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5000 Plus (PRS) 

SERIA ZRASZACZY 5000 PLUS PRS
Rewolucja w świecie zraszaczy!
Najlepszy na świecie zraszacz ze zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia
ZASTOSOWANIE
Rotory z serii 5000 Plus PRS są połączeniem 
nagrodzonej technologii Rain CurtainTM i 
regulatora ciśnienia wyznaczającym nowe 
standardy w działaniu dysz: rewolucja w świecie 
zraszaczy!

WŁAŚCIWOŚCI
•	 Pięcioletnia	gwarancja.
•	 Wbudowany regulator ciśnienia (PRS) 

redukuje ciśnienie robocze do poziomu 3,1 
bar gwarantując optymalne działanie dysz.

•	 System	regulacji	ciśnienia	pozwala	na	
oszczędzanie wody dzięki:

	 -	Eliminowaniu	różnic	ciśnienia	pomiędzy	
głowicami.

 - Eliminowaniu mgławienia powstającego przy 
wysokim ciśnieniu.

 - Lepszemu rozprowadzaniu wody przez dysze 
dzięki pracy dysz przy optymalnym ciśnieniu.

•	 Rotory	z	serii	5000	Plus	PRS	są	dostępne	w	
modelach 4” ze stali nierdzewnej/SAM. 

•	 Standardowa	zielona	pokrywa	gumowa	
zapewniająca dodatkową ochronę.

•	 Wytrzymała	pokrywa	doskonale	sprawdzająca	
się w przydomowych ogródkach i na 
obszarach komercyjnych.

•	 Technologia	Rain	Curtain™	zapewnia	idealne	
rozprowadzenie wody oraz utrzymanie 
trawnika w doskonałym stanie.

•	 Zestaw	dysz	składający	się	z	czterech	dysz	o	
małym kącie (kąt trajektorii: 10°) oraz ośmiu 
standardowych dysz Rain CurtainTM (kąt 
trajektorii: 25°) zapewniający zasięg od 7,6 do 
14,3 m.

•	 W opcji dostępny nagrodzony zestaw 
dysz z dopasowaną dawką opadową 
MPR upraszczający budowę i montaż 
dzięki dostarczaniu dopasowanej dawki 
opadowej	w	obrębie	sektora	od	7,6	do	10,7	
m.

•	 Modele z serii 5000 Plus PRS wyposażono 
w urządzenie odcinające pozwalające na 
wyłączenie dopływu wody do wybranej 
głowicy bez wyłączania całej instalacji.

•	 Szybsza	i	prosta	wymian	dyszy:	aby	odciąć	
dopływ wody przy głowicy wystarczy 
przekręcić	śrubę	o	180	stopni	przy	użyciu	
śrubokręta.

•	 Wytrzymała	sprężyna	powrotna	zapewnia	
sprawne chowanie się urządzenia.

•	 Regulacja	sektora	od	góry	wymaga	tylko	
płaskiego śrubokręta.

•	 Rotacja	sektora	40°-360°	i	rotacja	
pełnozakresowa w jednym.

•	 Dla	ułatwienia	procesu	instalacji	użytkownik	
może	zmienić	domyślne	ustawienia	sektora	
rotora.

•	 Śruba	regulacji	promienia	pozwala	na	jego	
redukcję w zakresie do 25% bez wymiany dysz.

•	 Rzeczywista	wysokość	wynurzenia	mierzona	
od pokrywy do dyszy: 4” (10 cm).

•	 Wielofunkcyjna	uszczelka	aktywowana	
ciśnieniem chroni wnętrze przed 
zabrudzeniem i zapewnia sprawne wynurzanie 
i chowanie się zraszacza.

•	 Dostępna	w	opcji	element	wynurzalny	ze	
stali nierdzewnej chroni przed zniszczeniem 
urządzenia na publicznie dostępnych terenach 
zielonych.

•	 Opcjonalny	zawór	zwrotny	Seal-A-Matic	
(SAMTM), który powstrzymuje wypływ wody 
przy	różnicy	poziomu	do	2,1	m,	zapobiega	
tworzeniu	się	kałuż	i	wymywaniu	gleby.

DANE TECHNICZNE
Promień: 7,6 m do 15,2 m
Ciśnienie: 1,7 do 5,2 bar
Przepływ: 0,17 do 1,85 m3/h
Dolny gwint wewnętrzny 3/4”
Dawka opadowa: 5 do 26 mm/h

WYMIARY
Wysokość	wynurzenia:	10	cm
Wysokość	obudowy:	18,5	cm
Średnica	zewnętrzna:	4,1	cm
UWAGA: wysokość wynurzenia mierzona od 
pokrywy do dyszy.
Całkowita wysokość obudowy mierzona bez 
elementu wynurzalnego.

MODELE
Jednostki sektorowe (PC) regulowane w zakresie 
od 40–360 stopni.
5004PLUSPCR: Sektorowy z systemem regulacji 
ciśnienia i zamontowaną dyszą 3.0
5004PLUSPCSR: Sektorowy z systemem 
regulacji ciśnienia, częścią wynurzalną ze stali 
nierdzewnej i zaworem zwrotnym SAM

Regulator ciśnienia w 
trzpieniu (PRS) 

ROTORY I AKCESORIA


