
TPV Series Friction Loss Data (Metric)TPV sorozat áramlási veszteségi adatai (metrikus)
Vízmenyiség (l/perc) 0,38 0,95 19 38 57 76 114 151

Nyomáscsökkenés 
(bar) 0,14 0,14 0,24 0,29 0,21 0,23 0,48 0,90

1”-os mágnesszelep

A TORO legúlabb, TPV sorozatú 1”-os 
mágnesszelepének köszönhetően nem kell 
tovább keresgélnie, ha egy mindent tudó, 
gazdaságos, házikerti, vagy közterületi 
szelepet szeretne.

Főbb jellemzők
DBS Technology™ (Debris Bypass System) 
szabadalmazott rezgő tűszelep és membrán 
szerelvénye lehetővé teszi az apró részecskék 
áthaladását a szelepen az elzáródás veszélye 
nélkül 
A kettős peremű, ózonnak és klór-aminnak 
ellenálló Santoprene membrán tökéletes és 
megbízható tömítést biztosít  
Az ózón-ellenállóság a tartósságot jelenti. A 
membrán akkor is tökéletesen működik, ha a 
vizet ózonnal kezelték.
Klór-amin ellenálló, erős sótartalmú 
rendszerekhez 
A könnyen beilleszthető membrán egyszerűvé 
teszi a szervizelést, ha valaha is szükség lenne rá 
Úgy tervezték, hogy megfeleljen minden 
követelménynek csepegtető, házikerti, kisebb 
közterületi és nagy igénybevételű területeken 
egyaránt
Tökéletes szelep a szennyezett, hordalékos, 
iszapos, homokos vizű rendszerekben is
A Glue Stop™, a TPV Slip-by-Slip modellek 
szabadalmazott tulajdonsága biztosítja, hogy a 
telepítő ne zárhassa le a szelep kimenő oldalát
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További jellemzők
Nagy nyomásra és szakítószilárdságra 
tervezve, minden területen lekörözi a 
versenytársakat
Kézi működtetés vezérlő használata nélkül 
– belső és külső kézi nyitás
Hatlapfejű/kereszthornyos csavarok
Nagyméretű, folyásírányt jelző nyilak
A központosított fedél lehetővé teszi a gyors 
és könnyű szervizelést
Opcionális átfolyásszabályozás teszi lehetővé 
a precíz zónabeállítást és a kézi elzárást
Fröcsöntött szolenoid, beépített vasmaggal
Leszerelhető átfolyásszabályozó kar a vandál 
károk megelőzésére
Opcionálisan DCLS-P impulzusvezérlésű 
szolenoiddal is rendelhető
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Műszaki adatok
Átfolyó vízmennyiség: 0,38-151 l/perc  
(0,1-40 GPM)
Méretek: 
13 cm Ma x 7 cm Sz x 12.7 cm Ho 
Üzemi nyomás:  
Elektromos – 0,69-12 bar (10-175 psi)
Megengedett túlnyomás (töréshatár):  
68,9 bar (1000 psi)
Szolenoid: 24 VAC (50/60 Hz) Standard 
- bekapcsolási áram: 0,4 A 
- tartóáram: 0,2 A
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DCLS-P  
impulzusvezérlésű szolenoid

TPV100BSP

TPVF100BSP
TPVF100MMBSP

TPV100MMBSP

➊ Glue Stop

➋ Duplaperemű, ózonnak 
és klór-aminnak ellenálló 
Santoprene membrán

➌ DBS rendszer 
– szabadalmaztatott 

TPV Műanyag házikerti és közterületi szelepek
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