciśnienie wody: 1 - 8 bar 

 Prędkość przepływu: 50 l/h – 10 m
3
/h 

 Temp. Robocza: 4 - 40˚ C 

 Podłączenie: 1 1/2" M 

 Dozowanie: 0,2 – 2%, 1 – 5% 
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Pompa dozująca MixRite TF-25   
 

 

 Ciśnienie wody: 1 - 8 bar 

 Prędkość przepływu: 0,2 – 25 
m

3
/h 

 Temp. Robocza: 4 - 40˚ C 

 Podłączenie: 2" M 

 Dozowanie: 0,1 – 1%, 0,3 – 2,5% 

 
Dozownik proporcjonalny D25 GL2   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost proporcjonalna 
do ilości przepływającej wody). 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4" 

 Zakres przepływu: 10 l/h – 2,5 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,3 – 6 bar 

 Dozowanie: 0,2 – 2 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 0,02 – 50 l/h 
 

 
Dozownik proporcjonalny D3 GL2   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost proporcjonalna do 
ilości przepływającej wody). 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4" 

 Zakres przepływu: 10 l/h – 3 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,3 – 6 bar 

 Dozowanie: 0,2 – 2 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 0,02 – 60 l/h 

 
Dozownik proporcjonalny D45   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody) 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1,25" 

 Zakres przepływu: 100 l/h - 4,5 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,5 - 6 bar 

 Dozowanie: 0,2 - 1,5 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 0,2 - 67,5 l/h 
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Dozownik proporcjonalny D8 GL2   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody). 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Zakres przepływu: 500 l/h - 8 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,15 - 8 bar 

 Dozowanie: 0,2 - 2 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 1- 160 l/h 

 
 
Dozownik proporcjonalny D9 GL2   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody). 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 1,5" 

 Zakres przepływu: 500 l/h - 9 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,3 - 8 bar 

 Dozowanie: 0,2 - 2 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 1- 180 l/h 

 
 
Dozownik proporcjonalny D20 GL2   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody)  

 Przyłącza: gwint rurowy Ø63 mm 

 Zakres przepływu: 1 - 20 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,12 - 10 bar 

 Dozowanie: 0,2 - 2 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 2 - 400 l/h 
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Dozownik proporcjonalny D30 GL1   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody) 
posiadający rozdzielnik przepływu, dzięki 
czemu tylko 1/10 przepływu całkowitego 
kierowana jest na motor hydrauliczny 
dozownika. 

 Przyłącza: gwint zewnętrzny 3” + 
kołnierze DN80 

 zakres przepływu: 8 - 30 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,5 - 6 bar 

 Dozowanie: 0,1 - 1 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 8 - 300 l/h 

 
 
Dozownik proporcjonalny D30 GL1   

 
 

Bezprądowy dozownik proporcjonalny (ilość 
wtryskiwanego preparatu jest wprost 
proporcjonalna do ilości przepływającej wody)  
posiadający rozdzielnik przepływu, dzięki 
czemu tylko 1/10 przepływu całkowitego 
kierowana jest na motor hydrauliczny 
dozownika. 

 Przyłącza: kołnierzowe DN100 

 Zakres przepływu: 26 - 90 m
3
/h 

 Zakres ciśnień roboczych: 0,5 - 8 bar 

 Dozowanie: 0,1 - 0,5 % 

 Ilość wtryskiwanego preparatu: 25 - 450 l/h 

 
Dozowniki inżektorowe 

 
 

Działanie dozownika inżektorowego oparte jest na przepływie przez zwężkę Venturiego. Wykorzystując różnicę ciśnień między wlotem, a 
wylotem powstaje podciśnienie, dzięki któremu możemy zassać pożywkę nawozową lub inną substancję ze zbiornika zewnętrznego. 
Dozownik montuje się na tzw. bypassie z równoległym zaworem służącym do regulacji ciśnienia, a tym samym siły zasysania cieczy. 
Zasysanie cieczy rozpoczyna się, gdy różnica ciśnień, między wlotem, a wylotem osiągnie 30%. Największa siła zasysania występuje jeżeli 
różnica ciśnień wynosi 50%. 
Pod zwężką znajduje się zawór zwrotny i zawór służący do regulacji, lub zamknięcia przepływu pożywki. 
 

Inżektor 3/4" 
 Zakres wydajności zasysania: 4 - 60 l/h 

 Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 6,0 bar 
 

Inżektor 1" 
 Zakres wydajności zasysania: 40 - 240 l/h 

 Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 6,0 bar 
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Złączki z uszczelką do rur PE 
 

 

Przelot [rura x rura] 
16 mm PN16 40 mm PN16 75 mm PN12,5 

20 mm PN16 50 mm PN16 90 mm PN12,5 

25 mm PN16 63 mm PN16 110 mm PN12,5 

32 mm PN16 
 

 

 

Przelot GZ [rura x gwint F] 
16 mm x 1/2" PN16 32 mm x 1" PN16 63 mm x 2" PN16 

16 mm x 3/4" PN16 32 mm x 1 1/4" PN16 63 mm x 2 1/2" PN16 

20 mm x 3/8" PN16 32 mm x 1 1/2" PN16 75 mm x 2" PN12,5 

20 mm x 1/2" PN16 40 mm x 1" PN16 75 mm x 2 1/2" PN12,5 

20 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1 1/4" PN16 75 mm x 3" PN12,5 

20 mm x 1" PN16 40 mm x 1 1/2" PN16 90 mm x 2" PN12,5 

25 mm x 1/2" PN16 50 mm x 1 1/4" PN16 90 mm x 2 1/2" PN12,5 

25 mm x 3/4" PN16 50 mm x 1 1/2" PN16 90 mm x 3" PN12,5 

25 mm x 1" PN16 50 mm x 2" PN16 90 mm x 4" PN12,5 

32 mm x 1/2" PN16 63 mm x 1 1/4" PN16 110 mm x 3" PN12,5 

32 mm x 3/4" PN16 63 mm x 1 1/2" PN16 110 mm x 4" PN12,5 

 

Przelot GW [rura x gwint M] 
16 mm x 3/8" PN16 32 mm x 1 1/4" PN16 63 mm x 2" PN16 

16 mm x 1/2" PN16 32 mm x 1 1/2" PN16 63 mm x 2 1/2" PN16 

16 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1" PN16 75 mm x 2" PN12,5 

20 mm x 1/2" PN16 40 mm x 1 1/4" PN16 75 mm x 2 1/2" PN12,5 

20 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1 1/2" PN16 75 mm x 3" PN12,5 

20 mm x 1" PN16 40 mm x 2" PN16 90 mm x 2" PN12,5 

25 mm x 1/2" PN16 50 mm x 1" PN16 90 mm x 2 1/2" PN12,5 

25 mm x 3/4" PN16 50 mm x 1 1/4" PN16 90 mm x 3" PN12,5 

25 mm x 1" PN16 50 mm x 1 1/2" PN16 90 mm x 4" PN12,5 

32 mm x 1/2" PN16 50 mm x 2" PN16 110 mm x 2" PN12,5 

32 mm x 3/4" PN16 63 mm x 1 1/4" PN16 110 mm x 3" PN12,5 

32 mm x 1" PN16 63 mm x 1 1/2" PN16 110 mm x 4" PN12,5 

 

Przelot [rura x flansza] 
40 mm x 1 1/2" DN 40 PN16 63 mm x 2 1/2" DN 65 PN16 90 mm x 3" DN 80 PN10 

50 mm x 1 1/2" DN 40 PN16 75 mm x 2 1/2" DN65 PN16 90 mm x 4" DN 100 PN16 

50 mm x 2" DN 50 PN16 75 mm x 3" DN 80 PN10 110 mm x 4" DN 100 PN10 

63 mm x 2" DN 50 PN16 
 

 

 

Kolano [rura x rura] 
16 mm PN16 40 mm PN16 75 mm PN12,5 

20 mm PN16 50 mm PN16 90 mm PN12,5 

25 mm PN16 63 mm PN16 110 mm PN12,5 

32 mm PN16 
 

 

 

Kolano GW [rura x gwint F] 
16 mm x 1/2" PN16 32 mm x 1" PN16 63 mm x 2" PN16 

16 mm x 3/4" PN16 32 mm x 1 1/4" PN16 63 mm x 2 1/2" PN16 

20 mm x 1/2" PN16 40 mm x 3/4" PN16 75 mm x 2" PN12,5 

20 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1" PN16 75 mm x 2 1/2" PN12,5 

25 mm x 1/2" PN16 40 mm x 1 1/4" PN16 75 mm x 3" PN16 

25 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1 1/2" PN16 90 mm x 3" PN12,5 

25 mm x 1" PN16 50 mm x 1 1/4" PN16 90 mm x 4" PN16 

32 mm x 1/2" PN16 50 mm x 1 1/2" PN16 110 mm x 3" PN16 

32 mm x 3/4" PN16 50 mm x 2" PN16 110 mm x 4" PN12,5 

 

Kolano GZ [rura x gwint M] 
16 mm x 3/8" PN16 32 mm x 3/4" PN16 63 mm x 1 1/2" PN16 

16 mm x 1/2" PN16 32 mm x 1" PN16 63 mm x 2" PN16 

16 mm x 3/4" PN16 32 mm x 1 1/4" PN16 63 mm x 2 1/2" PN16 

20 mm x 1/2" PN16 40 mm x 1" PN16 75 mm x 2" PN12,5 

20 mm x 3/4" PN16 40 mm x 1 1/4" PN16 75 mm x 2 1/2" PN12,5 

25 mm x 1/2" PN16 40 mm x 1 1/2" PN16 75 mm x 3" PN12,5 

25 mm x 3/4" PN16 50 mm x 1 1/4" PN16 90 mm x 3" PN12,5 

25 mm x 1" PN16 50 mm x 1 1/2" PN16 90 mm x 4" PN16 

32 mm x 1/2" PN16 50 mm x 2" PN16 110 mm x 4" PN12,5 
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Kolano [rura x flansza] PN16 
63 mm x 2" DN 50 90 mm x 3" DN 80 110 mm x 4" DN 100 

75 mm x 3" DN 80 90 mm x 4" DN 100  

 
 

Kolano narożne [rura x gwint F] PN16 
25 mm x 1/2" 32 mm x 1/2" 32 mm x 3/4" 

 
 
 

Trójnik [rura x rura x rura] 
16 mm PN16 40 mm PN16 75 mm PN12,5 

20 mm PN16 50 mm PN16 90 mm PN12,5 

25 mm PN16 63 mm PN16 110 mm PN12,5 

32 mm PN16 
 

 

 

Trójnik GW [rura x gwint F x rura] 
16 mm x 1/2" x 16 mm PN16 32 mm x 1 1/4" x 32 mm PN16 63 mm x 2" x 63 mm PN16 

16 mm x 3/4" x 16 mm PN16 40 mm x 3/4" x 40 mm PN16 63 mm x 2 1/2" x 63 mm PN16 

20 mm x 1/2" x 20 mm PN16 40 mm x 1" x 40 mm PN16 75 mm x 2" x 75 mm PN12,5 

20 mm x 3/4" x 20 mm PN16 40 mm x 1 1/4" x 40 mm PN16 75 mm x 2 1/2" x 75 mm PN12,5 

25 mm x 1/2" x 25 mm PN16 40 mm x 1 1/2" x 40 mm PN16 90 mm x 2 1/2" x 90 mm PN16 

25 mm x 3/4" x 25 mm PN16 50 mm x 1 1/4" x 50 mm PN16 90 mm x 3" x 90 mm PN12,5 

25 mm x 1" x 25 mm PN16 50 mm x 1 1/2" x 50 mm PN16 90 mm x 4" x 90 mm PN16 

32 mm x 1/2" x 32 mm PN16 50 mm x 2" x 50 mm PN16 110 mm x 3" x 110 mm PN16 

32 mm x 3/4" x 32 mm PN16 63 mm x 1 1/4" x 63 mm PN16 110 mm x 4" x 110 mm PN12,5 

32 mm x 1" x 32 mm PN16 63 mm x 1 1/2" x 63 mm PN16  

 

Trójnik GZ [rura x gwint M x rura] 
16 mm x 1/2" x 16 mm PN16 32 mm x 3/4" x 32 mm PN16 63 mm x 1 1/2" x 63 mm PN16 

16 mm x 3/4" x 16 mm PN16 32 mm x 1" x 32 mm PN16 63 mm x 2" x 63 mm PN16 

20 mm x 1/2" x 20 mm PN16 32 mm x 1 1/4" x 32 mm PN16 63 mm x 2 1/2" x 63 mm PN16 

20 mm x 3/4" x 20 mm PN16 40 mm x 1" x 40 mm PN16 75 mm x 2 1/2" x 75 mm PN12,5 

20 mm x 1" x 20 mm PN16 40 mm x 1 1/4" x 40 mm PN16 75 mm x 3" x 75 mm PN10 

25 mm x 1/2" x 25 mm PN16 40 mm x 1 1/2" x 40 mm PN16 90 mm x 3" x 90 mm PN12,5 

25 mm x 3/4" x 25 mm PN16 50 mm x 1 1/4" x 50 mm PN16 90 mm x 4" x 90 mm PN16 

25 mm x 1" x 25 mm PN16 50 mm x 1 1/2" x 50 mm PN16 110 mm x 4" x 110 mm PN12,5 

32 mm x 1/2" x 32 mm PN16 50 mm x 2" x 50 mm PN16  

 
 

Trójnik [rura x flansza x rura] PN16 
50 mm x 2" DN 50 x 50 mm 75 mm x 3" DN 80 x 75 mm 90 mm x 4" DN 100 x 90 mm 

63 mm x 2" DN 50 x 63 mm 90 mm x 3" DN 80 x 90 mm 110 mm x 4" DN 100 x 110 mm 

 
 

Trójnik redukcyjny [rura x rura x rura] 
20 mm x 16 mm x 20 mm PN16 40 mm x 25 mm x 40 mm PN16 63 mm x 32 mm x 63 mm PN16 

20 mm x 25 mm x 25mm PN16 40 mm x 32 mm x 40 mm PN16 63 mm x 40 mm x 63 mm PN16 

25 mm x 20 mm x 25 mm PN16 40 mm x 50 mm x 40 mm PN16 63 mm x 50 mm x 63 mm PN16 

25 mm x 32 mm x 25 mm PN16 50 mm x 25 mm x 50 mm PN16 75 mm x 63 mm x 75 mm PN12,5 

32 mm x 20 mm x 32 mm PN16 50 mm x 32 mm x 50 mm PN16 90 mm x 63 mm x 90 mm PN16 

32 mm x 25 mm x 32 mm PN16 50 mm x 40 mm x 50 mm PN16 90 mm x 75 mm x 90 mm PN12,5 

32 mm x 40 mm x 32 mm PN16 63 mm x 25 mm x 63 mm PN16 110 mm x 90 mm x 110 mm PN12,5 

 

Redukcja [rura x rura] 
20 mm x 16 mm PN16 50 mm x 25 mm PN16 75 mm x 50 mm PN16 

25 mm x 16 mm PN16 50 mm x 32 mm PN16 75 mm x 63 mm PN12,5 

25 mm x 20 mm PN16 50 mm x 40 mm PN16 90 mm x 63 mm PN12,5 

32 mm x 20 mm PN16 63 mm x 25 mm PN16 90 mm x 75 mm PN12,5 

32 mm x 25 mm PN16 63 mm x 32 mm PN16 110 mm x 75 mm PN10 

40 mm x 25 mm PN16 63 mm x 40 mm PN16 110 mm x 90 mm PN12,5 

40 mm x 32 mm PN16 63 mm x 50 mm PN16  

 
 

Korek [rura] 
16 mm PN16 40 mm PN16 75 mm PN12,5 

20 mm PN16 50 mm PN16 90 mm PN12,5 

25 mm PN16 63 mm PN16 110 mm PN12,5 

32 mm PN16 
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Opaski, obejmy siodłowe 
 

 

Rura x gwint F 
25 mm x 1/2" 63 mm x 3/4" 90 mm x 1" 125 mm x 1" 

25 mm x 3/4" 63 mm x 1" 90 mm x 1 1/4" 125 mm x 1 1/4" 

32 mm x 1/2" 63 mm x 1 1/4" 90 mm x 1 1/2" 125 mm x 1 1/2" 

32 mm x 3/4"  63 mm x 1 1/2" 90 mm x 2" 125 mm x 2" 

32 mm x 1" 75 mm x 1/2" 110 mm x 1/2" 160 mm x 3/4" 

40 mm x 1/2" 75 mm x 3/4" 110 mm x 3/4" 160 mm x 1" 

40 mm x 3/4" 75 mm x 1" 110 mm x 1" 160 mm x 1 1/4" 

40 mm x 1" 75 mm x 1 1/4" 110 mm x 1 1/4" 160 mm x 1 1/2" 

50 mm x 1/2" 75 mm x 1 1/2" 110 mm x 1 1/2" 160 mm x 2" 

50 mm x 3/4" 75 mm x 2" 110 mm x 2" 160 mm x 2 1/2" 

50 mm x 1" 90 mm x 1/2" 125 mm x 1/2" 160 mm x 3" 

50 mm x 1 1/4" 90 mm x 3/4" 125 mm x 3/4" 160 mm x 4" 

63 mm x 1/2"    
 

 
Złączki wciskane z nakrętką QJ 

 
 

Przelot [rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 
 

Przelot GW [rura x gwint F] 
20 mm x 3/4" 

 
 

Przelot GZ [rura x gwint M] 
16 mm x 1/2" 20 mm x 1/2" 25 mm x 3/4" 32 mm x 3/4" 

16 mm x 3/4" 20 mm x 3/4" 25 mm x 1" 32 mm x 1" 

16 mm x 1" 20 mm x 1"   

 
 

Redukcja [rura x rura] 
20 mm x 16mm 25 mm x 20 mm 32 mm x 25 mm 

 
 

Kolano [rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 
 

Kolano GZ [rura x gwint M] 
16 mm x 1/2" 20 mm x 1/2" 25 mm x 1/2" 

16 mm x 3/4" 20 mm x 3/4" 25 mm x 3/4" 

 
 

Trójnik [rura x rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 
 

Trójnik GW [rura x gwint F x rura] 
32 mm x 3/4" x 32 mm 

 
 

Trójnik GZ [rura x gwint M x rura] 
16 mm x 1/2" x 16 mm 20 mm x 1/2" x 20 mm 25 mm x 1/2" x 25 mm 

16 mm x 3/4" x 16 mm 20 mm x 3/4" x 20 mm 25 mm x 3/4" x 25 mm 

 
 

Trójnik redukcyjny [rura x rura x rura] 
20 mm x 16mm x 20 mm 25 mm x 20 mm x 25 mm 

 
 

Korek [rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 
 
 

Złączki wciskane 
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Przelot [rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 

Przelot GW [rura x gwint F] 
16 mm x 3/4"  20 mm x 3/4" 

 

Przelot GZ [rura x gwint M] 
16 mm x 1/2" 20 mm x 1/2" 25 mm x 3/4" 32 mm x 3/4" 

16 mm x 3/4" 20 mm x 3/4" 25 mm x 1" 32 mm x 1" 

 

Redukcja [rura x rura] 
20 mm x 16mm 25 mm x 20 mm 32 mm x 16 mm 32 mm x 25 mm 

25 mm x 16 mm 
 

  

 

Kolano [rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 

Kolano GZ [rura x gwint M] 
16 mm x 1/2" 20 mm x 1/2" 25 mm x 1/2" 25 mm x 1" 

16 mm x 3/4" 20 mm x 3/4" 25 mm x 3/4" 32 mm x 1" 

 

Trójnik [rura x rura x rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 

 

Trójnik GW [rura x gwint F x rura] 
20 mm x 1/2" 20 mm x 3/4" 25 mm x 1/2" 25 mm x 3/4" 

 

Trójnik GZ [rura x gwint M x rura] 
16 mm x 1/2" x 16 mm 20 mm x 1/2" x 20 mm 25 mm x 1/2" x 25 mm 25 mm x 1" 

16 mm x 3/4" x 16 mm 20 mm x 3/4" x 20 mm 25 mm x 3/4" x 25 mm  

 

Trójnik redukcyjny [rura x rura x rura] 
16 mm x 20 mm x 16 mm 25 mm x 16 mm x 25 mm 32 mm x 16 mm x 32 mm 32 mm x 25 mm x 32 mm 

20 mm x 16mm x 20 mm 25 mm x 20 mm x 25 mm 32 mm x 20 mm x 32 mm  

 

Korek [rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 

 

Korek okular [rura] 
16 mm 20 mm 25 mm 

 

 
Złączki gwintowane PP 

 
 

Nypel [gwint M x M]  
1/2" 1 1/4" 2" 3" 

3/4" 1 1/2" 2 1/2" 4" 

1" 
 

  

 

Nypel redukcyjny [gwint M x M]  
3/4" x 1/2" 1 1/4" x 1" 2" x 1 1/4" 3" x 2" 

1" x 1/2" 1 1/2" x 1" 2" x 1 1/2" 3" x 2 1/2" 

1" x 3/4" 1 1/2" x 1 1/4" 2 1/2" x 2" 4" x 3" 

1 1/4" x 3/4" 2" x 1"   

 

Mufa [gwint F x F]  
1/2" 1 1/4" 2" 3" 

3/4" 1 1/2" 2 1/2" 4" 

1" 
 

  

 

Mufa redukcyjna [gwint F x F]  
3/4" x 1/2" 1 1/4" x 1" 2" x 3/4" 2" x 1 1/2" 

1" x 1/2" 1 1/2" x 3/4" 2" x 1" 2 1/2" x 2" 

1" x 3/4" 1 1/2" x 1" 2" x 1 1/4" 3" x 2 1/2" 

1 1/4" x 3/4" 1 1/2" x 1 1/4"   
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Redukcja GWxGZ [gwint F x M]  
3/4" x 1/2" 1 1/4" x 3/4" 1 1/2" x 3/4" 2" x 3/4" 

1" x 1/2" 1 1/4" x 1" 1 1/2" x 1" 2" x 1" 

1" x 3/4" 1 1/2" x 1/2" 1 1/2" x 1 1/4" 2" x 1 1/2" 

 

Redukcja GZxGW [gwint M x F]  
3/4" x 1/2" 1 1/2" x 3/4" 2" x 1 1/2" 3" x 1 1/4" 

1" x 1/2" 1 1/2" x 1" 2 1/2" x 1" 3" x 1 1/2" 

1" x 3/4" 1 1/2" x 1 1/4" 2 1/2" x 1 1/4" 3" x 2" 

1 1/4" x 1/2" 2" x 1/2" 2 1/2" x 1 1/2" 3" x 2 1/2" 

1 1/4" x 3/4" 2" x 3/4" 2 1/2" x 2" 4" x 2" 

1 1/4" x 1" 2" x 1" 3" x 1" 4" x 3" 

1 1/2" x 1/2" 2" x 1 1/4"   

 

Kolano GW [gwint F x F] 
1/2" 1" 1 1/2" 2 1/2" 

3/4" 1 1/4" 2" 3" 

 

Kolano GZ [gwint M x M]  
1/2" 1" 1 1/2" 

3/4" 1 1/4" 2" 

 

Kolano GWxGZ [gwint F x M] 
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 

 

Korek GW [gwint F]  
1/2" 1 1/4" 2" 3" 

3/4" 1 1/2" 2 1/2" 4" 

1" 
 

  

 

Korek GZ [gwint M]  
1/2" 1 1/4" 2" 3" 

3/4" 1 1/2" 2 1/2" 4" 

1" 
 

  

 

Trójnik GW [gwint F x F x F] 
1/2" 1" 1 1/2" 2 1/2" 

3/4" 1 1/4" 2" 3" 

 

Trójnik GZ [gwint M x M x M]  
1/2" 1" 1 1/2" 

3/4" 1 1/4" 2" 

 

Wkładka QJ do złączek gwintowanych 
16 mm (na gwint 3/4") 20 mm (na gwint 3/4") 25 mm (na gwint 3/4") 32 mm (na gwint 1") 

 

Nakrętka QJ do złączek gwintowanych 
16 mm (na gwint 3/4") 20 mm (na gwint 3/4") 25 mm (na gwint 3/4") 32 mm (na gwint 1") 

 

Przedłużka GZ [gwint M x M] 
1/2" 15 cm 3/4" 15 cm 

 

 
Złączki do węży LAYFLAT 

 
 

 
 

Przelot 52 mm 
Przelot 77mm 

 
 

Przelot 52 mm x 2" M 
Przelot 77 mm x 3" M 

 
 

Przelot 52 mm x 2" F 
Przelot 77 mm x 3" F 

 
 

Obejma 52 - 55 mm 
Obejma 74 – 79 mm 

 
 

Starter 3/4" F 

 
 

Korek do zaślepienia otworu w ściance rury 
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Zawory na rurę PE 
 

 

Rura PE x rura PE 
20 mm 40 mm 75 mm 

25 mm 50 mm 90 mm 

32 mm 63 mm 110 mm 

 
 

Rura PE x gwint F 
20 mm x 1/2" 40 mm x 1,25" 75 mm x 2,5" 

25 mm x 3/4" 50 mm x 1,5" 63 mm x 2" 

32 mm x 1" 
 

 

 
 

Rura PE x gwint M 
20 mm x 1/2" 40 mm x 1,25" 75 mm x 2,5" 

25 mm x 3/4" 50 mm x 1,5" 63 mm x 2" 

32 mm x 1" 
 

 
 

 
Zawory plastikowe PP gwintowane 

 
 

Gwint F x gwint F 
3/4" 1,5" 2" 

1" 
 

 

 
 

Gwint F x gwint F dwuśrubunkowe 
1" 1,5" 2,5" 

1,25" 2"  

 
 

Gwint F x gwint M 
3/4" 1" 

 

 
Zawory plastikowe MINI 

 
 

 
 

Gwint M x gwint M 3/4" 

 
 

Złącze QJ x złącze QJ 

 
 

Złącze QJ x gwint M 1/2" 
Złącze QJ x gwint M 3/4" 

 

 
 

Wcisk 16 mm x wcisk 16 mm 
Wcisk 20 mm x wcisk 20 mm 
Wcisk 25 mm x wcisk 25 mm 

 

 
 

Wcisk 16 mm x gwint F 3/4" 
Wcisk 20 mm x gwint F 3/4" 

 

 
 

Wcisk 16 mm x gwint M 3/4" 
Wcisk 20 mm x gwint M 3/4" 
Wcisk 25 mm x gwint M 3/4" 

 

 
 

Zawór TAPE 17 mm x 3/4" M 

 

 
 

Zawór TAPE 17 mm x wcisk 16 mm 
Zawór TAPE 17 mm x wcisk 20 mm 

 
 

Zawór TAPE 17 mm x wpinka 8 mm z 
dociskiem 

 

 

 
Zawór TAPE 17 mm 
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Zawory metalowe 
 

 

Gwint F x gwint F z rączką 
3/8" 1 1/4" 2 1/2" 

1/2" 1 1/2" 3" 

3/4" 2" 4" 

1" 
 

 

 

Gwint F x gwint F motylek 
1/2" 3/4" 1" 

 
 

Gwint F x gwint M z rączką 
3/8" 1" 1 1/2" 

1/2" 1 1/4" 2" 

3/4" 
 

 

 
 

Gwint F x gwint M motylek 
1/4" 1/2" 1" 

3/8" 
 

 

 
 

Gwint F x gwint M śrubunek motylek 
1/2" 3/4" 1" 

 
 

Trójdrogowy (typ L) gwint F x gwint F x gwint F z rączką 
3/8" 1 " 1 1/2" 

1/2" 1 1/4" 2" 

3/4" 
 

 

 

Trójdrogowy (typ T) gwint F x gwint F x gwint F z rączką 
1/4" 3/4" 1 1/2" 

3/8" 1" 2" 

1/2" 1 1/4"  

 
 

Kran czerpalny przyłącze gwint M x wylewka gwint M 
1/2" x 3/4" 3/4" x 1" 1" x 1 1/4" 

 
 

 
Zawory PVC 

 
 

Gwint F x gwint F dwuśrubunkowy 
3/8" 1 1/4" 2 1/2" 

1/2" 1 1/2" 3" 

3/4" 2" 4" 

1" 
 

 
 

 
Zawory zwrotne 

 
 

PVC [gwint F x gwint F] dwuśrubunkowy 
3/8" 1 1/4" 2 1/2" 

1/2" 1 1/2" 3" 

3/4" 2" 4" 

1" 
 

 

 

Mosiężne [gwint F x gwint F] 
1/2" 1 1/4" 2 1/2" 

3/4" 1 1/2" 3" 

1" 2"  
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Nić uszczelniająca połączenia 
gwintowane 
LOCTITE 55 
 50 m 

 150 m 

 
 
 
 
 
Płynna masa uszczelniająca  
LOCTITE 5331 
Typ połączeń: 

 tworzywo – tworzywo 

 tworzywo - metal 

 
 
 
Taśma teflonowa 
 JUMBO 19x0,2mm 15m 

 MAXI 12x0,1mm 10m 

 
 
 
 
 
Statyw do zraszaczy 
 1/2" wys. 60 cm 

 3/4" wys. 60-100 cm 

 1" wys. 60-100 cm 

 1 1/4" wys. 60-100 cm 

 1 1/2" wys. 60-100 cm 

 
 
 
Końcówka do kompresora  
1/2" M 
 
 
 
 
 
Zacisk na rurę 16 mm 
 
 
 
 
 
 
Obejma, uchwyt do rury 
[rozmiar / gwint śruby] 

12-14 mm / M8 50-54 mm / M8 108-114 mm / M10 

15-19 mm / M8 60-64 mm / M8 125-130 mm / M10 

20-25 mm / M8 63-67 mm / M10 133-141 mm / M10 

26-30 mm / M8 67-73 mm / M10 159-166 mm / M10 

32-36 mm / M8 75-80 mm / M10 193-200 mm / M10 

38-43 mm / M8 87-92 mm / M10 200-220 mm / M10 

47-51 mm / M8 99-105 mm / M10  
 

 
 
 
Chorągiewki     
 
 
 
 
 
 
Fazownik do rur PE 20-63 mm 
 
 
 
 
 
Nożyce do cięcia rur PE 
do 40mm 
 
 
 
 
Klucz do złączek PE 
 16 – 75 mm 

 63 – 110 mm 

 
 
 
 
 
 
Manometr suchy 0 - 10 bar 
1/4" M 
 
 
 
 
 
Szybkozłącze ogrodowe męskie  
 3/4" F 

 1" F 

 
 
 
 
Szybkozłącze ogrodowe żeńskie 
3/4" F  
 
 
 
Śruba dwugwintowa do 
montażu uchwytów 
M8 – długość: 5, 8, 10, 12, 15 cm 
M10 – długość 5, 8,10 cm 
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Obrzeża ogrodowe BORDER 
 

 

Obrzeża stosowane do każdego typu nawierzchni: kostka brukowa, kamień 
polny, bruk klinkierowy, żwir, kamień, kora piasek i wiele innych. Stwarzają 
znakomite możliwości kształtowania nawierzchni ogrodów i parków. Dzięki 
swojej elastyczności ich zastosowanie pozwala tworzyć łuki, okręgi, lub 
każde inne dowolne kształty.  
Obrzeża po zamontowaniu są niewidoczne przez co znacznie poprawiają 
estetykę zapewniając znakomity efekt wizualny. Wysoka wytrzymałość, 
trwałość i odporność na warunki atmosferyczne pozwala na ich stosowanie 
niemalże w każdych warunkach. 
Do przymocowania obrzeży w podłożu stosuje się dedykowane kotwy o 
przekroju krzyża. 

 Długość: 1 m 

 Materiał: PP + PE pochodzący z Recyklingu. 

 Trwałość: minimum 25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9 

 Kolor: czarny 

 Szerokość: 81 mm 

 Wysokość: 45 mm i 45mm 

 Ilość gniazd na kotwy: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krata stabilizująca podłoże GEOKRATA 
 

 

Geokrata służy do stabilowania gruntu oraz budowania wszelkiego odzaju nawierzchni utwardzonych. 
Przy pomocy krat można stworzyć: drogi i podjazdy, parkingi, chodniki i deptaki, place manewrowe, 
tereny pod campingi, wybiegi dla zwierząt i wszystkie inne powierzchnie nośne, gdzie istotna jest 
stabilizacji gruntu. Dzięki wysokiej odporności na ściskanie, utworzone nawierzchnie można 
wykorzystać do lekkiego i cięzkiego ruchu pojazdów kołowych. 

 Szerokość: 50 cm 

 Długość: 50 cm 

 Materiał: PP, PE 

 Kolor: czarny 

 Trwałość: minimum 25 lat w gruntach naturalnych 4<pH<9 

 Zgodność z normą: PN-N13249:2016 
 

N30 
 Wysokość: 3 cm 

 Wytrzymałość: 180 t/m2 

 

N40 
 Wysokość: 4 cm 

 Wytrzymałość: 250 t/m2 
 

N40 PRO 
 Wysokość: 4 cm 

 Wytrzymałość: 450 t/m2 
 

N50 
 Wysokość: 5 cm 

 Wytrzymałość: 300 t/m2 
 

N50 PRO 
 Wysokość: 5 cm 

 Wytrzymałość: 500 t/m2 
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Agrotkaniny 90 g/m2 UV 
 

 

Agrotkaninę stosuje się do ściólkowania w rolnictwie, ogrodnictwie, szkółkarstwie.  

 Pzepuszcza wodę i składniki mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia 

 Zapobiega wzrostowi chwastów (z uwagi na gęste tkanie stanowi barierę dla światła dzięki czemu blokuje możliwość wzrostu roślinności 

 Odporna na promieniowanie UV (bez przykrycia okres użytkowania około 5 lat) 

 Bardzo wytrzymała tkanina wykonana z tkanych pasków polipropylenowych o szerokości około 3 - 4 mm 

 Chroni glebę przed erozją powierzchniową, dzięki czemu warstwa 
próchniczna nie ulega uszkodzeniu 

 Gramatura: 90 g/m
2
 

 Kolor: czarny 
 

Rolka [szerokość m x długość m] 
0,8 x 50 0,8 x 100 

1,6 x 50 1,6 x 100 

3,2 x 50 3,2 x 100 
 

 
Agrowłókniny 50 g/m2 UV 

 
 

Agrowłókninę stosuje się do ściólkowania w rolnictwie, ogrodnictwie, szkółkarstwie.  

 Pzepuszcza wodę i składniki mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia 

 Zapobiega wzrostowi chwastów (z uwagi na gęste tkanie stanowi 
barierę dla światła dzięki czemu blokuje możliwość wzrostu roślinności 

 Odporna na promieniowanie UV (bez przykrycia okres użytkowania 
około 2-3 lata) 

 Chroni glebę przed erozją powierzchniową, dzięki czemu warstwa 
próchniczna nie ulega uszkodzeniu 

 Stosowana do zakładania ogrodów, pokrywania skarp pod kamienie, 
korę itp. 

 Gramatura: 50 g/m
2
 

 Kolor: czarny 
 

Rolka [szerokość m x długość m] 
0,8 x 50 0,8 x 100 

1,6 x 50 1,6 x 100 

3,2 x 50 3,2 x 100 
 

 
Siatki przeciw kretom 

 
 

 Wytrzymała oraz elastyczna 

 Wzmacnia strukturę ziemi oraz trawy 

 Przed przygotowaniem trawnika rozłożyć na głębokości 7-10cm 

 Rozmiar oczek: 10 x 10 mm 

 Kolor: czarny 
 

Rolka [szerokość m x długość m] 
1,0 x 500 1,5 x 500 2,0 x 50 

 

 
Kotwy do mocowania 

 
 

Kotwy stabilizujące agrotkaniny, agrowłókniny, siatki przeciw kretom umożliwiające przymocowanie tekstylii do podłoża. 
Do luźnego podłoża stosuje się zębatą kotwę z zadziorami, która umożliwia lepsze zakotwiczenie. 
Do zwięzłego podłoża stosuje się szpilki. 
 

 
 

 
 

Szpilka 12,5 cm 
Szpilka 19 cm 

 
 

Kotwa 15 cm 
Kotwa 20 cm 

 
 

Trójząb 17 x 10 cm 
Trójząb 17 x 5 cm 

 
 

 
 

Podkładka ø5 cm 

 



MIESZANKI TRAW 
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BAR POWER RPR Sport & play   
 

 

Ultramocny, samoregenerujący się trawnik. 
Bar Power RPR to odmiana życicy trwałej tworząca poziome rozłogi, cechująca się niezwykłą wytrzymałością i zdolnością 
regeneracji. Jest to pierwsza odmiana życicy trwałej o takich właściwościach. Dzięki tym cechom świetnie nadaje się ona do 
obsiewania intensywnie użytkowanych terenów sportowych, ponieważ nawet w warunkach ekstremalnej eksploatacji, murawa 
zachowuje gęstość. Bar Power RPR to najlepszy wybór na boiska sportowe i trawniki intensywnie użytkowane.  

 mocna i zwarta darń  

 odporność na intensywne użytkowanie  

 szybka regeneracja  

 
 
 

 Trawniki uniwersalne 

 Trawniki sportowe 

Gęstość wysiewu: 20 - 25 g/m² 
Min. wysokość koszenia: 20 - 35 mm 
Op Opakowania: 1kg (30-50 m²), 5kg (150-250 m²), 15kg (450-750 m²) 

 
MOW SAVER Robot & mulch   

 
 

Mieszanka pod roboty koszące i kosiarki z funkcją mulczowania. 
Tajemnica sukcesu mieszanki Mow Saver tkwi w zastosowaniu odmian nisko rosnących, dzięki czemu ilość skoszonej trawy jest 
mniejsza. Pozwala to obniżyć częstotliwość koszenia nawet o 35%. Wolny wzrost sprawia, że mieszanka ta świetnie nadaje się 
na trawniki pielęgnowane przez roboty koszące i kosiarki z funkcją mulczowania.  

 oszczędność czasu dzięki rzadszemu koszeniu  

 specjalny skład odmianowy przygotowany do koszenia 
przez roboty  

 zastosowanie traw, które świetnie znoszą mulczowanie  

 
 

 Trawniki uniwersalne 

 Trawniki ozdobne 

 
Gęstość wysiewu: 20 - 25 g/m² 
Min. wysokość koszenia: 10 mm 
Opakowania: 1kg (30-50 m²), 5kg (150-250 m²), 15kg (450-750 m²) 

 
SOS Lawn Repair   

 
 

Najszybsze rozwiązanie w zakresie dosiewu, nawet w niskich temperaturach! 
Mieszanka SOS Lawn Repair do regeneracji trawników, zawiera nasiona odmian szybko kiełkujących, nawet w niskich 
temperaturach (już od 4°C). SOS można stosować przez cały rok. Po zastosowaniu SOS Lawn Repair trawnik będzie jak nowy. 

 do podsiewu i regeneracji trawników  

 szybkie zadarnianie uszkodzonego trawnika  

 zdolność kiełkowania nawet przy niższych temperaturach  

 zmniejszenie ilości wiechliny rocznej na trawniku 

 
 

 Mieszanki do 
regeneracji 

 
Gęstość wysiewu: 30 g/m² 
Min. wysokość koszenia: 30 - 35 mm 
Opakowania: 1kg (30-50 m²), 5kg (150-250 m²), 15kg (450-750 m²) 

 
WATER SAVER Dry & strong   

 
 

Mieszanka na trawniki bez systemu nawadniania. 
Przedłużające się okresy suszy mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń trawnika. Mieszanka Water Saver zapobiega takim 
problemom. Pozostaje ona zielona nawet wtedy, gdy inne trawniki schną. 

 rozbudowany system korzeniowy sięgający po kliku 
sezonach nawet do 50 cm głębokości  

 odporność na suszę, nie wymaga intensywnego 
podlewania  

 odporność na przejściowe niedobory azotu  

 trwała i gęsta darń.  

 przyczynia się do stabilizacji gruntu 

 
 
 

 Trawniki uniwersalne 

 Trawniki sportowe 

 
Gęstość wysiewu: 30-35 g/ m² 
Min. wysokość koszenia: 30-40 mm 
Opakowania: 1kg (30-50 m²), 5kg (150-250 m²), 15kg (450-750 m²) 

 
SHADOW Shadow & sun   

 
 

Piękna i gęsta darń w cieniu i na słońcu! 
Specjalnie opracowana mieszanka, zawierająca trawy tolerujące zacienienie. Ta wyjątkowa mieszanka doskonale daje sobie 
radę przy niskim natężeniu światła słonecznego, w cieniu oraz na słońcu (jeśli zapewnimy jej podlewanie). 

 tworzenie darni w warunkach zacienionych  

 tworzenie darni również w miejscach nasłonecznionych  

 hamowanie przyrost mchu  

 
 

 Trawniki ozdobne 

 
Gęstość wysiewu: 25- 30 g/m² 
Min. wysokość koszenia: 15 mm 
Opakowania: 1kg (30-50 m²), 5kg (150-250 m²), 15kg (450-750 m²) 

 


