
EZ-Flo Plus Series Friction Loss 
Data (Metric)

Főbb jellemzők
Csavarmentes, nagyszilárdságú menetes 
fedélrögzítőgyűrű az egyszerű és gyors 
karbantartás érdekében
Nagyszilárdságú PVC, üvegszálas polipropilén 
és rozsdamentes acél szerkezet (korrózió- és 
UV-álló)
Lassú, vízkalapácsmentes zárás 
A lebegő öblítőcső kisebb hőtágulási 
érzékenységet biztosít

További jellemzők
Erős, hosszú élettartamú kettős peremű 
Santoprene® membrán a szivárgás 
megakadályozására
Rugalmas Buna-N műanyag membránülék 
tömítés
Belső öblítéses kézinyitás
Külső öblitéses kézinyitás
Rozsdamentes acél tűszelep
Komplett szolenoid beépített vasmaggal és 
rugóval
Opcionális átfolyásszabályozás (FC)
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Megjegyzés: Az öntözőrendszer tervezésekor az optimális szórófej-
teljesítmény eléréséhez mindig számításba kell venni a teljes nyomásesést 
a megfelelő működési nyomás biztosításához.. A nyomáscsökkenés 
lehetőleg ne haladja meg a 0,35 bar (5 psi) értéket. 

Műszaki adatok
Átáramló vízmennyiség: 
1”-os: 1-114 l/perc  (0,25-30,0 GPM)
Üzemi nyomás:  0,7-10 bar (10-150 psi) 
Egyenes szelep 
Külső- és belsőmenetes modellek is kaphatók

1” 
NPT/BSP

Szolenoid: 60 Hz (24 V AC)  
Behúzó áram: 0,4 A,  11,50 VA  
Tartó áram: 0,20 A,  5,75 VA
Szolenoid: 50 Hz (24 V AC)  
Behúzó áram: 0,34 A,  11,50 VA  
Tartó áram: 0,20 A,  5,75 VA
Méretek:

Belső menetes egyenes szelep:  
130 x 75 x 101 mm (Ma x Sz x Ho)  
Külső menetes egyenes  
130 x 75 x 140 mm (Ma x Sz x Ho)  
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Rendelhető opciók
DC impulzusvezérlésű szolenoid* 

*A  DC szolenoiddal szerelt szelep 

nyomása 8 bar (120 psi).

•

➊  Kézi nyitás/
zárás

➋  Külső kézi 
nyitás a 
rendszer 
öblítéséhez

➌  Rozsdamentes 
acél tűszelep

➍  Külső, vagy 
belső menetes, 
ragasztható, 
vagy 
tömlővéges 
kialakítás

Az EZ-Flo Plus sorozatú szelepek 
áramlási veszteségi adatai (metrikus)

Vízmennyiség (l/perc) 1 19 38 57 76 114

Nyomáscsökkenés 
(bar) ,14 ,24 ,28 ,21 ,23 ,43

Csavarmentes fedél 
a könnyű használat 
érdekében

Az EZ-Flo csavarmentes fedeles 
kivitele még könnyebbé teszi 
a szelepek karbantartását. 
A csavarmentes kialakítás 
a rendszer rövidebb idejű 
átöblítését jelenti indításkor. A 
membrán környékének tisztítása 
egyszerű, mivel nem igényel 
szerszámot. A membrán 
visszahelyezése a szelepbe 
még egyszerűbb, mivel az csak 
egyféleképpen illeszthető be. 

1”-os mágnesszelep

DCLS-P  
impulzusvezérlésű szolenoid

maximális megengedett 

EZ-Flo® Plus sorozatú, “Jar-Top” típusú műanyag házikerti szelepek
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