
מיקרו השקיה
ג'יין מספקים פתרונות גמישים לחממות, משתלות  דן  נען  מוצרי ההשקיה הזעירה של 

ומטעים, ליישומים של בקרת אקלים, השרשות וריסוס. המגוון הרחב וגמישות ההרכבים 

מכסה טווח רחב של קטרי הרטבה, עם מגוון ספיקות הנעות בין 20 ל- 300 ליטר/שעה. 

המוצרים הינם מדויקים, אמינים וידידותיים למשתמש, מאופינים באחידות ודיוק בביצועים, 

ודורשים תחזוקה מזערית.
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קבוצת המודולרי

יישומים 
להשקיה, לבקרת אקלים ולהגנה מקרה ושרב:

• מערפלים להשרשה, לצינון וליצירת לחות	
• מתזים וממטירונים להשקיית מטעים, ירקות וגינון	
• ממטירונים הפוכים להשקיה בחממות, סככות-צל ולצינון בלולים ורפתות	

מבנה ותכונות
• מבנה מודולרי של הרכיבים נותן גמישות מירבית בתכנון והתקנה	
• מגוון מפזרי מים רחב נותן גמישות בבחירת קטרי הרטבה 1.0-10 מטר	
• אל נגר  למערכות תלויות ולשטחים מדרוניים, מונע התנקזות מים, חוסך מים 	

ומייעל הביצועים
• חיבור עפיצה )הידוק בלחיצה( של כל חלקי הסידרה - מהיר ואמין	
• מנעץ - חיבור מהיר בין השלוחית לממטיר מאפשר פרוק והרכבה מהירה ואמינה	
• פרפר - מתאם רב שימושי  לחיבור שלוחית המים ויתדות 	
• צמצם - אביזר לבקרת גודל טיפה, מונע ערפול ומשמש בתכנון קו בודד במנהרות	
• הגנת חרקים - סביבון ייעודי הנסגר בסיום ההשקיה	

מגוון רחב של ממטירונים, מתזים 
ומערפלים 

טבלת ביצועים - נתוני ספיקה/ לחץ

ספיקהצבע
)ל/ש(

קוטר
פיה

)מ”מ(

לחץ )בר(

1.01.52.02.53.03.5

350.82253035394346סגול
430.94323743505560חום
701.16496070788693אפור
1051.417490105117129139ירוק
1201.5085105120134147159כתום
1601.73113140160179196212צהוב
2001.92141170200224245265כחול
2352.07166204235263288311שנהב
2602.18184225260291318344אדום
3002.34212260300335367397שחור

סביבון
גשר

צמצם מחבר 
פרפר

יתד

צינורית 4/7

מחבר 4/7

מנעץ 
)חיבור מהיר(

סופר אל נגר

מייצב

נתונים טכניים
• לחץ עבודה-1.5-3.0 בר	
• סינון נדרש: לפיות 0.8-1.2 מ”מ - 120 מש	

לפיות מעל 1.4 מ”מ - 75 מש
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מגוון רחב של ממטירונים, מתזים 
ומערפלים 

טבלת ביצועים וקוטר הרטבה, בלחץ 2.0 בר )25 ס”מ מעל פני השטח(

צמצם
צבע/קוטר

)מ”מ(

צבע
פיה

ספיקה
ל/ש

קוטר פיה 

)מ”מ(

ממטירוניםמתזים וערפול

מתז
90°

מתז
180°

מערפל
מפזר פס 
הרטבה

מתז קוני 
טווח קצר

מפזר 
שטוח

מתז 12 
סילוני מים

ממטירון סביבון 
קטן 
שחור

הגנת 
חרקים

ממטירון סביבון
לשונית 

שחור

ממטירון סביבון
גדול 
כתום

ממטירון הפוך

**

גובה מעפ”ש )מ’(

0.601.80

350.821.72.21.53.20.92.83.45.56.06.55.06.0סגול

430.941.72.51.84.20.93.44.55.56.06.55.56.5חום

701.162.52.78.50.93.45.56.06.57.56.57.5אפור

1051.413.52.79.00.93.46.06.07.07.59.08.08.5ירוק

1201.504.52.79.00.94.06.06.07.08.09.08.09.0כתום

1601.736.58.08.09.09.09.5צהוב

2001.928.08.59.09.010.0כחול

2352.078.510.09.010.5שנהב

2602.188.510.09.011.0אדום

3002.349.010.09.511.0שחור

401.412.01.22.80.83.52.54.04.56.0ירוקירוק 0.94

701.502.22.25.00.83.54.55.06.07.5כתוםכתום 1.16

901.732.52.55.50.94.05.05.56.08.0צהובצהוב 1.40

1201.922.52.77.01.04.06.06.06.58.0כחולכחול 1.50
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הדר 7110

יישומים
חממות, בתי רשת, משתלות, מטעים, פרדס, גינון ותעשיה

מבנה ותכונות
• סגר-ביונט, שיטת חיבור מהירה ומאובטחת של כל חלקי 	

ה”הדר”
• מפזרי מים לכל מטרה - ערפול, התזה והמטרה 	
• הגנה נגד חרקים	
• אחידות פיזור מים גבוהה	
• פיות גדולות נוחות לתפעול	
• ממטירון להשקיה הפוכה - בחממות, מטעים, לולים ורפתות	
• אל נגר המונע התנקזות מים	

מערכת מודולרית של מערפלים, מתזים 
וממטירונים להשקיה ובקרת אקלים

נתונים טכניים
• סינון נדרש: לפיות בגודל 1.2-0.8 מ”מ - 120 מש	

לפיות בגודל מעל 1.3 מ”מ - 80 מש
• תחום לחץ עבודה מומלץ - 1.5-3.0 בר	

במערפלים 2.5-4.0 בר

טבלת ביצועים, ממטירון הפוך )לחץ 2.0 בר, גובה 2.0 מ’(

פיה
ספיקהצבע פיה)מ”מ(

)ל/ש(*
קוטר
)מ’(

)CU%( ושווי פיזור )שעורי המטרה )מ”מ/שעה
למגוון הצבות )מטר(

3x33x43x54x44x54x65x55x66x6

618.06.85.14.1אדום1.1

879.59.77.35.85.44.43.5ירוק1.3

10.011.48.66.96.45.2 103כחול1.4

12810.214.210.78.58.06.45.35.14.33.6צהוב1.6

16610.618.714.011.210.58.47.06.75.64.7ירוק בהיר1.8

19911.022.116.613.312.410.08.38.06.65.5לבן2.0

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

סופר אל נגר

ממטירון הפוך

מייצב

ברזון

*הספיקות עם אל-נגר בפיה 1.6 מ”מ ומעלה יורדת 6-15%, בהתאמה לספיקה 
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מערכת מודולרית של מערפלים, מתזים 
וממטירונים להשקיה ובקרת אקלים

מערכת ערפול להשרשה
• מערפלים למערכות השרשה להצבה 	

במרחקים של 
1.0-1.2 מטר

• שולחן ברוחב 1.4-1.6 מטר- 2 שלוחות	
• שולחן ברוחב 1-1.2 מטר- 1 שלוחות	

טבלת ביצועים, קוטר הרטבה במטר )מ'(

ספיקה
)ל/ש(

לחץ
)בר(

קוטר 
פיה

)מ”מ(

צבע
פיה

* ממטירון 
הפוך

ממטירון
לפיות גדולות

ממטירון 
לפיות בינוניות

ממטירון
40 ליטר

מתז גיזרתי 
1800

מתז רחב 
ומתז הגנת 

חרקים
מתז מערפל

1.8 1.7 23 1.0

0.8 2.2שחור 2.0 33 2.0

2.4 2.1 41 3.0

5.0 1.7 1.8 1.9 29 1.0

0.9 6.0אפור 2.4 2.3 2.1 41 2.0

6.4 3.2 2.5 2.3 50 3.0

7.5 5.8 2.3 2.0 2.0 35 1.0

1.0 8.4סגול 6.6 3.0 2.4 2.3 50 2.0

9.0 7.0 3.6 2.7 2.4 61 3.0

7.8 6.2 2.4 2.2 2.0 43 1.0

1.1 8.5אדום 7.0 3.2 2.6 2.4 61 2.0

9.4 7.6 3.8 2.8 2.6 73 3.0

8.4 6.6 2.5 2.4 2.1 53 1.0

1.2 9.0כתום 7.5 3.6 2.8 2.6 75 2.0

9.6 8.0 3.9 3.0 3.0 92 3.0

8.5 7.5 2.7 2.6 2.5 2.3 60 1.0

1.3 9.4ירוק 8.5 3.0 3.6 2.9 3.0 87 2.0

10.0 9.0 3.2 3.9 3.1 3.2 107 3.0

8.8 7.7 2.8 2.5 70 1.0

1.4 9.8כחול 9.4 3.1 3.6 3.1 3.3 103 2.0

10.2 9.6 3.3 3.7 124 3.0

9.0 8.5 3.1 3.0 88 1.0

1.6 10.0צהוב 9.6 3.3 3.7 3.0 3.6 128 2.0

10.5 10.3 3.5 3.9 159 3.0

* גובה בבדיקה 2.0 מ’ מעל פני הקרקע

סופר אל נגר

מתז גיזרתי לרפת )דגם 7110(
מתז 1800לצינון פרות להתקנה 
מעל האבוסים, פרי-פיתוח של 

הפקולטה לחקלאות
• ספיקה סטנדרט 100 ל/ש	
• הצבה מומלצת כל 2.0 מטר	
• לחץ עבודה 2.0-4.0 בר	
• הפעלת המערכת בפולסים 	

קצרים בעזרת קוצב זמן

סופר אל נגר

מחבר מהיר ביונט

 מיצב לשלוחית
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2005 אקווה מאסטר

נתונים טכניים
• תחום עבודה מומלץ 1.5-3.0 בר )ממטירון הפוך 2.0-3.0 בר(	
• תחום ספיקות 35-200 ל/ש בלחץ 2 בר	
• סינון: עד לפיה 70 ל/ש כולל - 120 מש, 130 מיקרון	

        פיות 105 ל/ש ומעלה - 80 מש, 200 מיקרון

ממטירון רב שימושי 

יישומים
• למטעים, חממות ועמדות ירקות	

מבנה ותכונות
• מנגנון להגנה מחרקים כולל לממטירון הפוך	
• מבנה פשוט ואמין, שלושה חלקים בלבד: גשר, סביבון ופיה	
• ארבעה סוגי סביבונים: 	

שחור - לספיקות 35-50 ל/ש
כחול  - לספיקות 70-105 ל/ש

אפור - לספיקות 120-300 ל/ש
ירוק הפוך - לספיקות 35-200 ל/ש

• אחידות שווי פיזור מים גבוהה	
• טיפות מים גדולות משפרות עמידות לרוח וכושר חדירות	

בצמחיה צפופה
• מגביל טווח - אופציה לסביבון עם הגבלת טווח לשלב ראשוני	
• הדליה - אופציה לדגם מותאם להדליה על כבל 2-3 מ”מ	

דקר 37

צינורית 4/7

עמדת ירקות 

נעץ 4/7

מנעץ )חיבור מהיר(

פיה ע”פ 
קוד צבע

מייצב

צינוית 4/7 מ”מ

מחבר פרפר

טר
מ

 1
.0

מ 
מ”

 6
ט 

מו

ממטירון הפוך הגנת חרקים
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ממטירון רב שימושי 

ספיקה וקוטר הרטבה* )מ'(

2.5 בר2.0 בר1.5 בר

פיהצבע פיהצבע סביבון
קוטרל/ש)מ”מ(

קוטרל/ש)מ’(
קוטרל/ש)מ’(

)מ’(

שחור
0.8030.35.5355.539.15.5סגול

0.9443.36.5506.555.96.5חום

כחול

1.1460.67.0707.078.37.0אפור

1.34788.5909.01019.0טורקיז

1.4090.98.51059.0117.49.0ירוק

ירוק

1.50103.99.01209.5134.29.5כתום

1.74138.69.51609.5178.910.0שחור

1.94173.210.520010.0223.611.0כחול

2.16215.010.525011.5305.012.0צהוב

2.36260.012.030012.5365.012.5אדום

טבלת ביצועים* - עמדת ירקות )לחץ 2.0 בר(

שעורי המטרה )מ”מ/שעה( ושווי פיזור )%CU( למגוון הצבות )מטר(

6x6 5x5 4x4 3x3
קוטר
)מ’(

ספיקה
ל/ש

צבע פיה סביבון

4.4 7.8 7.0 70 אפור

5.6כחול 10.0 9.0 90 טורקיז

6.5 11.6 9.0 105 ירוק

3.3 4.8 7.5 13.3 9.5 120 כתום

ירוק

4.5 6.4 10.0 17.8 10.0 160 שחור

5.6 8.0 12.6 22.3 10.5 200 כחול

7.0 10.0 15.7 11.5 250 צהוב

8.2 11.8 18.5 12.5 300 אדום

טבלת ביצועים* לממטירון הפוך )לחץ 2.0 בר(

שעורי המטרה )מ”מ/שעה( ושווי פיזור )%CU( למגוון הצבות )מטר(

5x5 4x6 4x4 3x3 קוטר
)מ”(

ספיקה
)ל/ש(

צבע פיה

2.8 2.9 4.4 7.7 9.0 70 אפור

3.6 3.8 5.6 10.0 9.5 90 טורקיז

4.2 4.4 6.6 11.7 10.0 105 ירוק

5.1 5.3 7.9 14.0 10.5 120 כתום

6.3 6.6 9.9 17.5 11.0 160 שחור

הפסדי עומד )מ'(, אורך צינורית 1.0 מ'

חיבור ”3/8, ”1/2 ונקבה

PVC 7/10 צינורית PE 5/8 צינורית PVC 4/7 צינורית ספיקה )ל/ש( צבע פיה

0 0.8 35 סגול

0.1 1.2 50 חום

0.5 1.3 70 אפור

0.7 1.5 90 טורקיז

0.9 1.7 105 ירוק

1.4 2.6 120 כתום

2.4 4.6 160 שחור

1.2 200 כחול

1.3 250 צהוב

1.6 300 אדום

טבלת ביצועים* ממטירון תחת הנוף )לחץ 2.0 בר(

סביבון

אפור כחול שחור קוטר 
פיה

)מ”מ(

ספיקה
ל/ש

צבע פיה
שלב
שני

שלב
הראשון

שלב
שני

שלב
הראשון

שלב
שני

שלב
הראשון

5.5 2.0 0.80 35 סגול

6.5 2.0 0.94 50 חום

7.0 2.5 1.14 70 אפור

9.0 2.5 1.34 90 טורקיז

9.0 3.0 1.40 105 ירוק

5.5 2.0 1.50 120 כתום

6.0 2.5 1.74 160 שחור

6.0 2.5 1.94 200 כחול

6.0 3.0 2.16 250 צהוב

7.0 3.0 2.36 300 אדום

* גובה ממטיר 25 ס”מ מעל הקרקע

* גובה בבדיקה 0.6 מ’ מעל פני הקרקע

* גובה בבדיקה 1.8 מ’ מעל פני הקרקע

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

* גובה בדיקה 0.6 מ’

מכלול המוצר
לולאת הדליה 3 מ”מ

גשר

סביבונים

סביבון 2 שלבים עם מגביל טווחסביבון רגיל סביבון הפוך

פיה צבעונית
 עם חיבור נקבי

פיה צבעונית
 עם חיבור 1/2
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גרין ספין
ממטירון ללא גשר המאפשר השקיה 

עילית ללא טפטוף

יישומים
משתלות וחממות

מבנה ותכונות
• מבנה הממטירון מונע טפטוף ופגיעה בגידול	
• מיסוב כפול ליציבות ואורך חיים	
• אופציה לצמצם ולאל-נגר	
• ניתן לפירוק מהיר ונוח לשירות	
• זוית התזה נמוכה למניעת הרטבת מערכות 	

עיליות ורשתות פלסטיק וכו’
• 6 פיות צבעוניות במגוון ספיקות רחב	
• חיבורי אפיצה או ביונט לבחירה	

מנעץ 
)חיבור מהיר(

סופר אל נגר

מייצב
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טבלת ביצועים לחץ  )2.0 בר(

שעורי המטרה )ממ/שעה( ושווי פיזור )%CU(  למגוון הצבות )מטר( 

סביבון
צבע 

פיה
ספיקה
 ל/ש

קוטר 
1.5x32x32x32x43x44x43x55x53x6)מ’(

אפור

438.09.477חום

709.015.511.611.68.75.84.4אפור

1059.023.417.517.513.28.86.67ירוק

1209.526.419.819.814.89.97.47.94.7כתום

שחור
1609.035.426.526.519.913.39.910.66.48.8שחור

2009.544.333.333.324.916.612.513.3811.1כחול

נתונים טכניים
• ספיקה 43-200 ל/ש	
• לחץ עבודה: 2.0-3.0 בר	
• סינון מומלץ:	

 - עד 70 ל/ש 120 מש )130 מיקרון(
 - מעל 70 ל/ש - 80 מש )200 מיקרון(

* גובה בבדיקה 1.8 מ’ מעל פני הקרקע

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

קוד צבע פיה

מיסב

קוד צבע סביבון

מכלול המוצר
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2002 אקווה סמארט

יישומים
• להשקיה תחת הנוף במטעים	

מבנה ותכונות
• שומר על ספיקה קבועה בכל תנאי ומבנה שטח	
• עמיד לפגיעת חרקים וסתימות	
• פשוט, נוח וידידותי להרכבה ותפעול	
• יתד ייצוב חדשני לנעילת צינורית וסגירת מים	
• אופציה לסביבון “מגביל טווח” לנטיעות חדשות	
• מנגנון חדשני להגנה מפני חרקים גם בממטירון הפוך	
• להגנה מפני קרה במטעים	
• הגנת גזע - אופציה למניעת הרטבת גזע העץ	
• מותאם למטעים אורגניים	

ממטירון מווסת בעל מבנה מסיבי 
המותאם לתנאי עבודה קשים במיוחד

מנעץ 
)חיבור מהיר(

מייצב

דקר 37

צינורית 4/7

נעץ 4/7

דגם להדליה במטעים אורגנים
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נתונים טכניים
• תחום לחצים מומלץ 1.5-4.0 בר	
• תחום ספיקות 20-95 ל/ש	
• סינון: 120 מש / 130 מיקרון	

מכלול המוצר

סביבונים - קוטר הרטבה )מ’(

ירוקכחולשחורכתום*
)הפוך( **

צבע פיה
ספיקה

ל/ש

פיה

)מ”(

200.843.03.5סגול

281.003.04.04.55.0אפור

351.103.54.05.05.0חום

471.253.54.55.55.0כחול

551.333.54.56.05.0ירוק

701.485.07.05.0כתום

951.755.57.55.0צהוב

תלות ספיקה בלחץ

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

לחץ בר

ש
ל/

ה 
ק
פי

ס

גובה בבדיקה 0.25 מ’ מעל פני הקרקע
* שלב אחד בלבד אין הגבלת טווח

** סביבון ירוק - גובה בבדיקה 0.6 מ’ מעל פני הקרקע

חיבורי בית ממטירון

גשר

קוד צבעוני לסביבון

הגנת חרקים 

מנגנון קפיץ

אופציה  
הגנת גזע

מיסב עליון

קוד צבעוני 

לפיות ויסות

ממברנת ויסות

סגר פיה

נעץ ”4/7

נקבה

סביבון הפוך

* עם מגביל טווח לשלב הראשון

** לעץ המבוגר יש לשבור מגביל הטווח

* * *
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יישומים

• להשקיית תמרים וגידולים הדורשים כמויות מים גדולות	

• השקיה בנגירה ללא התזה	

• פתרון להשקייה במי קולחין ובאיכויות מים נמוכות	

מבנה ותכונות

• דיוק בספיקה בתנאים קשים	

•  בנוי משלשה חלקים בלבד	

•  תחזוקה קלה ופשוטה	

•  עמידות גבוהה לסתימות	

נתונים טכניים

• תחום וויסות ועבודה:  1.0-4.0 בר	

• ספיקות : 27-60 ל/ש, עם זיהוי צבע לספיקה	

• סינון מומלץ:	

לספיקה עד 35 ליטר - 130 מיקרון )120 מש(

לספיקה 43 ומעלה - 200 מיקרון )80 מש(

טפטפת מווסתת, ספיקה גבוהה

טורבו-דריפ

מכלול עמדת 
טורבו-דריפ

שיטת חיבור ביונט

מכלול עמדת 
טורבו-דריפ

שיטת חיבור נעץ

תלות ספיקה בלחץ

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

לחץ בר

ש
ל/

ה 
ק
פי

ס

35 ל/ש

27 ל/ש

43 ל/ש

60 ל/ש
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מכלול עמדת טורבו-דריפ
שיטת חיבור נעץ

פיהתאור המוצר
ספיקה 

)ל/ש(
מק"ט

897917דקר אדום 34

797229מכלול צינור 4/7 90 ס"מ +נעץ+מנעץ

טורבו-דריפ 
צינורית 5 ס"מ + נעץ 4/7

27774058שחור

35774054סגול

43774050חום

60774057אדום

מכלול עמדת טורבו-דריפ
שיטת חיבור ביונט

פיהתאור המוצר
ספיקה 

)ל/ש(
מק"ט

897917דקר אדום 34

493161שלוחית          1 מטר 4/7, נקבה+זכר ביונט 

497051נעץ מתברג-4 נקבה פלסטי לצינור

טורבו-דריפ 
צינורית 5 ס"מ + ביונט

27775058שחור

35775054סגול

43775050חום

60775057אדום

PVC

27 ל/ש35 ל/ש 43 ל/ש 60 ל/ש

27 ל/ש35 ל/ש 43 ל/ש 60 ל/ש
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פליפר

יישומים
להגנה מקרה בכרמים, אוכמניות וגידולי הדליה נוספים

מבנה ותכונות
• פס הרטבה: מבנה מפזר המים הייחודי יוצר פס הרטבה צר מעל הגידול	
• להגנה מקרה. בפסי הרטבה יתרונות רבים, על פני הרטבת כל השטח:	

- חסכון במים: השקיה ממוקדת בספיקות נמוכות ביותר משיגה 
חסכון במים של עד 70%

- הגנה יעילה מקרה גם בתנאים קיצוניים עד מינוס ° 10, יכולת 
הפעלת שטחים גדולים יותר ובספיקה נמוכה

- טיפות גדולות עם אופן פיזור ייחודי
- מניעת הצפה וחוסר אוורור

חסכון ניכר בעלויות התקנה ותפעול:
• חסכון במים ואנרגיה )לחץ עבודה נמוך(	
• הצבות גדולות מקטינות את מספר היחידות בשורה ומאפשרות 	

התקנתן על עמודי ההדליה עם מצמד מיוחד

ממטירון הגנת קרה
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נתונים טכניים
• לחצי עבודה מומלצים: 2.0-3.0 בר	
• דגם מווסת - 2.5-4.0 בר	
• ספיקות: 25-45 ל/ש 	
• הצבות בין הממטירונים בשלוחה: 6-9 מטר	
• סינון נדרש: 120 מש / 130 מיקרון	

טבלת ביצועים

ספיקה )ל/ש(צבע הפליפרצבע פיה
הצבה מירבית*)2.0 בר(

256.0שחורשחור

357.0שחורסגול

439.0חוםחום

* התקנה 1.0מ’ מעל הגידול

המלצות לטמפרטורת הפעלה בהתיחסות לנקודת הטל

)Co( 9.5-9.0-8.5-8.0-7.5-6.5-6.0-5.5-5.0-4.5-4.0-3.5-3.0-2.0-1.5-נקודת הטל

)Co( 4.0+4.0+3.5+3.5+3.0+3.0+3.0+2.0+2.0+1.5+1.5+1.0+1.0+0.5+0.5+טמפרטורת הפעלה

ווסתים
נעץ 4/7

פליפר מייצב 25 ל/ש 35 ל/ש 43 ל/ש



18

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 07/2019

גרין מיסט
פוגר זווית רחבה

יישומים
מערפל להשרשות המשלב בקרת לחות והשקיה

מבנה ותכונות
• טיפות גדולות למניעת סחף רוח	
• אין טפטוף בזמן השקיה	
• כיסוי אחיד	
• אל נגר להשקיה בפולסים	
• מעברי מים גדולים, רגישות נמוכה לסתימות	

אל נגר

פיית גרין מיסט
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נתונים טכניים
• לחץ עבודה 2-3.5 בר	
• ספיקה נומינלית 30 ל/ש	
• קוטר הרטבה - 1.2 מ’	
• סינון מומלץ - 120 מש / 130 מיקרון	
• אל-נגר - לחץ נמוך )שחור(	

 לחץ פתיחה 1.4 בר
 לחץ סגירה 0.6 בר

התקנה
• גובה מעל הצמחים 1.0-1.2 מ’	
• מרווח שלוחות - 80 ס”מ	
• מרווח בין המערפלים - 80 ס”מ	
• .Maxמרווח מירבי מהשוליים - 10 ס”מ	

0.1 m

Max. 0.8 m

m 0.1 .ni
M

Max. 0.8 m

ספיקה כתלות בלחץ

2.02.53.03.5לחץ )בר(

30343740ספיקה )ל/ש(

הנחיות התקנה
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פוגר
פתרון אופטימלי לצינון, הגברת לחות 

בחממות והשרשות

יישומים
פתרון יעיל לבקרת אקלים, צינון ולחות, בחממות

להשרשות והנבטות במשתלות 

מבנה ותכונות
• יצירת טיפות עדינות )בקוטר ממוצע של 55 מיקרון( 	
• יצירת תנאים אידיאליים להשרשה והנבטה באחידות פיזור גבוהה 	
• שסתום אל-נגר מונע דליפת מים מהמערכת ומבטיח	

   פתיחה וסגירה מיידיים בשווי פיזור אחיד בכל השטח

מנעץ 
)חיבור מהיר(

סופר אל נגר

מייצב

טבלת ספיקת פיות )ל/ש(

שחוראדוםכתום*כחולסגולהלחץ בר/פיה

3.04.56.012.018.024.0

4.05.37.014.021.028.0

* פיית סטנדרט

חדש
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פוגר - אביזרים

T מסעף פקק  צלבזוית 450

צינורית 4/7 עם מייצב 

מנעץ )חיבור מהיר(

 סופר אל-נגר )לחץ גבוה(

4  פוגרים מותקנים
על צלב

ספיקות פוגר על צלב

ספיקה )ל/ש( לחץ )בר( צבע

28 4.0 כחול

56 4.0 כתום

84 4.0 אדום

112 4.0 שחור

נתונים טכניים
• לחץ הפעלה מומלץ: 4.0 בר, לתנאים מיוחדים קיים אל נגר 	

ללחץ 3.0 בר
• מגוון ספיקות: 7 )סטנדרטית(, 14, 21 ו-28 ל/ש	
• סינון נדרש: 130 מיקרון )120 מש(	

הצבות מומלצות 
1. למערכת בקרת אקלים:

- הצבות - 3x3 מ’ 
- גובה התקנה אופטימאלי - 3.0 מטר מעל פני השטח )מינימום

0.5 מ’ מעל גידול בהדליה(
2. מערכת השרשה והנבטה:

- גובה הצבה מינימאלי מעל הצמחים: 1 מטר
- מרווח מרבי בין המערפלים: 1.2 מטר

- מרווח מרבי בין הקווים: 1.2 מטר
- מרווח מרבי מקצה השולחן: 0.2 מטר

1.0 m

1.0 m

סכימת מערכת להשרשה
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סופר פוגר

פתרון אופטימאלי לבקרת אקלים 
ומערכות ריסוס

יישומים
כמערכת בקרת אקלים ו/ או ריסוס למגוון גידולי ירקות, 

תבלינים ופרחים בחממה

מבנה ותכונות
• מכלול קומפקטי, המשלב אל-נגר 2 או 4 פיות ביחידה 	

אחת
• ייצור טיפות קטנות )בקוטר ממוצע של 55 מיקרון( 	

מצמצם משמעותית הרטבת נוף במהלך השקיה בפולסים
• כיסוי שטח מיטבי ביישומי ריסוס 	
• הרכבה ותחזוקה קלים	
• חומרי גלם איכותיים ועמידים לכימיקלים	
• 	PVC -ו PE מגוון אפשרויות חיבור לצנרת
• עלות נמוכה וחסכון באנרגיה	

נתונים טכניים
• לחץ הפעלה מיטבי: 	

לדגם לחץ גבוה: 4.0-5.0 בר
לדגם לחץ בינוני: 3.0  בר

• סינון נדרש: 130 מיקרון )120 מש(	

לצינון והגברת לחות
• גובה הצבה מומלץ: 3.0 מטר	
• הצבות מומלצות ובהתאם לנתוני השטח:	

3.0-4.0 מטר בין הקווים
2.0-3.0 מטר על הקו )בין המערפלים(

לצינון, הגברת לחות וריסוס
• גובה התקנה מינימלי מעל הגידול: 0.5 מטר	
• הצבות מומלצות:	

2.0-3.0 מטר בין הקווים
1.5 מטר על הקו )בין המערפלים(

סופר פוגר
 עם 2 יציאות

סופר פוגר
 עם 1 יציאה

מכסה ירוק: ללחץ בינוני
מכסה כחול: לחץ גבוה

סופר פוגר
 עם 4 יציאות

מנעץ 
)חיבור מהיר(

מייצב

דגם

דגם לחץ גבוה )מכסה כחול(דגם לחץ בינוני )מכסה ירוק(

ספיקה
)ל/ש

ב-3 בר(

לחץ 
פתיחה
)בר(

לחץ 
סגירה
)בר(

גודל 
טיפה 
ממוצע
)מיקרון(

ספיקה
)ל/ש

ב-4 בר(

לחץ 
פתיחה
)בר(

לחץ 
סגירה
)בר(

גודל 
טיפה 
ממוצע
)מיקרון(

סופר פוגר 
1.5 3.0 11.2 עם 2 יציאות

 69
 13 4.0 2.4

55 סופר פוגר 
2.4 4.0 1.524 20.83.0 עם 4 יציאות

 *להשגת תוצאות מיטביות ומניעת זמן דעיכה ממושך עד סגירת הפוגר, הפעל בלחץ 
מירבי של 3.5-3.2 בר.

תכנון הצבות  ע”פ יישומים

דגם
בקרת אקלים 

)מ’(
מערכת ריסוס

)מ’(
הנבטות והשרשות

)מ’(

סופר פוגר 
עם 2 יציאות

 1.5 X 3.0
2.0 X 4.0

1.5 X 3.0-

סופר פוגר 
עם 4 יציאות

3.0 X 3.0
2.0 X 4.0

-1.0 x 1.0
1.0 מ’ מעל גובה השולחן/צמחים

*מרווח בין הפוגרים על הקו x מרווח בין הקווים
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צינון וריסוס בחממה

ה”פוגר” וה”סופר פוגר” הינם מוצרים יעודיים של נען דן ג’יין 

לבקרת אקלים וריסוס בחממה.

הפוגר מייצר טיפות מים קטנות בלחץ נמוך.

צינון ובקרת לחות מושגים ע”י ניצול התאדות של הטיפות תוך 

כדי מסלול ריחוף ונפילה שלהם עם מינימום הרטבה.

מערכת הריסוס משלבת את ביצועי הפוגר, טיפות מים קטנות 

ופיזור אחיד על כל השטח, תוך תכנון ופתרון ליישום נפחי 

תרסיס קטנים וחלוקתם באופן אחיד לכל מטר רבוע בחממה.

הפעלת המערכת ע”י אדם אחד מותאמת ליחידות שטח 

קטנות וגדולות עם אפשרות התרחבות. מערכת הפוגר 

מותאמת לשני היישומים במשולב או לכל אחד בנפרד.

מבנה החממה

מבנה החממה חייב להיות מותאם לצינון בפוגר: גובה מרזב 

3.0 מ’ ומעלה חלונות צד וחלונות גג לקבלת איוורור טבעי

חיסכון בחומרי ריסוס

ע”פ הערכה ראשונית ניתן להגיע לחסכון בחומרי ריסוס עקב 

תפעול מדויק ובקרה מלאה ביחס לריסוס ידני.

להמחשה בלבד - 20% חסכון בחומר 

שווה ל4,000 - 3,500 ש”ח לשנה )מלפפון(.

מאפשר הפעלת פולסים קצרים לבקרת צינון ולחות בחממות ובלולים

מפרט:

• פעולה בפולסים קצרים החל מ-1 שניה	

• 5 מגופים	

• 2 גששים: 1 לחות, 1 טמפ’	

• 1 משאבת לחץ	

• הפעלה מחזורית למשך זמן מוגדר ובחלון זמן, בתחום טמפ’ ולחות מוגדרים	

AC בקר אקלים פוגר
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שיטות ריסוס

קימות 3 שיטות עיקריות:

באמצעות מרסס דגניה - חוסך עלויות ומאפשר ניידות. 1

בוסטר ומיכל - דורש חשמל. 2

קומפרסור אויר משולב עם משאבה ומיכל - דורש חשמל. 3

עקרונות מערכת הריסוס
ריסוס באמצעות פוגרים מתאים לתנאים וגידולים בהם ריסוס . 4

עילי מקובל
שילוב כימיקלים וחומרי ריסוס מחייב הפרדת מערכת המים . 5

מצנרת הריסוס )שימוש במיכלים ומשאבות ללא חיבור ישיר 
לקו אספקת המים(

ריכוז חומרי הריסוס: בהתאם למקובל ולמומלץ וע”פ המלצות . 6
היצרן ומדריכי משרד החקלאות

ניתן להשתמש במגוון רחב של חומרים כולל אבקות. 7
בסיום הריסוס, יש לרוקן את הצנרת משאריות חומר הריסוס. 8
שיטת תפעול המערכת יעילה במיוחד כטיפול מניעתי למניעת . 9

פריצת מחלות ומזיקים
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חיבור יציאה
חיבור כניסה

 לחץ נמוך
חיבור אפיצה

 לחץ נמוך 
חיבור ביונט

 לחץ בינוני
חיבור אפיצה

 לחץ גבוה
חיבור אפיצה

חיבור נעץ 4/7

חיבור נקבי 
אפיצה

חיבור הברגה “3/8
)PVC לצנרת(

יישומים

• מונע התנקזות שלוחות וטפטוף בסיום ההשקיה	

• שומר על צנרת מלאה במים ובכך מאפשר תחילת השקיה 	

מיידית

• מאפשר תחילה/סיום השקיה סימולטניים בכל יחידות המערכת	

מבנה ותכונות

• מבנה מודולארי - מתאים לכל הממטירונים, המתזים 	

והמערפלים של נען דן ג'יין

• מגוון רחב של חיבורים לצנרת PE ו- PVC - הברגות, חיבור 	

אפיצה, ביונט ונעיצה

• בנוי מחומרים עמידים לכימיקלים וטיפולי חומצה המקובלים 	

בחקלאות

• הפסד עומד מינימאלי גם בספיקות גבוהות	

• שני מצבי פעולה - פתוח לגמרי או סגור לגמרי משולב עם  	

מורה מצב פעולה )אינדיקטור( המתרומם תחת לחץ העבודה  

• פרוק קל לתחזוקה וניקוי	

 לחץ הפעלה )בר( 
 אל-נגר לחץ גבוה אל-נגר לחץ בנוני אל-נגר לחץ נמוך

1.43.04.0פתיחה

0.61.52.4סגירה

הפסד עומד סופר אל נגר
הפסד עומד מטרספיקה )ל/ש(

500.2

1050.7

1601.5

2002.4

2503.8

3005.6

סופר אל-נגר  

קיימים 3 דגמים של סופר אל-נגר:

• שחור - לחץ נמוך לממטירונים	

• ירוק - לחץ בינוני למערפלים	

• כחול - לחץ גבוה למערפלים	



25

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 L
td

. 0
7/

20
19

דוגמאות ליישומים

ממטירון מודולארי הפוך עם סופר אל-נגר 
לחץ נמוך, חיבור נקבי )אפיצה(

מערפל הדר 7110 עם סופר אל-נגר
לחץ נמוך, חיבור ביונט

גרין מיסט עם סופר אל-נגר 
לחץ נמוך, חיבור נקבי )אפיצה(

פוגר צלב עם סופר אל-נגר 
לחץ גבוה, חיבור הברגה 3/8”
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תיאור מק"ט

3/8” x 4/7 897030    מחבר פרפר

מחבר פרפר ”3/8 897016

897010   מחבר פרפר 4/7 שחור 

מחבר פרפר מקביל 897013

מחבר פרפר 7/10 897011

1/2” BSP מחבר ראש 897001

מייצב לעמדה תלויה, אורך 13 ס”מ J67202J1000

4/7 x 4/7 נעץ 897032

נעץ מקביל 4/7 897042

פקק לנעץ שטוח / מקביל 897065

פקק למנעץ 897055

מחבר מנעץ 897272

מסנן לסופר אל נגר 890300

תיאור מק"ט

סופר אל נגר, לחץ נמוך, נקבה )שחור( 790308

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 4/7, )שחור( 790328

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 3/8, )שחור(  790348

סופר אל נגר, לחץ בינוני, נקבה )ירוק( 790302

סופר אל נגר, לחץ בינוני,, 4/7, )ירוק( 790322

סופר אל נגר, לחץ בינוני,, 3/8, )ירוק( 790332

סופר אל נגר, לחץ גבוה, נקבה )כחול( 790303

סופר אל נגר, לחץ גבוה, 4/7, )כחול( 790323

סופר אל נגר, לחץ גבוה, 3/8, )כחול( 790343

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 4/7, ביונט, )שחור( 790228

סופר אל נגר, לחץ נמוך, 3/8, ביונט, )שחור( 790248

סופר אל נגר, לחץ נמוך, ביונט / ביונט, )שחור( 790258

אביזרים

מנקבים

תיאור מק"ט

מנקב 3.2 מ”מ למתזים

ועמדות 50/51 נעץ 4/7 מ”מ
897285

מנקב 4 מ”מ )ירוק( ל7110 6130210426

מתאמי ביונט להדר 7110, גרין ספין

תיאור מק"ט

מצמד הברגה “1/2 חיצוני 484921

מצמד הברגה    “3/8 לצינורות קשיחים 484931

מחבר נעץ מתפרק, נקבה 497051

מחבר נעץ מתפרק, זכר 497041

פקק ביונט 497031

W
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אביזרים
מכלול שלוחית       7/4 עם פרפר

אורך )ס”מ( מק"ט

60 797030

75 797032

100 797038

120 797040

150 797042

מכלול צינורית 7/4 תלויה )משקולת באורך 13ס”מ(

תיאור מק"ט

שלוחית 30 ס”מ עם מנעץ 797124 1

שלוחית 60 ס”מ עם מנעץ 797129 1

שלוחית 30 ס”מ ביונט ל-7110 797403 2

שלוחית 60 ס”מ ביונט ל-7110 797405 2

שלוחית 30 ס”מ עם ברזון למודולר 797340 3

שלוחית 60 ס”מ עם ברזון למודולר 797343 3

שלוחית 30 ס”מ עם פרפר 797140 4

שלוחית 60 ס”מ עם פרפר 797143 4

שלוחית 30 ס”מ עם אל נגר שחור למודולר 797443 5

שלוחית 60 ס”מ עם אל נגר שחור למודולר 797446 5

שלוחית 30 ס”מ עם אל נגר כחול לפוגר 797453 6

שלוחית 60 ס”מ עם אל נגר כחול לפוגר 797456 6

שלוחית 30 ס”מ עם אל נגר וביונט שחור  797463 7

שלוחית 60 ס”מ עם אל נגר וביונט שחור 797466 7

שלוחית 30 ס”מ עם פרפר וביונט זכר 797430 8

שלוחית 60 ס”מ עם פרפר וביונט זכר 797432 8

שלוחית 30 ס”מ עם מנעץ וביונט זכר 797125 9

493125 שלוחית 30 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 10

שלוחית 50 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493114 10

שלוחית 60 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493119 10

שלוחית 20 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493021 10

שלוחית 90 ס”מ ביונט נקבה וביונט זכר 493121 10

יתדות

תיאור מק”ט

יתד 37 אדום 897947 1

יתד 34 אדום 897917 2

יתד 36 שחור 897938 3

יתד 7110 496601 4

1  2  3  4  5  6  7

432 1
PVC

8  9  10
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