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HD טופ דריפ
צינור טפטוף מווסת

יישומים
• לגידולי שדה, ירקות ופרחים ,לאורכי שלוחה ארוכים 	

ושטחים בעלי טופוגרפיה משתנה

מבנה ותכונות
• טפטפת מווסתת ללחץ נמוך 0.4-4.0 בר	

• מנגנון אנטי סיפון לטפטוף מוצנע, מונע יניקת חול	

• הגנה מפני חדירת שורשים	

• מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך 	

מצטבר

• מעברי מים גדולים המאפשרים השקיה אמינה בספיקות נמוכות	

נתונים טכניים
• ספיקות - 1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש	

• קטרים - 16, 17, 20 מ”מ	

• תחום ויסות - 0.4-4.0 בר	

• לחצי עבודה 0.4-4.0 בהתאם לעובי דופן	

• סינון מומלץ - 130 מיקרון )120 מש(	

נתונים טכניים

קוטר
נומינלי 
)מ”מ(

 עובי דופן
אורך גליל 

סטנדרטי )מ’(
 קוטר  פנים

)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

 לחץ עבודה
מירבי
 )בר(

מחבר

שן )מ”מ(

160.9050013.915.74.0●

161.0050013.915.94.0●

161.1550013.916.24.0●

170.9050014.416.24.0●

171.0050014.416.44.0●

171.2050014.416.84.0●

201.0030017.719.74.0●

201.2030017.720.14.0●

PC טופ דריפ PC AS  טופ דריפ אנטי סיפון

1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש

מבוך קסקד-מערכת ניקוי 
עצמי כפולה 
להגנה מפני 

לכלוך 
מצטבר

מסנן תלת מימד, 11 ערוצי 
כניסה עצמאיים

הגנת חול ושורשים

פרופיל טפטפת שטוח מקטין הפסדי 
עומד. כניסת מים מוגבהת לשטיפת 

משקעים מיטבית

מבט עלמבט תחתון
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טופ דריפ
צינור טפטוף מווסת דק דופן

טפטוף דק דופן

יישומים
• לגידולי שדה, ירקות ופרחים ,לאורכי שלוחה ארוכים 	

ושטחים בעלי טופוגרפיה משתנה

מבנה ותכונות
• טפטפת מווסתת ללחץ נמוך 0.4-2.5 בר	

• מנגנון אנטי סיפון לטפטוף מוצנע, מונע יניקת חול	

• הגנה מפני חדירת שורשים	

• מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך 	

מצטבר

• מעברי מים גדולים המאפשרים השקיה אמינה בספיקות נמוכות	

נתונים טכניים
• ספיקות - 1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש	

• קטרים - 16, 22 מ”מ	

• תחום ויסות - 0.4-2.5 בר	

• לחצי עבודה 0.4-2.5 בהתאם לעובי דופן	

• עוביי דופן - 13-25 מיל, 0.33-0.63 מ”מ	

• סינון מומלץ - 130 מיקרון )120 מש(	

נתונים טכניים

קוטר
נומינלי 
)מ”מ(

אורך גליל  עובי דופן
סטנדרטי 

)מ’(

 קוטר  פנים
)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

 לחץ עבודה
מירבי
 )בר(

מחבר

טייפ )מ”מ() מיל(

16130.33125016.216.861.4●

150.38125016.216.961.8●

180.45115015.816.702.0●

250.6360015.616.862.5●

22130.3355022.222.861.2●

150.3850022.222.961.4●

180.4545022.223.101.7●

250.6337522.223.462.0●

PC טופ דריפ PC AS  טופ דריפ אנטי סיפון

1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש
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טופ דריפ

1.6 ל/ש, עובי דופן 25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

200.1

400.70.30.280.1

602.20.90.50.30.2

804.721.10.70.5

1008.63.621.20.9

120145.93.221.4

14094.93.12.2

16012.97.14.53.1

18017.79.86.24.3

20013.08.25.7

22016.910.77.4

24013.69.5

2601711.8

28020.814.4

30017.5

1.6 ל/ש, עובי דופן 13-25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

400.20.10.1

600.50.20.10.10.1

801.00.50.30.20.1

1001.70.80.50.30.2

1202.71.20.70.50.3

1403.81.81.00.70.5

1605.32.51.40.90.7

1807.13.31.91.30.9

2009.24.32.51.61.2

22011.75.53.22.11.5

24014.66.83.92.61.9

2608.34.83.22.3

28010.15.83.82.7

30012.07.04.63.3

32014.28.35.43.9

3409.76.34.5

36011.27.45.2

38012.98.56.1

40014.89.76.9

42011.07.9

44012.58.9

46014.010.0

48015.711.2

50012.5

 1.0 ל/ש, עובי דופן 25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

200.1

400.30.10.1

601.00.40.20.10.1

802.20.90.50.30.2

1003.91.60.90.50.4

1206.42.71.40.90.6

1409.64.02.21.40.9

16013.85.83.121.4

18018.97.94.32.71.9

20010.55.83.62.5

22013.77.54.73.3

24017.39.56.04.1

26011.87.45.2

28014.49.16.3

30017.411.07.7

32013.29.1

34015.610.8

36018.212.6

38014.7

40016.9

42019.3

הפסד עומד )מ'(, כתלות באורך שלוחה )מ'( מרווח בין טפטפות )ס"מ( וספיקת טפטפת )ל/ש(

22 מ"מ 16 מ"מ
1.0 ל/ש, עובי דופן 13-25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

400.10.1

600.30.10.10.1

800.60.30.20.10.1

1000.90.40.20.20.1

1201.40.70.40.20.2

14020.90.50.40.3

1602.81.30.70.50.3

1803.61.71.00.60.5

2004.72.21.30.80.6

2205.92.71.61.00.7

2407.33.42.01.30.9

2608.84.12.41.61.1

28010.64.92.91.91.3

30012.65.83.42.21.6

32014.66.94.02.61.9

3408.04.63.02.2

3609.25.43.52.5

38010.66.24.02.9

40012.07.04.63.3

42013.67.95.23.7

44015.38.95.94.2

46010.06.64.7

48011.27.35.2

50012.48.25.8
בתכנון אורך שלוחה מירבי אין לחרוג מלחץ מינימלי בקצה שלוחה של 4 מטר


