
�� Kompakt Tasarım

Toprak dışında sadece küçük bir kısmının 
kalması sayesinde ünite neredeyse 
fark edilmez ve böylece daha etkileyici 
peyzaj alanları sunar. 

�� Maksimum Uyumluluk

Rotary, U Serisi, MPR, HE-VAN, VAN ve 
SQ Serisi de dahil olmak üzere, tüm Rain 
Bird sprey başlığı nozulları kullanımı için 
tasarlanmıştır.

�� Eşsiz Güvenilirlik

Yüksek basınç veya dalgalanma 
koşullarında kullanılsa dahi uzun ürün 
ömrünü garanti etmesi için, korozyona 
karşı dayanıklı paslanmaz çelik de dahil 
dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.

UNI-Spray™ Serisi Sprey Başlıkları

Her uygulama için kompakt ve güvenilir sprey başlıklar

Tüm dünya genelinde uygulaması bulunan UNI-Spray serisi sprey 
başlıkları düşük profil ve gizli  sprey gövdesi gerektiren her türlü 
kurulum için net bir tercihtir. 

Dayanıklı malzemelerden imal edilen ve üstün güvenilirlik için tercih 
edilen UNI-Spray sprey başlıkları uzun ömürlü bir kullanım sağlar. 
Geniş yelpazedeki nozul seçenekleriyle UNI-Spray başlıklar küçük ve 
orta ölçekli çim ve funda alanlarını verimli şekilde sular.

Düşük kot farkı drenajından kaynaklanan su sarfiyatını önlemek için 
Seal-A-Matic™ (SAM) mil içi çekvalf kullanılabilir.



Basınç 
Aktivasyonlu Conta

Dayanıklı Kapak  
ve Gövde

UNI-Spray™ Serisi Sprey Başlıkları

Güvenilir, Uzun Ömürlü Malzemeler

�l Basınç aktivasyonlu conta, aşırı akışları ve su 
sarfiyatını önlerken, mekanizmanın kapanması 
sırasında yabancı madde girişine izin vermez.
�l Sağlam kapağı ve gövdesi, yüksek basınç ve 

dalgalanma koşullarında güvenilir bir çalışma 
sağlar.
�l Plastik ve paslanmaz çelik malzemeler korozyona 

karşı dayanıklıdır.

Geniş Nozul Seçenekleri

�l Standart yağmurlama oranlarında, düşük 
maliyetli bir performans için güvenilirliği 
kanıtlanmış MPR ve VAN nozullarını seçin.
�l Standart yağmurlama oranlarında, maksimum 

verimlilik için HE-VAN ve U serisi nozulları seçin.
�l Düşük yağmurlama oranlarında maksimum 

verimlilik için R Serisi ve R-VAN döner nozullarını 
seçin.

Sahada Monte Edilebilen Opsiyonel Çekvalf

�l 1,5 m (5 fit) düşük kot farkına kadar drenajı 
önleyerek su tasarrufu sağlar.
�l Başlangıçta koç darbesini en aza indirerek sistem 

bileşenlerindeki aşınmaları düşürür.
�l Taşma ve/veya erozyon kaynaklı arazi zararlarına 

son verir.

Kompakt Boyut ve Kolay Montaj

�l Farklı çim veya peyzaj yükseklikleri için 5,1 cm  
(2”) ve 10,2 cm (4”) pop-up yükseklikleri
�l 3 m (10’), 3,7 m (12’), 4,6 m (15’) ve 5,5 m (18’) 

VAN nozulları monte edilmiş şekilde temin 
edilebilir.
�l Toprak dışında sadece küçük bir kısmının 

kalması sayesinde ünite neredeyse fark 
edilmez ve böylece daha etkileyici peyzaj 
alanları sunar. 
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