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SD ממטירי
משפחת ממטירים הפועלת על פי עקרון השקיה 

חדשני

מבוסס על סילון מים אנרגטי יחיד משולב עם מנגנון 

פיזור )SDׁ( חכם, אמין ופשוט

יישומים
• לכל גידולי השדה והירקות 	
• אחידות פיזור מים מירבית משולבת עם שעורי המטרה נמוכים	

מבנה ותכונות
עקרון פעולה מבוסס על פיה בודדת בעלת יתרונות

• הגדלת טווח הרטבה	
• עמידות טובה יותר לתנאי רוח	
• גודל טיפות גדול יותר	
• מעבר מים גדול ב-30% מפחית רגישות לסתימה	

SD מפזר מים
• משפר אחידות הפיזור 	
• מבטיח מים קרובים ליד הממטיר	
• מונע ריסוק טיפות ומשפר עמידות לרוח	
• יכולת עבודה בלחצים נמוכים	
• שמירת אחידות פיזור מים גבוהה תוך שינויי לחצים	
• חיסכון במים	

תכונות נוספות
• פיות ביונט עם מיישר זרם	
• מנגנון הגנת חול ייחודי 	
• חומרי פלסטיק בעלי עמידות גבוהה לבלאי ושבר	
• אל נגר- אופציה לשילוב עם אל נגר, תחת הממטיר, למניעת 	

התנקזות בהפרשי גובה עד 6.0 מ’

SD מפזר מים
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מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

830902נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי

790512אל נגר לעמדה 52

5022 SD-U
ממטיר "3/4, "1/2 

ללחצים נמוכים החל מ 1.5 בר

יישומים
• מיועד להתקנה על עמדת ירקות ומערכת “עמירית”	
• להצבות עד 12 מ'	

SD-U-5022 טבלת ביצועים, לשתי פיות, SD קצר )כחול(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x99x1010x109x1210x1212x12

2.5x1.8 
סגול

1.50.440185.44.94.44.13.73.1

2.00.480195.95.34.84.44.03.3

2.50.535216.65.95.45.04.53.7

3.00.590217.36.65.95.54.94.1

3.50.635217.87.16.45.95.34.4

4.00.685218.57.66.96.35.74.8

3.0-5.00.59021.07.36.65.05.54.94.1מווסת

2.8x1.8 
כתום

1.50.510196.35.75.14.74.33.5

2.00.560206.96.25.65.24.73.9

2.50.635217.87.16.45.95.34.4

3.00.690228.57.76.96.45.84.8

3.50.750239.38.37.56.96.35.2

4.00.800229.98.98.07.46.75.6

SD-U-5022 טבלת ביצועים, לפיה בודדת, SD קצר )כחול(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x99x1010x109x1210x1212x12

2.4 
צהוב

2.00.33018.24.13.73.32.8

2.50.36518.24.54.13.73.0

3.00.40518.25.04.54.13.4

3.50.43518.05.44.84.43.6

4.00.46517.85.75.24.73.9

3.0-5.00.36519.04.54.03.63.0מווסת

2.5 
סגול

1.50.310193.83.43.12.92.62.2

2.00.360194.44.03.63.33.02.5

2.50.400204.94.44.03.73.32.8

3.00.440215.44.94.44.13.73.1

3.50.475215.95.34.84.44.03.3

4.00.510216.35.75.14.74.33.5

2.8 
כתום

1.50.405195.04.54.13.83.42.8

2.00.475215.95.34.84.44.03.3

2.50.530226.55.95.34.94.43.7

3.00.580227.26.45.85.44.84.0

3.50.625227.76.96.35.85.24.3

4.00.670238.37.46.76.25.64.7

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

פיה אחורית ירוק בהיר, 1.8 מ”מ

ניקוב 8 מ”מ

13מ”מצינורית PVC
או צינורית פ.א. 12 מ”מ

בית

ווסת

מתאם + ווסת

מ’
מ 1.2 

מ”
טר 8.0 
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