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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(
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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


