
נען דן גיין השקיה, חברה מובילה בעולם משיקה קו מוצרים חדש לגינון. 

מגוון רחב ואיכותי של פתרונות השקיה לגינון ציבורי, עירוני ופרטי.

בסל המוצרים ניתן למצוא מגוון רחב ואיכותי של פתרונות השקיה חדשניים, 

המקיף את כל מכלול מוצרי ההשקיה הנדרשים לגינון מקצועי.

קשת רחבה של  מתזים, ממטרות גיחה, טפטוף מווסת, ראשי מערכת 

מורכבים, בקרי השקיה מקומיים ואלחוטיים וכל יתר האביזרים המשלימים. 

נען דן ג’יין השקיה מביאה עימה הרבה נסיון, ידע רב, משרדי  תכנון 

ותמיכה מקצועית להשקיה בגינון.

גינון

NAANDANJAIN LandScape
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Rain S 020 - 3מתזי גיחה

RN 4פיה רב זרמית מתכוננת

 Rain S 050S ,Rain S 050 - 5ממטירי גיחה

Rain S 075D - 6ממטיר גיחה

Super Pro S 075S - 7ממטיר גיחה

Pro Sport S 100 - 8ממטיר גיחה

9ממטירי פופסטאר

 525, 427-B 10ממטיר גינה

11מתזים וממטירונים - קבוצת המודולרי

12טפטוף לנוי: נען PC 16 מ"מ

PC AS 13טפטוף לנוי: טופ דריפ אנטי סיפון

14קליק טיף HD, אל נגר שלוחה ושוטף שלוחה

15סדרת “קליק” -  בקרי גינה חד קוויים 

Amico + -  16בקר השקיה חד קווי

Amico +2 -  16בקר השקיה דו קווי

Amico PRO -  17בקר השקיה חד קווי מוגן מים

Elite AC/DC -  18בקר השקיה

                     AC/DC 19מגופי רקורד חשמלים

20מגופים הידראולים, ברונזה - סידרת “טל”

21אביזרי ראש מערכת

22ארגזי ראש מערכת טמונים, מנגנון שוטף שלוחה

23ארונות עם ראש מערכת

תוכן עניינים
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טבלת נתוני פיות

17A - אפורה   15A - שחורה 12A - חומה 10A - כחולה 8A - ירוקה סוג פיה וצבע

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)בר( 

0.21 4.9 0.17 4.6 0.11 3.4 0.10 2.7 0.06 1.8 1.38

90˚0.23 5.2 0.18 4.9 0.12 3.7 0.11 2.7 0.07 2.1 2.07

0.25 5.5 0.20 5.2 0.14 3.7 0.12 3.0 0.07 2.4 2.76

0.28 5.8 0.23 5.2 0.15 4.0 0.14 3.4 0.08 2.4 3.45

0.42 4.6 0.34 4.0 0.22 3.4 0.20 2.7 0.12 2.1 1.38

180˚0.45 4.9 0.36 4.3 0.23 3.4 0.21 3.0 0.14 2.1 2.07

0.50 5.2 0.40 4.6 0.27 3.7 0.24 3.4 0.14 2.4 2.76

0.57 5.5 0.45 4.6 0.30 4.0 0.27 3.7 0.17 2.7 3.45

0.63 4.3 0.51 4.0 0.33 3.0 0.29 3.0 0.19 2.4 1.38

270˚0.68 4.6 0.54 4.3 0.35 3.4 0.32 3.0 0.20 2.4 2.07

0.75 4.9 0.60 4.6 0.41 3.7 0.35 3.4 0.21 2.7 2.76

0.85 5.2 0.68 4.6 0.44 4.0 0.41 3.7 0.25 3.0 3.45

0.80 4.3 0.68 4.0 0.44 3.0 0.39 2.7 0.25 2.4 1.38

360˚0.91 4.6 0.73 4.3 0.46 3.4 0.42 3.0 0.27 2.7 2.07

1.00 4.9 0.80 4.6 0.54 3.7 0.47 3.4 0.28 3.0 2.76

1.14 5.2 0.91 4.6 0.59 4.0 0.54 3.7 0.33 3.4 3.45

Rain S 020

תכונות ויתרונות
• גובה גיחה:	

- 5 ס"מ

- 10 ס"מ

• 	RAIN S 020-2
• 	RAIN S 020-4

• לחצי עבודה מומלצים: 1.4 אטמ' – 3.5 אטמ'	
• תחום ספיקות: 0.1 מק"ש – 1 מק"ש	
• כיוון גזרה: 1° - 360°	
• איטום כפול למניעת נגר בלחצי עבודה נמוכים	
• אופציה לשסתום אל נגר	
• חיבור כניסה קוני: "1/2	
• 5 שנים אחריות 	

מתזי גיחה -

• 5 פיות מתכווננות בצבעים שונים	

טווח התזהפיותצבע פיה

A8  3.0 - 2.1 מטרפיה ירוקה

 A10  3.7 - 3.0 מטרפיה כחולה

 A12 4.0 - 3.4 מטרפיה חומה

 A15 4.9 - 4.0 מטרפיה שחורה

A17 5.8 - 4.9 מטרפיה אפורה

5 פיות מתכווננות 
בצבעים שונים

שסתום אל נגר



4

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 7/2019

RN פיה רב זרמית מתכווננת

תכונות ויתרונות
• שש פיות רוטוריות ושלוש פיות להשקיה ברצועות	
• שעור המטרה 9 מ”מ/ש’ - 14 מ”מ/ש’	
• אחידות פיזור גבוהה	
• טבעת להקטנת הטווח ללא כלי עזר	
• מפתח כוונון ייחודי מאפשר כיוון מהיר ונוח	
•  סיכוך חדשני המאפשר מהירות סיבוב אחידה 	

ללא תלות בלחץ או בספיקה
• לחצי עבודה 1.7 אטמ’ - 3.4 אטמ’	
• סנן אינטגראלי בעל שטח סינון גדול	
• מנגנון גיחה כפול - הגנה מפני שניקה של בוץ ולכלוך 	
• מתאים לכל סוגי המתזים 	
• 5 שנים אחריות	

"מגן פיה"
 גוף מתז מוניציפלי )2.7 אטמ'( 

מגן על הפיה מפני כיסוח

מתז מוניציפלי 
מווסת ואל-נגר

עם הפיות הרוטוריות

ספיקה 
)מ3/ש(

טווח
אורך 
ורוחב
 )מ’(

לחץ 
)בר(  פיה גזרה קוד פיה

1.14 1.22x4.6 2.06

נחושת
רצועה ימנית
Right Strip  

RNS-RES-515

1.21 1.5x4.6 2.46
1.32 1.5x4.6 2.75
1.43 1.8x4.9 3.10
1.51 1.8x4.9 3.45
1.14 1.22x4.6 2.06

ירוק 
זית

 רצועה שמאלית
  Left Strip

RNS-LES-515

1.21 1.5x4.6 2.46
1.32 1.5x4.6 2.75
1.43 1.8x4.6 3.10
1.51 1.8x4.9 3.45
1.80 1.22x8.8 2.06

חום
רצועת צד
Side Strip  

RN-SS-530

2.08 1.5x9.1 2.46
2.30 1.5x9.1 2.75
2.46 1.8x9.4 3.10
2.64 2.1x9.7 3.45

 RN - 100, 200, 300   טבלת נתוני פיות

ספיקה 
)ל/דקה(

רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)בר( 

פיה גזרה קוד פיה

0.83 3.96 2.07

ירוק 90° RN 100
90-270

0.91 4.27 2.41
0.94 4.27 2.76
1.10 4.57 3.10
1.13 4.57 3.45
1.66 3.96 2.07

ירוק 180° RN 100
90-270

1.78 4.27 2.41
1.89 4.27 2.76
2.19 4.57 3.10
2.27 4.57 3.45
2.50 3.96 2.07

ירוק 270° RN 100
90-270

2.69 4.27 2.41
2.84 4.27 2.76
3.25 4.57 3.10
3.40 4.57 3.45
3.33 3.96 2.07

ירוק
בהיר 360° RN 100

360

3.56 4.27 2.41
3.78 4.27 2.76
4.35 4.57 3.10
4.54 4.57 3.45
1.29 4.87 2.07

כחול 90° RN 200
90-270

1.44 5.18 2.41
1.55 5.48 2.76
1.59 5.79 3.10
1.78 5.79 3.45
2.53 4.87 2.07

כחול 180° RN 200
90-270

2.84 5.18 2.41
3.14 5.48 2.76
3.18 5.79 3.10
3.56 5.79 3.45
3.82 4.87 2.07

כחול 270° RN 200
90-270

4.28 5.18 2.41
4.69 5.48 2.76
4.77 5.79 3.10
5.34 5.79 3.45
5.07 4.87 2.07

כחול 360° RN 200
360

5.68 5.18 2.41
6.24 5.48 2.76
6.36 5.79 3.10
7.11 5.79 3.45
3.03 7.92 2.07

אפור 90° RN 300
90-270

3.22 7.92 2.41
3.40 8.23 2.76
3.59 8.53 3.10
3.78 8.53 3.45
5.30 7.92 2.07

אפור 180° RN 300
90-270

5.68 8.23 2.41
6.05 8.23 2.76
6.43 8.84 3.10
6.81 9.14 3.45
9.27 7.92 2.07

אפור 270° RN 300
90-270

9.65 8.23 2.41
10.41 8.53 2.76
10.98 8.53 3.10
11.73 8.23 3.45
11.73 7.92 2.07

אפור 360° RN 300
360

12.11 8.23 2.41
13.25 8.53 2.76
13.43 8.53 3.10
14.00 9.10 3.45

ממטיר גיחה
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ממטיר גיחה עם כיסוי גומי

טבלת נתונים )זוית המטרה 260(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)אטמ’(  פיה

0.2 5.1 2.1

0.750.2 5.1 2.8

0.2 5.4 3.4

0.2 6.0 2.1

10.3 6.3 2.8

0.3 6.3 3.4

0.3 6.9 2.1
1.5

מותקנת
0.4 7.2 2.8

0.4 7.2 3.4

0.4 7.5 2.1

20.5 8.1 2.8

0.5 8.1 3.4

0.6 8.4 2.1

30.7 9.0 2.8

0.8 9.0 3.4

Rain S 050

תכונות ויתרונות
• טווח המטרה 5.1 מ’ - 9.1 מ’	
• ספיקה: 0.2 מק”ש - 0.8 מק”ש	
• לחצי עבודה: 2 אטמ’ - 5 אטמ’	
• גזרה המטרה: 40° - 360°	
• 5 פיות לזווית המטרה 26°	
• גובה הגיחה: 10.2 ס”מ	
• אופציה לשסתום אל נגר	
• מנגנון גיר סגור	
• חיבור כניסה “1/2 קוני	
• 5 שנים אחריות	

כיוון הגזרה מימין 
לשמאל

בורג הפיה

 כיוון גזרת
ההשקיה

תפס להרמת 
מכלול הגיחה

ממטיר גיחה עם בורר גזרה ויזואלי

Rain S 050S

תכונות ויתרונות
• פטנט ייחודי לכיוון גזרת ההשקיה	
• בורר גזרה ויזואלי: ניתן לכוון את גזרת ההשקיה 	

גם כשהממטיר אינו פועל
• מציג באופן ברור את גזרת ההשקיה	
• טווח המטרה 5.1 מ’ - 9.1 מ’	
• ספיקה: 0.2 מק”ש - 0.8 מק”ש	
• לחצי עבודה: 2 אטמ’ – 5 אטמ’	
• גזרה המטרה: 40° - 360°	
• 5 פיות בזווית המטרה 26°	
• גובה גיחה: 10.2 ס”מ	
• אופציה לשסתום אל נגר	
• מנגנון גיר סגור	
• חיבור כניסה “1/2 קוני	
• 5 שנים אחריות	

כיוון הגזרה משמאל 
לימין

 כיוון גזרת
ההשקיה

תפס להרמת 
מכלול הגיחה

בורג הפיה

חץ גזרת 
ההשקיה

שסתום אל נגר
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Rain S 075D

תכונות ויתרונות
•  ברזון כיוון טווח פרופורציונאלי:	

 מאפשר את שינוי טווח ההשקיה והספיקה 
 בו-זמנית באופן פרופורציונאלי עד 75% 

ללא פגיעה בפיזור המים
• טווח המטרה: 6.7 מ’ עד 15.5 מ’	
• גזרת המטרה: 40° - 360° )מעגל מושלם(	
•  שעור המטרה: 3 מ”מ/ש’ – 29 מ”מ/ש’ 	

)בתלות בשטח ההמטרה ובסוג הפיה( 
• ספיקה: 0.1 מק”ש - 2 מק”ש	
• לחצי עבודה: 2 אטמ’ – 5 אטמ’	
• מגוון רחב של פיות:	

- פיה סטנדרטית מותקנת בממטיר )3(
- 8 פיות סטנדרטיות - 25°

- 4 פיות לזווית נמוכה - 11°
• כיסוי גומי	
• אטם כפול למניעת חדירת חול	
• גובה גיחה: 10.2 ס”מ	
• אופציה לשסתום אל נגר	
• מנגנון גיר סגור	
• חיבור כניסה “3/4 קוני	
• 5 שנים אחריות	

ברזון 
כיוון טווח 
פרופורציונאלי

טבלת נתוני פיות )זוית המטרה 250(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)אטמ’(  פיה

0.5 11.0 2.1

3
מותקנת

0.5 11.6 2.8
0.6 12.2 3.4
0.7 12.3 4.1
0.1 8.5 2.1

0.5
0.1 8.8 2.8
0.2 8.8 3.4
0.2 9.1 4.1
0.2 8.8 2.1

0.75
0.2 9.1 2.8
0.2 9.1 3.4
0.2 9.4 4.1
0.2 9.1 2.1

1
0.2 9.4 2.8
0.3 9.4 3.4
0.3 9.8 4.1
0.3 9.8 2.1

2
0.3 10.1 2.8
0.4 10.4 3.4
0.4 10.4 4.1
0.6 11.0 2.1

4
0.7 12.2 2.8
0.8 12.8 3.4
0.8 12.8 4.1
1.0 11.6 2.1

6
1.1 13.1 2.8
1.2 14.0 3.4
1.4 14.3 4.1
1.4 13.7 2.1

8
1.5 14.6 2.8
1.7 14.9 3.4
1.9 15.5 4.1

טבלת נתוני פיות )זוית המטרה 110(

ספיקה 
)מ3/ש(

רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)אטמ’(  פיה

0.3 6.7 2

1
0.4 7.3 3

0.4 7.9 3.5

0.5 8.5 4

0.7 8.8 2

3
0.7 9.8 3

0.8 10.7 3.5

0.9 11.3 4

0.8 9.4 2

4
0.9 10.4 3

1.0 11.3 3.5

1.1 11.6 4

1.5 11.6 2

5
1.7 12.2 3

1.8 12.8 3.5

2.0 13.4 4

ה
כמ

טכנולוגיה ח

Intelligent Flow T

ec
hn

ol
og

y

50%
25%

100%

12.2 מ’

11.0 ל/דקה

6.10 מ’

5.5 ל/דקה

3.10 מ’

2.75 ל/דקה
100%25%

75%

שינוי טווח ההשקיה והספיקה בו-זמנית באופן פרופורציונאלי עד 75%

ממטיר גיחה
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טכנולוגיה ח

Intelligent Flow T
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תכונות ויתרונות
• ברזון כיוון טווח פרופורציונאלי: מאפשר שינוי טווח השקיה וספיקה 	

בו-זמנית באופן יחסי עד 75% ללא פגיעה בפיזור המים
• כוון ושכח - זיכרון גיזרה שלם, אנטי ונדליזם	
• “מכוון חץ” מראה ויזואלית את גיזרת ההשקיה	
• כיוון גיזרת ההשקיה באמצעות “מכוון חץ” - מאפשר כיוון “יבש” או 	

“רטוב”
• מצמד הגנה על מנגנון הגיר - סיבוב הממטיר ידנית מעבר לגיזרה 	

המכוונת, אינו שובר את המנגנון
• ברזון - מאפשר החלפת פיה בזמן הפעלה	
• גיזרת המטרה: 400-3600	
• מנגנון רצ’ט - מאפשר לסובב את גוף הממטיר ימינה או שמאלה 	

ללא הזזת בית הממטיר
• יעילות בהתקנה - מקצרת משמעותית את משך זמן כיוון הממטיר בשטח	
• גובה מכלול הגיחה 12.75 ס”מ	

נתונים טכניים
• טווח המטרה: 7.9-14.6 מטר	
• ספיקה: 0.3-2.50 מק”ש	
• לחץ עבודה: 2-5 אטמ’	
• שיעור המטרה: 3.3-37 מ”מ/ש, )תלוי בשטח ההמטרה וסוג הפיה(	
• מגוון רחב של פיות:  פיה סטנדרטית מותקנת בממטיר )2.5(	

8 פיות סטנדרטיות -260, 4 פיות לזווית נמוכה 120
אפשרות לפיות צבעוניות

• כיסוי גומי	
• אטם כפול למניעת חדירת חול	
• מנגנון גיר סגור	
• שסתום אל נגר	
• חיבור כניסה 3/4” קוני	

 טבלת נתוני פיות ) זוית המטרה 260(

שעור המטרה
ממ”/שעה(

שעור המטרה
ממ”/שעה( ספיקה 

)מ3/ש(
רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)בר(  פיה

6 5 0.3 10.1 1.2

17 6 0.3 10.1 2.8
8 7 0.3 10.1 3.4
9 8 0.4 10.1 4.1
6 6 0.3 11.0 1.2

1.57 6 0.4 11.3 2.8
8 7 0.5 11.3 3.4
9 7 0.5 11.6 4.1
8 7 0.4 10.7 1.2

210 9 0.5 10.7 2.8
11 10 0.6 11.0 3.4
11 10 0.7 11.6 4.1
10 9 0.6 11.3 1.2

2.5
מותקנת

12 10 0.7 11.6 2.8
12 10 0.8 12.2 3.4
13 12 0.9 12.2 4.1
13 11 0.7 11.0 1.2

314 12 0.8 11.3 2.8
16 13 0.9 11.6 3.4
15 13 1.0 12.5 4.1
16 14 0.9 11.3 1.2

417 14 1.0 11.9 2.8
19 17 1.2 11.9 3.4
20 17 1.3 12.2 4.1
20 17 1.1 11.3 1.2

522 19 1.3 11.6 2.8
22 19 1.5 12.5 3.4
22 19 1.6 13.1 4.1
21 18 1.4 12.2 1.2

623 20 1.5 12.5 2.8
24 21 1.7 12.8 3.4
24 21 1.9 13.4 4.1
31 27 1.8 11.6 1.2

827 23 2.1 13.4 2.8
29 25 2.4 13.7 3.4
30 26 2.5 14.0 4.1

 טבלת נתוני פיות ) זוית המטרה נמוכה 120(

שעור המטרה
ממ”/שעה(

שעור המטרה
ממ”/שעה( ספיקה 

)מ3/ש(
רדיוס
 )מ’(

לחץ 
)בר(  פיה

9 8 0.2 7.9 1.2

18 7 0.3 9.1 2.8
9 8 0.3 9.1 3.4
10 9 0.4 9.1 4.1
11 9 0.3 8.2 1.2

1.512 11 0.4 8.5 2.8
11 10 0.4 9.4 3.4
13 11 0.5 9.1 4.1
13 11 0.5 9.1 1.2

214 12 0.5 9.4 2.8
14 12 0.6 10.1 3.4
18 16 0.7 9.4 4.1
16 14 0.7 9.8 1.2

317 15 0.8 10.4 2.8
18 15 0.9 10.7 3.4
20 17 1.0 10.7 4.1

Super Pro S 075 S

נתונים טכניים

ברזון כיוון טווח 
פרופורציונאלי

תפס הרמת 
מכלול הגיחה חץ כיוון גזרה

חץ כיוון 
בורג פיההמטרה

ממטיר גיחה
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ממטיר גיחה להשקית מגרשי ספורט

Pro Sport

תכונות ויתרונות
• דגמי גיחה פלסטי: 10 ס”מ	
• דגמי גיחה נירוסטה אל - חלד: 10 ס”מ	
• כיוון גזרה ייחודי מחלקו העליון של הממטיר: מאפשרת כוונון 	

גזרתי “רטוב” תוך כדי פעולת הממטיר או כוונון “יבש” לפני 
ההתקנה )ללא מים( תוך שניות.

• תצורת פיה משולשת: לפיזור מים אחיד לשטח המושקה.	
• גזרת המטרה: ˚40 -˚ 360 ) סיבוב במעגל מושלם ( 	
• מצמד זיכרון גזרתי: מונע נזק למנגנון הגיר כתוצאה מסיבוב ראש 	

הממטיר בכח אל מחוץ
• לגזרה המכוונת.	
• מנגנון היפוך ) רצ’ט ( : מאפשר לסובב את גוף הממטיר ימינה 	

ושמאלה ללא הזזת בית הממטיר
• מגוון פיות עם קוד צבעוני : 12 פיות , מאפשרות גמישות בהתקנה	
• כיסוי גומי : מאפשר להתקין את הממטרה מתחת לפני הקרקע, 	

להגנה מפגיעות
• שסתום אל נגר: מונע הצטברות מים סביב הממטיר בסוף ההשקיה.	
• אחריות : 5 שנים 	

נתונים טכניים
• קוטר כניסה: “1	
• ספיקה: 1.6- 6.63  קוב”ש	
• לחצי הפעלה: 2.7 - 6.2  אט’	
• שיעור המטרה: 12 - 31 מ”מ/ שעה	
• גובה כולל )סגור(: 24 ס”מ	
• טווח המטרה : 14- 21.6 מטר	
• טווח הצבות מומלץ: 18-12 מטר	
• 	26º :זווית שילוח של הפיה
• גובה גיחה: 10 ס”מ	

ממטיר ה- ™ProSport מתאפיין בפיה בצורה משולשת ייחודית . פיה 
ראשית בעלת סילון למרחקים ארוכים ושתי פיות צד למרחק בינוני 

וקצר . הפיה מספקת פיזור אחיד לכל אורך השטח המושקה.
שימוש: מגרשי ספורט, פארקים ציבוריים

הממטיר קיים גם בדגמים:
דגם סיבוב מהיר  )high speed( בה נדרשת הרטבה מהירה . 

דגם עם כיסוי גומי סגול: להתקנה במים מושבים
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פופסטאר

מבנה ותכונות
• כיוון גיזרה- חופשי ללא מגבלות וכלים	
• 	CU 88% השקייה אחידה, שווי פיזור מעל
• סחף רוח - טיפות גדולות מונעות סחף ומבטיחות מים ליד הממטיר	
• הגנה מפני ונדליזם - צלעות עיגון בקרקע ומנגנון מוגן משבר	
• תחזוקה - הממטיר היחיד המאפשר החלפת שבר בזמן קצר 	

וללא פגיעה בדשא

דגמים
• דגם פופסטאר פלוס )עם המכסה הירוק( בעל זיכרון גיזרתי	

הזיכרון הגזרתי מבטיח שמירה על גיזרת ההשקייה המתוכננת
מתאים במיוחד לשטחים ציבוריים מועדים לונדליזם

• דגם זווית נמוכה פתרון לפסי השקיה צרים עם קו בודד	

נתונים טכניים
• תחום לחצים מומלץ: 2.2-4.5 בר	
• לחץ מירבי - 5.0 בר	
• גובה גיחה - 10 ס"מ	
• גיזרת השקייה פופסטאר 300-3600	
• גיזרת השקייה פופסטאר פלוס 400-3600	
• השקייה יעילה בהצבות עד 12 מ'	
• אל-נגר אינטגרלי- 1.5 מ'	
• פיית פקק המאפשרת ביטול השקיית ממטירים בשטח	

• כניסת מים "3/4	

פיזור מים מיטבי:
פטנט בלעדי של חריר הפיה מייצר טיפות מים גדולות בטווח הקרוב 
לממטיר, השלמה לסילון הראשי. טיפות גדולות מפחיתות סחף רוח, 

ומונעות כתמים יבשים. 

ממטירי גיחה

טבלת ביצועים  

תחום הצבה 
מומלץ )מ'(

רדיוס התזה
)מ'( ספיקה 

)ל/ש( לחץ )בר( 

פופסטאר
פופסטאר פלוס

מינ. מקס. קוטר פיה

5-8 6.0 8.5 160 2.0
 2

אפור
5-8 6.0 8.5 195 3.0

5-8 6.0 8.5 230 4.0

5-8 6.5 9.0 255 2.0
 3

סגול
5-8 6.5 9.0 320 3.0

5-8 6.5 9.0 375 4.0

5.5-10 5.0 9.0 285 2.0
4

כתום
5.5-10 5.5 10.0 365 3.0

5.5-10 6.0 10.0 440 4.0

8-12 7.5 10.5 530 2.0
6

ירוק
8-12 8.0 11.5 685 3.0

8-12 8.0 11.5 810 4.0

10-12 8.5 10.5 600 2.0
8

כחול
10-12 8.5 10.5 770 3.0

10-12 8.5 10.5 905 4.0

10-14 7.0 9.5 930 2.0
9

שחור
10-14 8.5 11.5 1200 3.0

10-14 9.0 12.0 1400 4.0

טבלת ביצועים

גובה זרם
)ס"מ(

תחום הצבה 
מומלץ )מ'(

רדיוס הרטבה )מ'( ספיקה 
)ל/ש(

לחץ
פיה )בר( 

מינ. מקס.

95 5-8 4.0 7.5 275 1.5

 4
אדום

110 5-8 4.0 8.0 315 2.0

130 5-8 4.0 8.5 405 3.0

150 5-8 4.0 8.5 470 4.0

גובה זרם המים 3.0 - 2.3 מ' בהתאם לפיה וללחץ

 השקיית מדרונות: השקייה יעילה ללא נגר והרוויה אחידה של חתך הקרקע
מומלצת עם פיות פופסטאר מס' 2-4

שיעור ההמטרה הנמוך מותאם להצבות 6-8 מטר

*כאשר בורג הפיזור בשימוש, לחץ העבודה המירבי המומלץ - 2.5 בר )למניעת עירפול(

דגם זוית נמוכה, להשקיה בקו בודד

קיר הגנהסילון מים ראשי

סילון מים קרובים

קדח גדול במיוחד
מונע סתימות ועירפול

פטנט לטיפות גדולות 
ומים קרובים

מפתח שרות
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• מבטל גיזרה המאפשר עבודה בגיזרה או במעגל על פי הצורך	
• פטיש WP מיוחד להשקיית הגיזרה הירוקה בלבד, מונע 	

הרטבת מדרכות
• מגוון פיות ביונט בעלות קוד צבעוני, להתאמת מנות מים 	

נדרשות
• בורג פיזור וגגון מאפשרים כיוונון טווח, גובה סילון המים וגודל הטיפה	
• השקייה יעילה הודות לפיות עם מיישר זרם אינטגרלי, בהצבות עד 14 מ'	
• לחצי עבודה ממולצים: 2.0-4.0 בר	
• תבריג "1/2 חיצוני, "3/4 פנימי )מתאם(	

ממטיר גיזרה ומעגל מפלסטיק 
להשקיית גן הנוי

427 B 

*פיה סטנדרטית

427B - טבלת ביצועים

ספיקה לחץ )בר( קוטר פיה
קוטר )מ'()מ3/ש(

2.8 
כתום

2.00.4522

3.00.5523

4.00.6324

3.0 
אדום

1.00.3619

2.00.5123

3.00.6324

4.00.7225

3.2 
ירוק

1.00.4120

2.00.5723

3.00.7024

4.00.8126

3.5 
כחול

1.00.4920

2.00.6623

3.00.8124

4.00.9326

*4.0 
שחור

1.00.6021

2.00.8524

3.01.0326

4.01.1826

525

• מנוע גיר, מבטיח פעולה שקטה ואמינה לאורך זמן	
• מסנן שומר על מים נקיים	
• גגון מתכוונן, לשינוי גובה וטווח סילון המים מ- 4-11 מ'	
• מבנה סגור ומוגן	
• להשקיה במעגל שלם יש להרים הלשונית	
• השקייה יעילה בהצבות עד 12 מ'	
• תחום לחצי עבודה מומלצים: 2.0-4.0 בר	
• תבריג "1/2 חיצוני, "3/4 פנימי )מתאם(	

ממטיר הנעת גיר גיזרה ומעגל

ממטירי גינה

טבלת ביצועים - 525

ספיקה לחץ )בר( קוטר פיה
קוטר )מ'()מ3/ש(

4.0 
אדום

2.00.85021

3.01.03022

4.01.18023
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מתזים וממטירונים להשקיה יעילה וחסכונית במים

מתזים וממטירונים

בירזון דו-מצבי

קבוצת המודולרי

• מגוון פתרונות לצמחי הגינה וגיאומטריית השטח	
• השקיה עדינה בספיקה נמוכה וחסכונית	
• מתזים בגזרות 900,1800,3600 לשטחים צרים, עצים, גדר 	

חיה, מסלעות וכ"ו, להצבות במרווחים 1.5-2.0 מ'
• ממטירון מודולרי לערוגות פרחים וגינות רחבות, להצבות 	

במרווח 3-4 מטר
• בירזון אישי לכל מתז מאפשר חיסכון במים ע"י ביטול 	

זמני של ההשקיה
• משפחת מוצרי המודולרי נוחה לתחזוקה ומאפשרת 	

גמישות בהתקנה 
• לחצי עבודה 1.5-3.0 בר	

טבלת ביצועים -  קוטר הרטבה )מטר( וספיקה בלחץ 2.0 בר 

מפזר שטוחמתז 180°מתז 90°
ממטירון 

סביבון קטן 
שחור

קוטר פיהצבע פיה
)מ"מ(

ספיקה 
)ל/ש(

1.16702.52.73.46.0אפור

1.501204.52.74.06.0כתום
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נען PC 16 מ"מ

צינור טפטוף מווסת עם טפטפת משולבת 16 מ"מ

 2.3 ל/ש

1.6 ל/ש

מבנה ותכונות
• טפטפת אינטגרלית מווסתת חוסכת מים	

• לכל טפטפת מסנן אישי כפול ושתי יציאות מים	

• ספיקה מדוייקת בתחום לחצים משתנה 0.5-4.0 בר וללא תלות 	

בטופוגרפיית השטח )חיסכון משמעותי במים(

• מנגנון ניקוי עצמי מסלק חלקיקי לכלוך קטנים באופן רציף ויעיל 	

ומונע סתימות

• חומרי גלם באיכות גבוהה מבטיחים שימוש לאורך שנים רבות	

נתונים טכניים
• מגוון צבעים:	

- צינור חום סטנדרט

- צינור סגול )למים ממוחזרים( ולבן ע"פ הזמנה

• מרווח טפטפות מקובל 30, 50 ס"מ )מידות אחרות ע"פ 	

הזמנה(

• גלילים של 50, 100, 400 מטר	

• סינון מומלץ - 120 מש	

• מחברים - מתאים למגוון מחברי שן ומצמדי אום הידוק 	

)פלסאון/פלסים(

טפטוף לגינון

נתונים טכניים - 16 מ”מ

שם מוצר
עובי דופן

)מ”מ(

אורך גליל 
סטנדרטי 

)מ’(

 קוטר 
 פנים
)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

ספיקה 
נומינלית 

)ל/ש(

 לחצי 
וויסות
)בר(

 לחץ עבודה 
מירבי 

)בר(

 PC נען
16/1.6

0.90

40013.9

15.71.60.5-3.03.0

1.0015.91.60.5-3.53.5

1.1516.21.60.5-3.53.5

  PC נען
16/2.3

0.90

40013.9

15.72.30.5-3.03.0

1.0015.92.30.5-3.53.5

1.1516.22.20.5-3.53.5
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צינור טפטוף טמון מווסת

PC AS טופ דריפ אנטי סיפון

 1.6, 2.2 ל/ש

מבנה ותכונות
• 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

• סימון  במיקום הטפטפת לזיהוי קל ומדויק בזמן 	

ההתקנה.

נתונים טכניים
• ספיקות - 1.6, 2.2 ל/ש	

• קוטר - 16 מ”מ	

• מרווח טפטפות 30-100 ס”מ	

• תחום ויסות - 0.4-4.0 בר	

• לחצי עבודה 0.4-4.0 בהתאם לעובי דופן	

• סינון מומלץ - 130 מיקרון )120 מש(	

• צבע הצינור*: חום או סגול 	

*לצבעים נוספים יש לפנות לאיש מכירות

טפטוף לגינון

הגנת חול ושורשים

פרופיל טפטפת שטוח מקטין הפסדי 
עומד. כניסת מים מוגבהת לשטיפת 

משקעים מיטבית

מבט על

מבוך קסקד-מערכת ניקוי 
עצמי כפולה 
להגנה מפני 

לכלוך 
מצטבר

מסנן תלת מימד, 11 ערוצי 
כניסה עצמאיים

מבט תחתון

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

שן )מ”מ(

160.9050013.915.74.0●

161.0050013.915.94.0●

161.1550013.916.24.0●
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HD קליק טיף

אל-נגר שלוחה

טפטפת נעץ מווסתת PC ומווסתת אל-נגר 
CNL

דגם יציאת נקרים

מווסתמווסת מווסת, אל-נגרמווסת, אל-נגר

דגם יציאת נעץ

• טפטפת נעץ מווסתת 1.3,2.0,4.0 ל/ש	
• מותאם להשקיית עציצים, אדניות, עצים, מסלעות וכו	
• דגם אל-נגר מונע התנקזות הצנרת בסיום ההשקיה	
• לחצי עבודה 1.0-4.0 בר	
• מנקב ייעודי 2.5 ממ 	
• מגוון מפצלים לשלוחית 3/5 מ"מ	

אל-נגר למדרונות
לחץ פתיחה 1.4 בר, לחץ סגירה 0.6 בר

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

מק"ט
802870

מק"ט
802850

מק"ט
802800

מק"ט
6466040000

מקלון
מייצב

פוינטר מוליך טיפהפוינטר זויתימקלון מבוך ישר

מפצלים לשלוחית 5/3

יתד ייצוב לשלוחית

2 דרך4 דרך

חיבור מודולרי רב-קומתי

מק"ט
802928

מק"ט
802948

יציאה אחת2 דרך4 דרך
מק"ט

802908
מק"ט

802920
מק"ט

802940
מק"ט

802960

פקק כחול

טפטפת מתפצלת 
4 שלוחיות+4 מקלונים

* אפשרות לפיצול לשתי 
שלוחות או אחת

אל נגר 3/4

שוטף שלוחה
מגוף אוטומטי לשטיפת שלוחות, לתחזוקה 

יעילה של קווי טפטוף
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סדרת “קליק” -  בקרי גינה חד קווים 

בקר השקיה חד קווי, המיועד למרפסות 
ולגינות פרטיות קטנות. פשוט לתפעול, 
הפועל בשיטה מחזורית המשלבת בין 

זמן ההשקיה לבין תדירות ההשקיה, כך 
שהתכנות נוח ומהיר.

Rain Click Bluetooth קליק בלוטוס
הבקר ניתן גם לתכנות על ידי טלפון חכם תוך שימוש 
ביישומון ידידותי ומהיר. המאפשר תכנות זמן תחילת 

השקיה ספציפי או הפעלת השקיה ידנית ללא קשר
לתוכנית המקורית.

קליק פלוס
אפשרויות לתכנות מועד תחילת ההשקיה

Rain Click Mist קליק מיסט
פתרון מושלם לתחום הערפול. 

תוכניות ערפול בעלות מחזורים קצרים לפרקי זמן 
קצרים )פולסים( המיועדות לריענון בשעות החמות.

• זמן השקיה: 5 שניות, 10 שניות, 20 שניות ו 30 שניות	
• תדירות פעולה: כל 1 דקה, 2 דקות ו -5 דקות	

אפשרויות תכנות
• 12 שילובים )קומבינציות של זמן השקיה מול תדירות השקיה(	
• זמן השקיה: 2 דקות, 5 דקות, 10 דקות ו -15 דקות	
• תדירות השקיה: כל 12 שעות, 24 שעות ו -48 שעות	
• התרעה על סוללה חלשה	

נתונים טכניים
• חד קווי	
• קוטר כניסה “ 1 - “3/4 הברגה פנימית  	
• קוטר יציאה “3/4 הברגה חיצונית	
• ספיקה מינימלית 60 ליטר לשעה	
• ספיקה מקסימלית 1.5 קוב”ש	
• לחץ עבודה מינימלי 1.0 אט’	
• לחץ עבודה מקסימלי 4.0 אט’	
• מפעיל מגוף חשמלי עם דיאפרגמה   	
• 	ABS  גוף
• 	)AA( מופעל ע”י 2 סוללות אלקליין 1.5 וולט

קליק מיסטקליק בלוטוסקליק פלוסקליק

9 VDC
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”AMICO“ בקר השקיה חד קווי מסדרת
בקר איכותי. פשוט לתיכנות, נוח לתפעול.

 LED מסך תצוגה רחב “3 כולל תאורת
המאפשרת שימוש גם בלילה.

בקר השקיה חד קווי

Amico +

תכונות
• זמן השקיה: 240-1 דקות	
• תדירות השקיה: עד 4 פתיחות ביום במרווח קבוע 	

של 6 שעות
• תצוגת מסך:	

- הזמן הנוכחי
- משך זמן השקיה
- תדירות השקיה

- תחילת ההשקיה הבאה
- חיווי לסוללה חלשה

נתונים טכניים
• תבריג כניסה “3/4 - ”1	
• תבריג יציאה “3/4 	
• לחץ עבודה 0.8 - 6 אטמ’	
• ספיקה 60 ל/ש עד 2.4 מק”ש	
• 	DC מגוף חשמלי 9 וולט
• יחידת בקרה נשלפת	
• מסך תצוגה LCD רחב “3 מואר כולל כיסוי להגנה	
• 	)AA( מופעל באמצעות 2 סוללות אלקליין 1.5 וולט

”AMICO“ בקר השקיה דו קווי מסדרת
בקר איכותי. פשוט לתיכנות, נוח לתפעול. ניתן להגדיר 2 

ברזים בנפרד.
מסך תצוגה רחב כולל תאורת LED המאפשרת שימוש 

גם בלילה.

תכונות
• זמן השקיה: 240-1 דקות	
• תדירות השקיה: עד 4 פתיחות ביום במרווח קבוע 	

של 6 שעות לברז
• תצוגת מסך:	

- הזמן הנוכחי
- משך זמן השקיה
- תדירות השקיה

- תחילת ההשקיה הבאה
- חיווי לסוללה חלשה

נתונים טכניים
• תבריג כניסה “3/4 - ”1	
• תבריג יציאה “3/4 	
• לחץ עבודה 0.8 - 6 אטמ’	
• ספיקה 60 ל/ש עד 2.4 מק”ש	
• 	DC מגוף חשמלי 9 וולט
• יחידת בקרה נשלפת	
• מסך תצוגה LCD רחב “3 מואר כולל כיסוי להגנה	
• 	)AA( מופעל באמצעות 2 סוללות אלקליין 1.5 וולט

בקר השקיה דו קווי

Amico 2+
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IP68  בקר השקיה חד קווי

Amico Pro

תכונות
• זמן השקיה: 240-1 דקות	
• תדירות השקיה: החל מ-8 פתיחות ביום 	
• 2 תוכניות	
• תצוגת מסך:	

- הזמן הנוכחי
- משך זמן השקיה
- תדירות השקיה

- תחילת ההשקיה הבאה
- חיווי לסוללה חלשה

IP68 גוף אטום בהלחמה אולטרה-סונית -

נתונים טכניים
• מותאם למגופי ריין            - ”1, ”1.5, ”2	
• מסך תצוגה LCD רחב “3 מואר כולל כיסוי להגנה	
• 	)AA( מופעל באמצעות 2 סוללות אלקליין 1.5 וולט
• יציאה לגשש גשם	

.”AMICO“  בקר השקיה מסדרת
בקר חד קווי מוגן מים בתקן IP68 כולל סולונואיד 

)VDC 9(+ בירזון.
תיכנות פשוט, זהה ל-AMICO ּ+, מסך תצוגה רחב “3 

כולל תאורת LED,  קל ונוח לתפעול.

9VDC
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בקר השקיה מתקדם לגינון

Elite AC/DC

תכונות
• 4, 6, 8, 10 ברזים	
• תכנית השקיה עצמאית לכל ברז	
• תכנית דישון עצמאית לכל ברז 10% - 90%	
• זמן השקיה: 240-1 דקות	
• תדירות השקיה: 4 פתיחות ביום לכל ברז	
• פתיחה ידנית לכל ברז או הפעלה סידרתית חד-פעמית	
• שינוי כמות ההשקיה 10% - 200% בהתאם לעונה	
• אפשרות השבתה ידנית	
• מארז עמיד לרטיבות, להתקנה חיצונית	

נתונים טכניים
• דגם AC : מופעל ע”י שנאי 24VAC     אמפר	

2 סוללות 1.5 וולט  )AA( לגיבוי הזיכרון
• 	)AA(  מופעל ע”י 4 סוללות 1.5 וולט : DC דגם
• 	)AC חיבור לברז ראשי / משאבה )בדגם
• יציאה לגשש גשם	
• חיווי לסוללה חלשה	

1

מארז להתקנה חיצונית
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 Rain Line RN 155  רקורד

Rain Line RN 160  רקורד

AC/DC  מגופי רקורד חשמלי

טבלת מידות

קוטר
)אינצ’(

)P( אורך
)מ”מ(

)L( רוחב
)מ”מ(

 )H( גובה
)מ”מ(

13.18.111.5“1 )ח(

13.18.111.5“1 )פ(

13.98.111.5רקורד “1 )ח(

טבלת הפסדי עומד )אטמ’(

ספיקה
“1)מ3/ש(

1.5“
רקורד )ח(

2“
רקורד )ח(

4.50.20

6.00.270.20.16

7.50.320.20.16

9.00.420.20.16

10.50.580.210.18

12.00.750.250.21

13.50.290.23

15.00.340.28

16.50.390.32

18.00.450.38

19.50.41

טבלת הפסדי עומד )אטמ’(
ספיקה
“1)מ3/ש(

1“
רקורד )ח(

1.80.300.35

2.70.300.35

3.60.300.35

4.50.300.35

5.40.370.42

6.30.420.47

7.20.520.57

8.10.620.67

9.00.750.80

טבלת מידות

קוטר
)אינצ’(

)P( אורך
)מ”מ(

)L( רוחב
)מ”מ(

 )H( גובה
)מ”מ(

14.510.618.4“1 )פ(

15.710.618.4“1.5 )פ(

18.310.618.4“2 )פ(

16.510.618.4רקורד “1.5 )ח(

17.510.618.4רקורד “2 )ח(

תכונות ונתונים טכניים
• תבריג: "1 חוץ + רקורד או תבריג נקבה	
• חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית	
• דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת	
• קפיץ נירוסטה לסגירה רכה	
• ניקוי עצמי למנגנון הסגירה	
• פתיחה ידנית	
• תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' – 12 אטמ'	
• דגם 24VAC זרם הפעלה 0.2 אמפר	
• 	9VDC Latch דגם
• 	CE, IP 68 9 סולונואיד אטום למים בתקן

תכונות ונתונים טכניים
• קטרים: "1.5 ח + רקורד, "2 ח + רקורד	
• חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית	
• דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת	
• קפיץ נירוסטה לסגירה רכה	
• ניקוי עצמי למנגנון הסגירה	
• פתיחה ידנית	
• תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' – 12 אטמ'	
• דגם 24VAC זרם הפעלה 0.2 אמפר	
• 	9VDC Latch דגם

תבריג: 
זכר / רקורד

נקבה / נקבה

תבריג: 
זכר / רקורד

נקבה / נקבה
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TAL  * סדרת טל
סדרת מגופים הידראולים מפליז / ברונזה

תכונות
• מבנה פשוט וחזק, מורכב מ -4 פריטים בלבד	
• תחזוקה והתקנה קלה ופשוטה	
• גוף ומכסה: ברונזה / פליז עמידים בפני קורוזיה 	

)עברו תהליך פאסיבציה(
• דיאפרגמה אחת, מחוזקת, המתוכננת לעבודה 	

בלחצים
• גבוהים ונמוכים כאחת	
• הפעלה הידראולית/חשמלית תלת דרכית	
• פעולה בתחום ספיקות רחב	

נתונים טכניים
• 	BSP / NPT 1“ ,11/2“ ,2 “ :חיבורי קצה
• הפעלה ידנית: ברזון תלת דרכי “ 1/4	
• 	PN-10 :תקן לחץ
• לחצי עבודה: 10 - 0.6 בר	
• טמפרטורת מים מקסימלית: 60 מעלות	

* הסדרה אושרה ע”י מכון התקנים הישראלי

טבלת ביצועים

“2“1/2 1“1קוטר

2-55-1210-25ספיקות מומלצות  )מ3/ש(

חומרי מבנה
ברונזה / פליזגוף

ברונזה / פליזמכסה

NBRדיאפרגמה

נירוסטה אל חלדקפיץ

נירוסטה אל חלדברגים

טבלת מידות

קוטר
)אינצ’(

D
)מ”מ(

L
)מ”מ(

H
)מ”מ(

W
)מ”מ(

משקל

1“21.511768.5721.5

1 1/2“31153.585952.3

2“39180.51001193.4
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“3/4 ווסתסולונואיד תלת דרכי 24VACסולונואיד תלת דרכי 9VDCברז כדורי רקורד מפוליפרופילןברז כדורי מפוליפרופילן

PVC RAIN CORD אביזרי ראש מערכת
PVC Rain Cord אביזרי ראש מערכת

מניפולד מודולרי בקוטר “1:  
• ל- 2, 3, 4 ברזים	

PVC 1“ אביזרי ראש מערכת בקוטר

11” T

זוית “1 )ח.פ.(2

זוית “1 )פ(3

צלב “1 )ח( x 3 )פ(4

צלב “1 5

ניפל מצמד “1 )פ.ח.(6

מופה “1 7

ניפל מעבר “3/4 - 81

ניפל כפול “91

PVC 2“ ,1.5“ אביזרי ראש מערכת בקטרים

12” ,1.5” T

זווית “1.5, “2 )ח.פ.(2

זווית “1.5, “32

צלב “1.5, “2 )ח( x 3 )פ(4

ניפל מעבר “1 - “51.5

ניפל “1.5 6



22

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 7/2019

ארגזי ראש מערכת טמונים

נתונים טכנים
• מידות : 21/21 ס”מ גובה 13 ס”מ	
• חומר: פוליפרופילן	
• ברז כדורי עשוי סגסוגת אבץ	
• קוטר יציאה מהברז – “ 3/4 ח’	
• קוטר כניסת הברז – “ 3/4 פ’	
• מכסה ארגז עמיד בצבע ירוק	

נתונים טכנים
• חומר: פוליפרופילן  )100%(	
• 	  UNI EN 124 A Class A 15 :תקן עמידות בעומס
• ארגז שחור עם מכסה ירוק	
• ארגז ירוק עם מכסה ירוק	

ארגזי ראש מערכת נפתחים בקלות על ידי הרמה ומשיכה של ידית 
המוסתרת בתוך המכסה. כל ארגז מגיע עם אפשרות להברגת 

הידית למכסה, נגד ונדליזם ולהוספת בטיחות. בתוך הארגז ישנה 
תושבת מיוחדת המאפשרת נוחות בחיווט, עם אפשרות לעגן את 

סדרת בקרי RAIN לדופן בצורה פשוטה  ומסודרת .

ארגזי ראש מערכת טמונים עם ידית הרמה - 
EZOPENPAT  סדרה מלבנית

ארגזי ראש מערכת טמונים עם ידית הרמה - 
EZOPENPAT  סדרה מלבנית

ארגזי ראש מערכת טמון עם ברז כדורי “3/4  
PZCR RN15 D

מנגנון לשטיפת שלוחת טפטוף אוטומטי

גובה דגמים
)ס”מ(

עומק
)ס”מ(

PZRM 1133352/40

PZRM 115Jumbo3367/49

PZRM 117Super Jumbo4181/59

גובה דגמים
)ס”מ(

עומק
)ס”מ(

PZCM RN152315/24

PZCM RN252625/34

* אופציה למכסה סגול למים מושבים

• השטיפה מתבצעת בתחילת הפעלת מערכת ההשקיה	
• מבנה עמיד ופשוט, עשוי מחומרים איכותיים, עמידים לחומצות ודשנים 	
• לא כולל רכיבים ממתכת	
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ארונות  עם ראש-מערכת
ראש-מערכת מורכב - חד-קווי

כולל:
בקר אמיקו

סינון
מ.ז.ח

משאבת דשן
ברז הפעלה

ראש-מערכת מורכב - 2 פתיחות

כולל:
בקר עלית

משאבת דשן
מ.ז.ח
סינון

2 ברזי הפעלה

ראש-מערכת מורכב - 4 פתיחות
חלוקה להמטרה, טפטוף ודישון

כולל:
בקר עלית

משאבת דשן
מ.ז.ח.
סינון

ברז המטרה
3 ברזי טפטוף
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נען-דן ג'יין השקיה בע''מ

משרד ראשי: קבוץ נען 7682900  טל: 08-9442120  פקס: 08-9442118
מכירות צפון - א.ת. צפוני, קרית שמונה טל: 073-3821220 פקס: 073-3821224
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