מערכות משלימות
נען דן ג'יין מתכננת ומספקת פתרונות שלמים למערכות השקיה ,מהטפטפת והממטיר
דרך הובלת המים ועד סינון מים ובקרה.
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צנרת לייפלט

LF
צנרת השקיה שטוחה ,מ1.5-8.0" PVC -

SF10

SF55

יישומים

•משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת לטפטוף והמטרה
•פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה

יתרונות

•פתרון לריסוס קרקעי ,מעבר על גבי הצנרת (כאשר הצנרת
ללא לחץ מים)
•גמישות בשינוע ללא נקעים
•הפסדי עומד נמוכים (יחסית לצנרת פ.א זהה)
•אורך חיים ממושך

נתונים טכניים*
קוטר פנים
(מ”מ)

צבע

קוטר

4.0

10.0

40.9

אפור

11/2

1.5

5.5

40.9

כחול

11/2

4.0

10.0

52.8

אפור

"2

לחץ עבודה מירבי לחץ עבודה מירבי**
כצינור מחלק (בר) כצינור מוביל (בר)

1.5

5.5

53.0

כחול

"2

2.5

10.0

78.0

אפור

"3

1.5

5.5

78.0

כחול

"3

6.9

105

אפור

"4

4.8

105

כחול

"4

6.9

155

אפור

"6

4.1

156

כחול

"6

2.4

208

כחול

"8

מבנה ותכונות

•מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים
ועמידות גבוהה לתנאי השטח
•התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור
•עמידות לקרינת שמש UV
•עמידות לכימיקלים

*צנרת
**טמפ210C .

SUN FLOW
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צנרת לייפלט

LF

מחברים מהירים "קמלוק"
1
2
3
4
5
6

7

 1מחבר נקבה " 2x2הברגה חוץ

6405600836

 1מחבר נקבה " 3x3הברגה חוץ

6405600852

 2מחבר נקבה 2x2" LF

6405600838

 2מחבר נקבה 3x3" LF

6405600854

 3מחבר זכר 2x2" LF

6405600842

 3מחבר זכר 3x3" LF

6405600021

 4מחבר זכר " 2x2הברגה חוץ

6405600844

 4מחבר זכר " 3x3הברגה חוץ

6405600845

 5מחבר נקבה " 2x2הברגה חוץ

6405600836

 5מחבר נקבה " 3x3הברגה חוץ

6405600852

6

6405600848

6

6405600864

7

6405600846

7

6405600862

 1מחבר דו כיווני "2x2

6405600019

 1מחבר דו כיווני "3x3

6405600018

 1מחבר דו כיווני "4x4

6405600017

 2מעבר קוטר "2x3

6411999901

מחברי
1

2

LF

6411999900

 2מעבר קוטר "3x4
3

4

5
6

 3מחבר הברגה זכר " 2לצינור "2

LF

6405600062

 3מחבר הברגה זכר " 2לצינור "3

LF

6405600066

 3מחבר הברגה זכר " 3לצינור "3

LF

6405600063

 3מחבר הברגה זכר " 3לצינור "4

LF

6405600064

 3מחבר הברגה זכר " 4לצינור "4

LF

6405600065

 4סוף קו פלסטי "2

6419590030

 4סוף קו פלסטי "3

6419590031

 4סוף קו פלסטי "4

מחברי
7
8

9

10

צינור מקופל באחסנה

6419590032

LF - PVC

 5מחבר " 3ליציאת רוכב "( 75-2לא כולל רוכב)

6405600046

 6מחבר  2" x 3" LFהברגה חוץ

6405600028

 6מחבר " 3" x 3הברגה חוץ

6405600024

 7מחבר  LFלקרן חמרן "( 3ל א כולל חיבור קרן)

6405600038

 8רוכב "75- 3/4

6430020070

 9רוכב דו-צדדי "75-1.5

6430020810

 10מחבר דו-כווני "3

6405600036

 11סוף קו "3

6405600034

11
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1

חבקי הידוק
 1חבק הידוק נירוסטה "2

6405600056

 1חבק הידוק נירוסטה "3

6405600000

 1חבק הידוק נירוסטה "4
2

 2חבק הידוק נירוסטה רחב "2" - 4

6405600002
*

* מק"ט עפ תאום דרג הצינור

מכשיר ניקוב צנרת LF
מנקב  14מ"מ

6130210432

מנקב  19מ"מ

6130210430
יציאת רוכב  75לצנרת פוליאטילן

102

אביזרים
מנקבים ומפתחות שרות
מנקב  4.0מ"מ ירוק למתזים ועמדות 50/51 ,נעץ  4/7מ"מ

מכשיר ניקוב ונעיצה במהלך יחיד לעמדת ירקות לצנרת  50 ,40מ"מ

מק"ט 6130210426

מק"ט 6130210200

מנקב  4.5מ"מ אדום לעמדות 50 ,51 ,55 ,נעץ  5/8מ"מ
מק"ט 6130210427

מנקב  8מ"מ +נועץ תחילית  12מ"מ עמדת ירקות
מק"ט 613021424

מפתח שרות סופר 10
מק"ט 830050

מפתח שרות  5022עבור:

,5022-U ,5022 SD ,5022 SD-U ,5024 ,5022
,427B AG ,427B AG-U
427B GAG

מק"ט 5196338

מפתח שרות 5035 SD
מק"ט 5196325

מקדח  8מ"מ לצנרת פ.א .עד  50מ"מ
מק"ט 6130210420
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מכשיר להלבשת שרוול חיזוק לשלוחית PVC 13/9

עמדה 53 ,52
מק"ט 6120992800
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מערכות ואביזרים משלימים
משאבת דישון גבעונית

ראש מערכת

“2“ ,3

תכנון ואספקת מערכות שלמות
מסננים ,מגופים וסתים ,מדשנות ומחשבים

דישון
משאבות דשן הידראוליות וחשמליות

מחברי צנרת פלסטיק ומתכת הברגה והדבקה
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“1/2“ - 3

104

מערכות ואביזרים משלימים
מסננים
מגוון רחב של מסננים :ידני ואוטומטי ,מתכת ופלסטיק ,רשת
ודסקיות ,מסנני חצץ ומפרידי חול

ווסתים ,שסתומי אוויר וטנסיומטר

מגופים וקוצבים

מגוון וסתים למגוון שימושים :ווסתי לחץ ישיר ,ווסתי לחץ
מתכווננים ,מקטיני ושומרי לחץ

מגוון רחב של ברזים ומגופים ממתכת ופלסטיק,
הידראוליים וחשמליים “3/4“ - 8
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מערכות ואביזרים משלימים

שולחן דישון לחממות ושטחים פתוחים
עם בקרת , PH/ECמתחבר במעקף לראש המערכת

שולחן השקיה ודשון לחממות

למגוף בודד וסדרות מגופים AC / DC
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בקרי השקייה ומחשבים לחקלאות וגינות בית

ציוד הטמנה לטפטוף
פריסה והטמנת שלוחות טפטוף
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