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  -3 91 108 132 
  -2 89 105 128 
  -1 86 101 123 
 1,5 0 83 97 116 
  1 79 92 110 
  2 76 88 103 
  3 73 83 97 
  -3 107 127 154 
  -2 105 124 150 
  -1 102 121 146 
 2,0 0 100 117 140 
  1 97 113 135 
  2 94 109 129 
  3 91 105 123 
  -3 119 141 171 
  -2 117 138 167 
  -1 115 135 163 
 2,5 0 112 132 158 
  1 110 128 153 
  2 107 125 148 
  3 105 121 143 
  -3 129 153 185 
  -2 127 150 182 
  -1 125 147 178 
 3,0 0 123 144 173 
  1 120 141 168 
  2 118 138 164 
  3 116 134 159 
  -3 138 163 198 
  -2 136 160 194 
  -1 134 158 190 
 3,5 0 132 154 186 
  1 129 152 181 
  2 127 148 177 
  3 125 146 173 
  -3 145 172 208 
  -2 144 170 205 
  -1 142 167 201 
 4,0 0 140 164 197 
  1 137 161 193 
  2 135 158 189 
  3 133 155 185

Zastosowanie
Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia 
z wbudowanymi emiterami jest idealna 
do nawadniania każdego rodzaju 
roślinności rzędowej:  żywopłotów, 
drzew, krzewów i runa leśnego.  Dzięki 
kompensacji ciśnienia linia ta jest 
szczególnie polecana do nawadniania 
skalniaków.  Długotrwałe użytkowanie 
jest możliwe dzięki wyjątkowej 
odporności na zatykanie się emiterów.

wŁaŚCiwoŚCi
•	 Rozstaw	emiterów:	33,	40	lub	50	cm
•	największa odporność na zatykanie: 

opatentowany system kompensacji 
zapewnia drożność krytycznych pasaży 
przepływu przy wysokich wartościach 
ciśnienia oraz niestabilnych wartościach 
natężenia przepływu również w 
strefach regulowanych.

•	 Kompensacja	ciśnienia:		zapewnia	stały	
wypływ z każdego emitera liniowego 
na całej długości przewodu.

•	 Nie	wymaga	montażu	zaworu	płuczącego:	
powierzchnia	filtrów	linii	kroplujących	
firmy Rain Bird na całym obwodzie jest 
największa wśród tego typu rozwiązań 
dostępnych	na	rynku,	dzięki	temu	woda	
zawsze opływa cały przekrój emitera.

•	dwie warstwy: brązowa warstwa 
zewnętrzna oraz czarna warstwa 
wewnętrzna 
- większa odporność na działanie 

promieni uV
- w przewodzie osiada mniej glonów
- odporność na zgniecenia

•	 Cylindryczny	kształt:
- emiter przywiera do wewnętrznego 

obwodu przewodu, co utrzymuje go 
bezpiecznie na miejscu

-	 większa	powierzchnia	filtracji	w	obrębie	360°
- szybsza instalacja ponieważ emiter 

jest dobrze widoczny.
•	Podwójne porty wylotowe:  eliminują 

ryzyko zasysania osadów do przewodu.
•	 Eliminują	konieczność	montażu	zaworu	

odpowietrzającego w przypadku instalacji 
przewodów pomiędzy ziemią a ściółką 
ogrodniczą. Każdy emiter pełni funkcję 
mikro zaworu odpowietrzającego, który 
zapobiega zatykaniu się spowodowanym 
przepływem zwrotnym.

•	Oszczędność	wysiłku	i	czasu:	

linia instalaCji kroPlująCyCH Firmy rain Bird
linia kroplująca z kompensacją ciśnienia z wbudowanymi emiterami:  ø16 mm – niezrównana wydajność

 - większa długość maksymalna, 
mniejsza ilość elementów systemu. 

	 -Łatwiejsze	do	rozwinięcia	i	położenia,	
linie nie skręcają się i nie tworzą pętli 

	 -1 ,15	 mm	 Idealna	 równowaga	
pomiędzy odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne	oraz	elastycznością.

•	 Intensywne	przepłukiwanie	wszystkich	
przewodów	z	kompensacją.	Wszelkie	
zanieczyszczenia występujące wewnątrz 
emitera zostają wypłukane przez 
wyloty emitera przed rozpoczęciem 
oraz po zakończeniu każdego cyklu 
nawadniania w celu zagwarantowania 
niezawodnej	pracy.	Samoczyszczenie	
w przypadku zatkania.

dane teCHniCZne
Ciśnienie: 0,8 do 4 bar.
Długość	zwoju:	100	m
Przepływ:	2,2	l/h
Zalecana	filtracja:	125	mikronów
Maksymalna	temperatura	
-	woda:	43	°C
-	otoczenia:	51°C

wymiary
Średnica zewnętrzna: 16 mm
Średnica wewnętrzna: 13,7 mm
Grubość	ściany:	1,15	mm

modele
DP	162233100:l=100m	x	śr.
zewn.16mm,rozst.33cm,q=2,2l/h.
DP	162240100:l=100m	x	śr.
zewn.16mm,rozst.40cm,q=2,2l/h.
DP	162250100:l=100m	x	śr.
zewn.16mm,rozst.50cm,q=2,2l/h.
Uwaga!	 Od	 2009	 roku	 dodatkowo	
dostępne modele: 16mm, rozstawa 
emiterów	33cm,	przepływ	2,2l/h,		rolki	
50m. i 200m.

UWAGA: Powyższa tabela wskazuje max 
dopuszczalne długości linii kroplującej, 
pozwalające otrzymać ciśnienie o wartości 0,8 bar 
na jej końcu.
1. Należy wybrać ciśnienie na wlocie
2. Określić spadek terenu (0 =powierzchnia płaska, 
-1 = spadek terenu 1% itd.)
3. Dobrać maksymalną długość linii w kolumnie 
trzeciej.Przekrój linii kroplującej w czasie pracy

 wlot    Przepływ 2,2 l/h   
  Ciśnienie  spadek  rozstaw
  (%)  emiterów
 (bar)  33 см 40 см 50 см

Zestawienie danyCH
maksymalna długość linii

MIKROZRASZANIE


