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Σειρά LPS Σταθεροί εκτοξευτές τύπου σπρέι

Ακτίνα 2,4, 3,0, 3,7, 4,6 και 5,2 m 

Τα προϊόντα της σειράς LPS διαθέτουν 

συμπαγές σώμα με προ-εγκατεστημένα 

ακροφύσια TVAN με ύψη pop-up 50 mm 

ή 100 mm. Η σειρά LPS είναι ιδανική για 

οικιακές εφαρμογές, διαθέτοντας καπάκι με 

μικρή διάμετρο που επιτρέπει να περνάει 

απαρατήρητη στον κήπο.

Τα προεγκατεστημένα ακροφύσια TVAN 

έχουν ομοιόμορφους ρυθμούς βροχόπτωσης, 

παρέχοντας ομοιόμορφη κάλυψη. Ο 

εκτοξευτής τύπου σπρέι διαθέτει ανθεκτικό, 

ενιαίο, χυτό σώμα και ισχυρό ελατήριο 

επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο 

εξασφαλίζει την επιστροφή.

Σειρά LPS – Προσδιοριστικά στοιχεία

LPS XXX XX
Σπρέι Μέγεθος Ακροφύσιο Προαιρετικό

LPS—LPS 2—50 mm
4—100 mm

08—2,4 m
10—3,0 m
12—3,7 m
15—4,6 m
17—5,2 m

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

CV— Βαλβίδα διακοπής 
ροής

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής LPS 50 mm με ακροφύσιο 3,0m, παραγγέλλεται ως:

LPS 2 10  

Βασικά χαρακτηριστικά
Διατίθεται με προεγκατεστημένα 
ακροφύσια μεταβλητού τόξου και 
χρωματική κωδικοποίηση σε πέντε 
ακτίνες: 
Ο ομοιόμορφος ρυθμός βροχόπτωσης των 
ακροφυσίων εξασφαλίζει ομοιόμορφη 
κάλυψη
Ρυθμιζόμενα σχήματα τόξου, από 0° έως 
360°
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
που διευκολύνει την επί τόπου ρύθμιση 
του τόξου
Οι ρυθμίσεις των ακροφυσίων γίνονται 
εύκολα χάρη στην εργονομία τους – είτε 
είναι βρεγμένα  
είτε στεγνά
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Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Στεγανοποιητική διάταξη που 
ενεργοποιείται με την πίεση και μειώνει 
τις απώλειες κατά την ανύψωση και 
προφυλάσσει το στέλεχος από ξένα 
σώματα κατά την επαναφορά
Ισχυρό ελατήριο επαναφοράς από 
ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο εξασφαλίζει 
την επιστροφή
Ενιαίο, χυτό σώμα, για μεγαλύτερη αντοχή
Αφαιρούμενο ακροφύσιο, φίλτρο και 
εσωτερικά εξαρτήματα για ευκολότερο 
καθαρισμό και συντήρηση
Προαιρετική βαλβίδα διακοπής ροής 
(Μοντέλο Αρ. LPSCV)

Προδιαγραφές
1,4-4,8 bar (20-70 PSI)
Αποστάσεις:

2,4 m VAN: 2,1-2,7 m
3,0 m VAN: 2,4-3,1 m
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3,7 m VAN: 3,1-4,3 m
4,6 m VAN: 3,7-4,9 m
5,2 m VAN: 4,3-5,5 m

Απώλειες: 0 στα 0,7 bar (10 PSI) 
ή μεγαλύτερη πίεση, 1,9 l/min σε 
διαφορετικές συνθήκες 
Είσοδος: Θηλυκά σπειρώματα NPT/BSP 
13 mm (½”)
Ο μηχανισμός ανύψωσης δέχεται 
ακροφύσια TVAN ή 570Z με αρσενικά 
σπειρώματα της Toro
Εκτεθειμένη διάμετρος: 32 mm
Ύψος σώματος:

LPS200: 50 mm 
LPS400: 100 mm 

Η προαιρετική βαλβίδα διακοπής ροής 
διατηρεί μεταβολή ανύψωσης έως 2,1m για 
να αποτραπεί η αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής (LPSCV)
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Η εύκολη ρύθμιση του τόξου σημαίνει ακρίβεια στο πότισμα
Ανεξαρτήτως της διαμόρφωσης των κήπων τα ακροφύσια της σειράς TVAN είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν αποτελεσματική κάλυψη 
ποτίσματος εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αποδοτικότητα της άρδευσης. Είτε ο κήπος είναι κανονικού μεγέθους είτε είναι υπό ασυνήθιστη 
γωνία είτε έχει ακανόνιστο σχήμα, η σειρά TVAN είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες κάθε αρδευτικής εγκατάστασης με ένα μόνο 
ακροφύσιο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για απότιστα σημεία του κήπου ή τη σπατάλη νερού σε πεζοδρόμια, ιδιωτικούς 
δρόμους και άλλες επιφάνειες που δεν καλύπτονται από χώμα. Τα ακροφύσια TVAN σας απαλλάσσουν από το βραχνά του υπερβολικού 
ή του ανεπαρκούς ποτίσματος παρέχοντας δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης που εξασφαλίζει καλύτερη διαχείριση του νερού.


