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DT Series Specifications

Σειρά DT Εκτοξευτές

Εκτοξευτές σειράς DT – Προσδιοριστικά στοιχεία

DTXX X X XXX X  

Είσοδος 
σώματος Τόξο Σπειρώματα 

σώματος
Τύπος 

βαλβίδας Ακροφύσιο Ρύθμιση πίεσης* Προαιρετικό

5-  1½” (40 
mm)

4 – Πλήρης 
κύκλος
5-  Μέρος κύκλου 

και πλήρης 
κύκλος σε έναν 
εκτοξευτή

0–NPT
4- ACME
5- BSP

1-  Υδραυλικός 
Normally 
Open

2-  Check-O-
Matic

6- Ηλεκτρικός

DT54/DT55 
51  52  53  54  55  
56 57  58 59

6- 65 psi (4,5 bar)
8- 80 psi (5,5 bar)
1- 100 psi (6,9 bar)

E-  Μοντέλο 
χρήσης 
ακάθαρτου 
νερού

DL-  Πηνίο GDC 
N-  Επινικελωμένο 

πηνίο

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς DT55, με σπειρώματα BSP, ακροφύσιο #34, ηλεκτρική βαλβίδα 
 και ρύθμιση πίεσης στα 4,5 bar (65 psi), παραγγέλλεται ως:

DT55–56–346  

* Μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα. Όλοι οι εκτοξευτές φέρουν ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης που επιτρέπει ρυθμίσεις στα 3,5, 4,5, 5,5 και 6,9 bar (50, 65, 80 και 100 psi). 
Σημείωση: Ανατρέξτε στον τρέχοντα τιμοκατάλογο για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων.

Σειρά DT – Προδιαγραφές
DT54 DT55

Τύπος ποτίσματος Πλήρης κύκλος Πλήρης κύκλος & τμήμα κύκλου:

Τόξο 360° 40°-330°

Μέγεθος εισόδου 40 mm (1½”)

Ακτίνα 15,9 m – 30,2 m

Ρυθμός ροής 50,0 – 233,9 l/min 

Πίεση λειτουργίας
4,5 – 6,9 bar (65-100 psi)

Ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης στα 3,4, 4,5, 5,5 και 6,9 bar  
(50, 65, 80 και 100 psi)

Παραλλαγές ακροφυσίων Εννέα 
(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Ρυθμοί βροχόπτωσης 12,7 mm/h - 18,3 mm/h

Παραλλαγές στάτορα 3

Ύψος σώματος 29 cm 

Διάμετρος σώματος 19 cm

Βάρος 1,70 kg

Ρυθμιζόμενη γωνία εκτόξευσης 15° και 25°

Όρια πίεσης 2,8 bar (40 psi) κατ’ ελάχιστο, 10,3 bar (150 psi) κατά μέγιστο

Επιλογές ενεργοποίησης
Ηλεκτρικό μοντέλο (Electric Valve-In-Head) 

Υδραυλικό μοντέλο (Normally Open Valve-In-Head) 
Μοντέλο Check-O-Matic – διατηρεί μεταβολή ανύψωσης 11,2 m

Ύψος Pop-Up 100 mm - 83 mmέως το ακροφύσιο

Τύποι σπειρώματος NPT, BSP και ACME

Απώλειες λόγω τριβών βαλβίδας < 0,34 bar (< 5 psi)

Ηλεκτρικό πηνίο Valve-In-Head 24V ac, 50/60 Hz 
Εισροή: 60 Hz, 0.30 Amp - Συγκράτηση: 60 Hz, 0.2 Amp

Βασικά χαρακτηριστικά
Δυνατότητα διπλής ρύθμισης της γωνίας 
εκτόξευσης του κύριου ακροφυσίου – 25° 
ή 15°
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή 
(μοντέλα DT35/DT55)
Άφθαρτο έδρανο βαλβίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα 
βαλβίδα εμβόλου με σχεδίαση αργού 
κλεισίματος
Ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης  
(50, 65, 80, και 100 psi)
Φίλτρο προστασίας από χαλίκια που 
αφαιρείται από την κορυφή του εκτοξευτή
Λιγότερα και λιγότερο δαπανηρά 
ανταλλακτικά
47 διαφορετικοί συνδυασμοί ακροφυσίων 
με μεγάλη ποικιλία πίσω ακροφυσίων
Χρωματική κωδικοποίηση όλων των 
ακροφυσίων για εύκολη αναγνώριση
Προαιρετική βίδα μείωσης της ακτίνας, 
που επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της 
ακτίνας.
Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς κύριο 
ακροφύσιο που επιτρέπει το πότισμα 
κοντά στον εκτοξευτή
Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 
πλήρους κύκλου και σταθερής ταχύτητας 
που εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα 
περιστροφής για ομοιόμορφο πότισμα 
(μοντέλα DT34/DT54)
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Ο πιο προηγμένος, ανθεκτικός και ευέλικτος 

εκτοξευτής που έχει κατασκευαστεί ειδικά για 

τις ανάγκες των σύγχρονων γηπέδων γκολφ. Οι 

εκτοξευτές της σειράς DT της Toro παντρεύουν 

την άνω των 40 ετών πείρα της Toro στην 

άρδευση γηπέδων γκολφ με τις πιο πρόσφατες 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων. 


