Aspersores Sprays

Série 1800 ™
Aspersores emergentes
Parafuso de ajuste do
raio de alcance
Bocal e filtro MPR de
plástico
Selo multifuncional para
vedação e limpeza

Mola de retração
reforçada em aço
inoxidável

Ligação lateral nos
modelos
1806 e 1812
Regulador de pressão
PRS patenteado
(opcional)

Roquete para fácil
alinhamento da
direção do jato
Válvula de retenção
SAM (opcional)

Com válvula de retenção SAM

Aplicações
• 1802/1803/1804/1806/1812: Para espaços verdes de
tamanho reduzido, canteiros, arbustos
• 1804-SAM/1806-SAM/1812-SAM: Para espaços verdes ou
canteiros em encostas ou zonas em declive
• 1804-PRS/1806-PRS/1812-PRS: Para áreas verdes e
canteiros de flores em áreas onde existe variação de
pressão
• 1804-SAM-PRS/1806-SAM-PRS/1812-SAM-PRS: Para
espaços verdes ou canteiros em encostas ou zonas em
declive ou em terrenos expostos ao vandalismo

Características
• Vedante patenteado para vedação e limpeza da tubulação
• Bocais MPR (de acordo com a precipitação) a vazão dos
diferentes padrões de distribuição é conjugada
para obter lâminas proporcionais à superfície
• 5 alturas de elevação
• Ajuste fácil da direção de saída por rotação da tubulação
• Mola de retração reforçada em aço inoxidável
• Parafuso de ajuste do jato para regulagem do alcance
• Grande variedade de bocais para obter diferentes: setores,
padrões, ângulos de jato e alcances
• Cartucho de filtro removível posicionado por baixo do
bocal
• Possibilidade de ligação lateral na série 1806/1812 (1/2”
fêmea)
• Válvula de retenção SAM para evitar saída de água a baixa
pressão nos tipos 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM,
1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-SAM-PRS
• Regulador de pressão PRS incorporado nos tipos 1804PRS,1804-SAM-PRS, 1806 PRS,1806-SAM-PRS, 1812PRS e 1812-SAM-PRS
• Tampa de proteção montada
• Cinco anos de garantia

Sem válvula de retenção SAM

Válvula de retenção Seal-A-Matic™ (SAM) para diminuir empoçamentos
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Modelos
(Altura de elevação do aspersor)
• 1802: 5 cm (2")
• 1803: 7,5 cm (3")
• 1804/1804-SAM/1804-PRS/
1804-SAM-PRS: 10 cm (4")
• 1806/1806-SAM/1806-PRS/
1806-SAM-PRS: 15 cm (6")
• 1812/1812-SAM/1812-PRS/
1812-SAM-PRS: 30 cm (12")

Acessórios
• PA-8S: Adaptador em plástico para montagem de bocais
MPR sobre tubos de suporte com rosca macho 1/2"
• PA-8S-PRS: Adaptador plástico para bocais da Série 1800
auto-compensáveis.
• PA-80: Adaptador em plástico para aspersores
• 1800-EXT: Prolongamento em plástico para aumentar a
altura da tubulação em 15 cm (6")
• 1800-VPC: Tampa antivandalismo para a Série 1800

Dados Técnicos
• Pressão de serviço: 1,0 a 4,8 bars
(15 a 70 psi)
• Alcance: 0,9 a 6,1 m (3 a 20 pés)

Dimensões
• Entrada roscada inferior: 1/2" (15/21)
• Diâmetro visível: 5,7 cm (2 1/4")
• Altura do corpo: 1802: 10 cm (4")
1803: 12 cm (4 7/8"), 1804: 15 cm (6")
1806: 24 cm (9 3/8"), 1812: 40 cm (16")
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