
23

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 01/2022

SPARK ניקוי פאנלים סולריים

יישומים
שטיפת פאנלים סולריים למניעת לכלוך, אבק ולשלשת.	 
הגברת יעילות התפוקה האנרגטית	 
חסכון גדול בכוח אדם ובטיחותו	 

מבנה ותכונות
מבנה פשוט ואמין, בעל 3 חלקים ומוגן בפטנט.	 
מתז ייחודי מותאם ספיקה לחיסכון במים	 
 	UV עשוי מפלסטיק קשיח ומוגן
קל להרכבה והתקנה. נוח לתפעול	 
עמיד בלחץ ובתנאים קשים	 
נצילות והספק גבוה לאורך זמן. חסכון בזמן ובכוח-אדם.	 

מערכת ייחודית לשטיפת פאנלים סולריים, 
משפר את יעילות קליטת האנרגיה ותפוקתה.

פאנל סולרי

צינור 20 מ”מ

אביזר חיבור 
הממטיר לפאנל

ספארק -מתז ˚180

ספארק - מתז ˚180

חתך
חיבור הממטיר לפאנל הסולרי

PAT.PEND

טבלת ביצועים - נתוני ספיקה/ לחץ

ספיקהצבע פיה
קוטר
פיה

)מ”מ(

לחץ )בר(

1.52.02.5

1051.4191105117ירוק

701.16607078אפור

1201.50105120134כתום

נתונים טכניים
לחץ עבודה מומלץ:  1.5-2.5 בר	 
סינון נדרש:  - 200 מש	 

ספארק -מתז ˚180

ספארק -מתז ˚90

הפעלת הספארק מתבצעת עם שחר למשך 15 שניות

מנקב 3.2 מ”מ למתזים 
ועמדות 50/51 נעץ 4/7 מ”מ

מק”ט 897285

אפשרויות נוספות לחיבור:
מתז פינתי ˚90

מתז מעגל מלא˚360
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מק"ט תיאור

מודולרי, מתז גיזרתי ˚180, 251202
פיה ירוקה 105 ל/ש

מודולרי, מתז פינתי ˚90,  251102
פיה אפורה 70 ל/ש

251505 מודולרי, מתז מעגל שלם ˚360, 
פיה כתומה 120 ל/ש

797028 מכלול צינורית 4/7 20 ס”מ + נעץ 4/7 + 
פרפר 4/7 שחור

790100 מכלול מנעץ ללא פקק

798919 תפס לבסיס להתקנת ממטירון על גבי פאנל סולארי

798912 בסיס להתקנת ממטירון “מודולר” על גבי פאנל 
סולארי

מק"ט תיאור

SPCM12020S 180ֹ˚  שוטף פנל סולארי

SPCM22020S שוטף פנל סולארי  ˚90

SPCM36020S שוטף פנל סולארי  ˚360ֹ

SPARK יחידת שטיפה לניקוי פאנל סולארי - קומפלט

SPARK יחידת שטיפה לניקוי פאנל סולארי - פירוט חלקים


