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Există patru modalităţi alternative de irigare pentru sere, fiecare 
dintre acestea vizând o aplicaţie specifică

- Irigarea cultivării în terase
- Irigarea cu acoperire totală în sere multiple. 
- Sisteme de propagare a plantelor
- Irigare în solarii tip tunel din plastic



Irigarea în terase
Microaspersoare modulare şi pulverizatoare
Graficul de selecţie este conceput pentru a cuantifica funcţiile diametrului terasei, debitului, 
înălţimii de instalare, procentului de udare efectiv şi ale procentului coeficientului de uniformi-
tate (CU). 
Calculele din grafic au distanțe între aspersoare de 1,0 m a aspersorului de-a lungul conductei. 
Graficul de selecţie a aspersorului reprezintă o încercare de a simplifica o decizie complicată, 
prezentând în acelaşi timp alternative. 
S-a constatat că distanțele de 1,0 m între aspersoare, pe care se bazează graficul, obţin 
rezultate optime prin echilibrarea costului, a CU şi a procentului optim de cădere a apei în zona 
proiectată. 
În calculele noastre, am acordat prioritate CU.
Progresele recente în produsele specializate de irigare în sere şi modelarea computerizată 
au contribuit la crearea unei dispuneri optimizate a aspersoarelor, concepute special pentru 
utilizarea în sere. 
Prin crearea unei fâşii irigate uniform, terasele şi nişele pot fi irigate acum într-o singură linie, 
controlând în acelaşi timp procentul de cădere a apei pe terasă, într-o rată de distribuţie extrem 
de uniformă. 
Ratele de precipitaţie pot fi prestabilite la un nivel înalt sau scăzut, în funcţie de cerinţele 
cultivatorului. 

Grafic de selecţie a aspersorului modular

Dispunerea alăturată utilizând dispozi-
tivul anti-ceaţă a condus la o uniformi-
tate maximală pe fâşia specifică.

Diametru terasă (m)Culoare duză
+ Anti-ceaţă

Verde - 40 l/oră
Portocaliu – 70 l/oră
Albastru – 120 l/oră
Galben – 90 l/oră

Rată de 
precipitaţii
(mm/h) 

Procent 
de apă 
în terasă
% 

Coeficient de 
uniformitate
(CU%) 

(Pe baza unor distanţe de 1,0 m între aspersoare)

Galben plat Negru rotund Rotor inversat verde Rată de precipitaţii
Înaltă/scăzută

Scăzută

Scăzută

Scăzută

Înaltă

Înaltă

Înaltă

Înălţime 
deasupra 

culturii
cm

Alegerea aspersorului: 

1. Stabiliţi diametrul zonei pe care doriţi să o irigaţi. În majoritatea cazurilor, diametrul va determina tipul de aspersor.
2. Decideţi dacă doriţi să aplicaţi apa la o rată de aplicare înaltă sau scăzută. 
3. Determinaţi înălţimea la care doriţi să fixaţi aspersorul, stabilind cantitatea de apă dorită care să cadă pe terasă şi diametrul benzii 
care va fi irigate.  
4. Cele trei opţiuni de mai sus vor determina duza şi aspersorul adecvat. 
În unele situaţii, un anumit factor, cum ar fi procentul de apă din terasă, poate determina celelalte variabile cum ar fi rata de aplicare şi 
înălţimea aspersorului.



Green Spin

Sistem de irigare cu acoperire totală
Adecvat pentru irigarea unui bloc întreg, unde culturile sunt crescute într-o configuraţie 
densă, cu o singură etapă, în sol.

Presiune de lucru recomandată: 2,0 – 3,0 bari
Înălţime de instalare peste nivelul culturii: 1,8 m 
Înălţime medie: 1,2 m 
Filtrare:  duză 35 – 70 l/oră – 120 sită, 130µ 
 duză 105 – 200 l/oră – 80 sită, 100µ 

Debite şi diametre de udare

Culoare duză Debit (l/oră) la 
2,0 bari

Diametru de 
udare* (m)

Maro

Gri

Verde

Portocaliu

Negru

Albastru

* Testat la 1,8 m deasupra solului

Tabel de performanţă GreenSpin
2,0 bari şi înălţime de 1,8 m
Rate de precipitaţie (mm/oră) şi uniformitate (CU%) la diferite distanţe

Distanţă între laterale (m)

Distanţă între capete (m)

Culoare duză

Maro

Gri

Verde

Portocaliu

Negru

Albastru

Cod de culori – Uniformitatea distribuţiei
CU = 85-89% - destul de bun 
CU = 90-92% - bun 
CU > 93% - excelent



Distanţă foarte mare
Utilizarea unui aspersor modular cu inversiune

• Irigare la rată de precipitaţie scăzută
• Adecvat pentru condiţiile din sere, unde se irigă simultan suprafeţe mari şi este 
necesară o precipitaţie scăzută 
• Distanţă de până la 6 m
• Presiune de lucru recomandată: 2,0 – 3,0 bari
• Cerinţe de filtrare: 80 sită, 200 µ

Grup modular

Aspersor modular pentru distanţă mare
Cap rotativ verde la presiune de 2,0 bari şi înălţime 1,8 m

Rate de precipitaţie (mm/oră) şi uniformitate (CU%) la diferite distanţe (m)

Distanţă între laterale (m)

Distanţă între capete (m)

Culoare duză

Verde 105 l/oră

Portocaliu 120 l/oră

Negru 160 l/oră

Albastru 200 l/oră

Cod de culori – Uniformitatea distribuţiei
CU = 85-89% - destul de bun 
CU = 90-92% - bun 
CU > 93% - excelent



Sisteme de propagare
Există două game de produse pentru propagarea seminţelor şi a butaşilor:

Green Mist 
Sistem bifuncţional de control al umidităţii şi irigare a teraselor de propagare a plantelor. 
Dimensiunea optimă a picăturilor previne curgerea. 

Fogger - generator de ceaţă (model în cruce)
Atunci când sunt necesare o dimensiune extrem de fină a picăturilor (90 µ) 
şi distanțe mai mari. 
Interval de debite pentru rate de precipitaţie diferite 

Caracteristici tehnice
Presiune recomandată: 4,0 bari
Înălţime minimă de instalare: 1,0 m 
Distanţă maximă între unităţi pe laterală: 1,2 m 
Distanţă maximă între laterale: 1,2 m 
Distanţă maximă a lateralei faţă de marginea terasei: 0,2 m 
Debite multiple: 7,0 (standard), 14, 21 şi 28 l/oră
Cerinţe de filtrare: 120 sită,130 µ 

Debit

Culoare Presiune
(bar)  

Debit
(l/oră)

Albastru

Portocaliu

Roşu

Negru

tub 4/7
şi stabilizator

LPD (presiune 
înaltă)

robinet 
fluture

4 generatoare 
de ceaţă 
instalate pe 
distribuitor în 
cruce



Emiţător bifuncţional Green Mist:
Date tehnice 
Presiune de lucru: 2 – 4 bari
Diametru de udare: 1,2 m 
Cerinţe de filtrare: 120 sită,130 µ 

Instrucţiuni de instalare: 
Înălţimea unităţilor deasupra terasei: 1,0 – 1,2 m 
Distanţă maximă între unităţi pe laterală: 1,0 m 
Distanţă maximă între laterale: 1,0 m 
Distanţă maximă a lateralei faţă de marginea terasei: 0,2 m

Debit comparativ cu presiune

Tabelul de dimensiuni ale ţevilor
Lungime laterală comparativ cu distanţă şi diametru ţeavă

Presiune (bar)

Debit (l/oră)

Distanţă 
unitate 

(m)

Ţeavă PVC* Clasă PE 4

* Se recomandă o grosime a peretelui de cel puţin 2,0 mm pentru a permite o filetare adecvată. 
La instalarea garniturii, se recomandă o ţeavă minim din clasa 6. 
Pătrunderea luminii şi algele – Selectaţi materialul potrivit şi o culoare închisă pentru a evita dezvoltarea algelor.

Funcţionare pulsatorie şi consum de apă
Cantitatea de apă necesară pentru propagare poate varia în funcţie de numeroşi factori, precum: 
• Varietăţile de plante 
• Etapa de dezvoltare 
• Temperatură
• Umiditate 
• Material de substrat folosit 

Tabelul poate fi folosit ca indicaţie pentru ratele nete de precipitaţie recomandate pentru diferite 
rapoarte ale impulsurilor. 
Se utilizează de obicei o durată a impulsurilor de 4,0-6,0 secunde. 

Dispunere schematică a instalaţiei PVC

Duză Presiune 
bar

Debit
l/oră

Generator de ceaţă tip cruce

Albastru*

Portocaliu

Green Mist 

Rată de precipitaţii l/oră/m2 pentru diferite distanţe şi impulsuri

* Duză standard
** Raport impulsuri pornit:oprit



Solarii tip tunel
Selectarea microaspersoarelor şi planificarea distanţei dintre acestea
Alegerea soluţiei potrivite depinde de un număr de factori: 
• Diametrul solarului tip tunel
• Rată de precipitaţii necesară 
• Nivel de uniformitate 
• Eficienţa udării (procent de apă în solarul tip tunel) 
• Înălţimea de instalare 

Tabel de performanţă pentru aspersorul modular cu inversie: 
Există o soluţie optimă pentru fiecare diametru de solar tip tuner, făcând posibilă uniformitatea maximă a udării şi utilizarea 
eficientă a resurselor de apă, prin combinarea factorilor de distanţă dintre aspersoare şi înălţime de instalare
Îmbinarea caracteristicilor duzei şi a dispozitivului anti-ceaţă în această aplicaţie va asigura o irigare extrem de precisă.

Diame-
tru solar tip 
tunel (m)

Modular cu inversie Distanţa între 
aspersoare

 (cm)

Înălţime 
(cm)

Distanţa între 
laterale 

(m)

Debit 
(l/oră) 

Precipitaţie 
(mm/oră) 

CU 
(%) 

Udare 
eficientă 

(%)Cap rotativ Duză Anti-ceaţă
negru mic verde verde singulară

verde cu inversie verde verde singulară

verde cu inversie verde verde singulară

verde cu inversie albastru albastru singulară

negru mic galben portocaliu

negru mic albastru galben

negru mic albastru albastru

verde cu inversie verde verde

verde cu inversie portocaliu portocaliu

verde cu inversie albastru albastru

Rate de precipitaţie înalte
Permit irigarea pe o perioadă mai scurtă şi 
generează o umiditate redusă, permiţând plantelor 
să se menţină uscate mai mult timp. 

Pereţi uscaţi
Datorită combinaţiei unice de duză şi dispozitiv anti-
ceaţă, această funcţie asigură o soluţie ideală la 
această problemă tradiţională de irigare în seră.



Indicaţie privind solariile tip tunel
Primul şi ultimul aspersor de pe o linie trebuie să fie amplasate cât mai aproape posibil de capătul 
liniei sau la 1,0 m de marginea solarului tip tunel. 

Exemplu

1. Rotor cu inversie pentru solarii tip tunel cu diametru de 6 m

2. Aspersor cu inversie pentru solarii tip tunel cu lățimi de 7 până la 12 m

3. Se vor păstra 2 m de conductă de irigare ascunsă după ultimul aspersor de pe line pentru a permite deservirea

prelungire 2,0 m

cuplaj cot

bandă de strângere



Irigare prin picurare
O gamă largă de laterale integrale de picurare şi picurători tip buton

Selecţie de picurători integrali

Diametru (nominal)

Grosime perete (mm)

Distanţă minimă între picurători (cm)

Aplicaţie principală Soluţia pentru 
laterale mai lungi, 

în condiții de 
distanțe mici între 

picurători sau 
condiţii 

topografice 
dificile. 

Produs durabil, 
rezistent, pentru 

o varietate 
universală de 

aplicaţii. 

Economic 
pentru 
aplicaţii 

universale. 

Picurător 
1,0 l/h 

tip labirint 
cascadă

Un picurător 
labirint cascadă, 

cu perete 
subţire, 

ce permite debitul 
scăzut 

şi distanţe dense 
între picurători.

NaanPC 16 mm

Linie de picurare cu presiune compensată, pe bază de 
tehnologie avansată

Interval de reglare a presiunii: 0,5 bari până la 4,0 bari
Presiune de lucru recomandată: 1,0 până la 3,5 bari

Pierderi de presiune pe laterale (m) în relaţie cu 
lungimea (m) şi distanţa între picurători (cm)

Lungime laterală      Distanţă picurător (cm)
m

Lungime laterală      Distanţă picurător (cm)
m

NaanPC 16 / 1,6 (negru) 

NaanPC 16 / 2,1 (albastru) 

Diafragmă elastică



NaanTIF 16 mm

NaanRON 16 mm 

Linie de picurare extrem de durabilă destinată utilizarii în sezoane multiple

Disponibilă la trei modele: grosime a peretelui de 0,9, 1,0, 1,15 mm
Presiune de lucru recomandată: 1,0 până la 3,0 bari
Filtrare recomandată: 16/1 -       150 sită, 100 microni
     16/2, 16/3 -  120 sită, 130 microni

Linie de picurare economică destinată utilizarii în sezoane multiple

Presiune de lucru recomandată: 0,5 până la 3,0 bari
Cerinţe de filtrare: 120 sită

Debit (l/oră) comparativ cu presiune (bar)*

Debit (l/oră) comparativ cu presiune (bar)

Lungime laterală maximă (m) pe teren plat, la variaţii 
de debit de 10%

NaanRon 16 / -2,0 (negru) 

NaanRon 16-3,0 (portocaliu) 

Lungime laterală maximă (m) pe teren plat, la variaţii de flux de 10%

                              Distanţă picurător (cm)

* Pentru16 mm w.t. 0,9,1,0 mm 

a = Constantă debit picurător, 
x = Exponent debit picurător 

Presiune                         Debit (l/oră)  

                                   Debit (l/oră)  
Presiune 
bar

Distanţă picurător (cm)



Top 

Picurător prevăzut cu sistemul cascadă labirint, proiectat  
pentru debite de 1 l/h,
Utilizabil pentru sezoane multiple, economic, cu diametru de 16 mm 
Conceptul labirint cascadă al picurătorului îmbunătăţeşte funcţiile de auto-curăţare.
 Aplicaţii: legume, flori şi alte culturi care necesită un debit scăzut şi distanţe mici 
între picurători. 
Germinarea excelentă şi introducerea butaşilor în condiţii de sol uşor datorită 
distanţei de 15 sau 20 cm între picurătoare.

Date tehnice

Debit (l/oră) comparativ cu presiune (bar)

Debitul picurătorului comparativ cu presiunea

Debit 1,0 l/oră
Model/Presiune

Pressure (bar) 

Dimensiuni ţevi Distanţă 
picurător

Grosime 
perete

Debit nominal 
picurător

Presiune 
de lucru

Lungime 
rolăDiam. 

ext.
Diam. 

int.

CV = coeficient de variaţie

Lungime laterală maximă (m) pe teren plat, la variaţii de debit de 10%

Pantă %

Presiune 1,0 bari

Distanţă picurător (cm)

Presiune 1,5 bari

Distanţă picurător (cm)

Presiune 2,0 bari

Distanţă picurător (cm)

De
bi

t (
l/o

ră
) 



Aplicaţiile sistemelor de picurare

A. Cultură în substrat
În general, irigarea culturii în substrat necesită irigarea frecventă a substratului superficial 
(între 10 şi 20 cm). 
Există două metode tradiţionale de cultivare în substrat: 

Stratificare
Sistem de picurare pentru creşterea legumelor şi a florilor pe straturi: 
Criterii de selectare şi proiectare a produselor pentru sistemul de picurare
• Debit picurător: 1,0, 1,6, 2,0 l/oră (PC sau obişnuit) 
• Distanţă picurător: 15 - 30 cm (în funcţie de distanţa dintre plante sau atunci când este 
necesară udarea în permanenţă a unei porțiuni) 
• Diametru lateral: 16 sau 17 mm
• Număr de laterale: 1 per rând sau 1 per 2 rânduri pentru cultivarea densă a florilor sau 
ierburilor
• Pe măsură ce numărul lateralelor creşte iar distanţa dintre picurători se reduce, se 
selectează un picurător cu un debit mai redus pentru a menţine o rată a precipitaţiei scăzute.

Strat îngust
2 rânduri
2 laterale de picurare
Exemplu: trandafiri, roşii etc.

Strat lat
4 sau 6 rânduri
2 sau 3 laterale de picurare
Exemplu: plante, salată, garoafe



Sisteme în substrat, saci de cultură sau jgheaburi
Metode principale
1. Picurător tip buton cu evacuare singulară (sau 2 evacuări pentru substrat)
2. Distanţă picurător: un picurător per plantă
3. CNL este recomandat pentru un sistem care funcţionează de cel puţin 4 ori pe zi
4. Liniile de picurare integrate (Naan PC sau NaanTIF) pot fi utilizate pentru irigarea ghivecelor sau a sacilor de cultură în 
pepinierele cu scop comercial.

Irigare în jgheaburi

Irigare în substrat

Saci de cultură cu linie de picurare 
integrată



B. Sistem de picurare la rădăcină

Alegerea picurătorilor şi distanţele între aceștia
Schema va fi considerată o îndrumare generală. 
Se va ține cont de necesarul de apă şi capacitatea sursei.

Topografie şi 
dimensiunea/geometria 

zonei

Seră mică şi teren plan Pante şi/sau linii lungi

Picurător non-PC

Distanţă rânduri

Considerent privind costurile

Distanţă rânduri 
peste 30 cm

Densitate mare 
< 30 cm

O laterală pe rând

Debit redus 
pe termen scurt

Debit redus 
pe termen lung

Interval amplu de debit 
pe termen lung

NaanTIF 
PC 1,6, 2,1 l/oră

Non PC PC

O laterală 
pe două rânduri

Picurător 
1,0 – 2,0 l/oră

Picurător 
1,6 – 2,1 l/oră

Picurător PC

Considerent final: 
Identificaţi rata de precipitaţie a sistemului de picurare selectat. 
Pentru valorile care depăşesc 10 mm/oră, se va lua în considerare o doză minimă de irigare de 2,0 mm. (20 m3/ha)



Laterală de picurare pe pantă descendentă (-1%)

pantă -1%

Considerente de proiectare şi recomandări practice
1. Cu sistemul de irigare prin picurare (laterale şi picurători apropiaţi) încercaţi să selectaţi un debit redus al 
picurătorului, la joasă presiune, pentru a minimiza rata de precipitaţie. 

2. O pantă de scurgere de 1-2% este normală într-o seră. 
Laterala de picurare trebuie poziţionată astfel încât să se îndrepte din punctul superior spre punctul inferior*. 
Ţeava secundară va fi amplasată corespunzător, în punctul cel mai înalt. 
(*În contradicţie directă cu ceea ce a devenit metoda tradiţională de poziţionare a liniilor secundare în sere)

3. Ţevile secundare şi capetele liniilor de picurare laterale trebuie să fie accesibile în vederea curățării

Tabel proiectare picurători în funcție de tipul de cultură

laterală de picurare

supapă de scurgere sau ţeavă 
cu diametru redus 25 mm 

capăt linie 

aliniere arc

Flori           Legume

Trandafiri Garoafe Piper Roşii Salată Castraveţi

Debit picurător 
(l/oră) 

Distanţă picurător 
(cm)

Laterale 
pe rând



Irigarea plantelor de ghiveci

ClickTIF
Picurător tip buton PC & CNL
Performanţă şi date tehnice
• Debit nominal: 2.0, 3.0, 4.0, 8.0 l/h
• Interval de reglare a presiunii: 5 – 40 m
• CV sub 4%
• Anti-scurgere:
   - Presiune de deschidere: 4,0 m
   - Presiune de închidere: 2,0 m

Cod cromatic PC, PC CNL
PC+CNL – Carcasă maro deschis
PC – Carcasă neagră
2.0 l/oră – Capac maro
3,0 l/oră – Capac albastru
4,0 l/oră – Capac negru
8,0 l/oră – Capac verde

Lungime laterală maximă (m) pe teren plat, la variaţii 
de debit de 10%

Accesorii

Diametru lateral:

Presiune minimă la marginea laterală 5,0 m

Debit 
picurător l/oră

Distanţă picurător (cm)

Maro

Albastru

Negru

Verde

2 sau 4 evacuări 
cu tije labirint

tijă 
stabilizatoare

tijă 
cu ghidaj 

Conectori pentru 
tub 3/5

tijă
labirint, 
cot

tijă 
labirint, 
dreaptă

3/8 tub PVC sau PE 
cu tijă stabilizatoare

Instalaţie cu evacuări multiple
Permite un debit minim de 1,0 l/oră per tijă. 
De exemplu: 
Pentru a iriga 4 ghivece cu un singur 
picurător, este necesar un picurător cu un 
debit de 4 l/oră. 
Pentru a iriga 2 ghivece cu un singur 
picurător, este necesar un picurător cu un 
debit de 2, 3 sau 4 l/oră. 
N.B. 
Pe teren plat cu lungime şi înălţime uniformă 
a tubului de 3/5, debitul poate fi redus sub 
debitul minim de 1 l/oră. 
Diferenţele minore de înălţime de ±5,0 cm pot 
conduce însă la o diversificare a debitului.



Aplicaţiile picurătorului tip buton ClikTif

Evacuare singulară 
cu tijă stabilizatoare / tijă cu ghidaj

2 -4 evacuări 
cu tije labirint

Debit nominal l/oră

Debit per evacuare l/oră

Distanţă picurător     Flexibilă          Flexibilă

CNL*- Model fără scurgere+ +

Aplicaţii principale Plante în substrat, saci de cultură sau 
jgheaburi

    Plante în substrat și saci de cultură

* Picurătoarele CNL sunt necesare pentru sistemele care funcţionează cu irigare pulsatorie 
**Vă rugăm să consultaţi suplimentul de la pagina 20 (N.B).

Ghiveci suspendat

Evacuare singulară Jgheaburi

Saci de cultură



Sistem de irigare prin picurare şi microaspersie 
Sistem bifuncţional care oferă soluţii optime pentru utilizarea pe culturile în sol sau 
substrat.

Microaspersoare cu inversie
Utilizare
• Pregătirea solului înainte de plantare/însămânţare
• Irigare primară în timpul etapei de însămânțare a butaşilor sau a plantelor tinere
• Răcorirea plantelor tinere în sezonul cald

Cap rotativ verde modular cu inversie, cu un debit de 70-200 l/oră
Distanţa convenţională este de 4 x 4,0 m

Sistem de picurare
Irigarea prin picurare se va iniţia la câteva săptămâni de la irigarea inițială prin micro-
aspersie, la încheierea etapei de plantare şi atunci când sistemul radicular s-a extins 
suficient cât să se afle în raza de acoperire a aspersorului.

Suport suspendat

Duză codificată 
cromatic

Diametru de udare (m) la 2,0 bari

Gri

Verde

Portocaliu

Galben

Albastru

Cap rotativ cu inversie

Culoare 
duză

Diametru 
duză
mm 

Debit
l/oră

Înălţime (m)



Aspersoare pentru pepiniere

Selectarea modelului de aspersor

În funcţie de nevoile optime ale pepinierelor (pentru o distribuție uniformă și precisă, luând în considerare condiţiile de 
vânt)

Distanţă (m)

Debit (l/oră) 

Debit aspersor (l/oră) - comparaţie Distanţă de montare aspersoare (m) - comparaţie

Presiune 
recomandată (bar)

Avantaj relativ Presiune 
joasă 

şi eficienţă 
privind 
costul

Irigare 
eficientă 
chiar şi 

la presiune 
redusă

Irigare 
eficientă 
chiar şi 

la presiune 
redusă

Mecanism 
etanşat

Fără părţi 
exterioare 

mobile 

Regulator de 
debit opţional

Irigare 
eficientă 
chiar şi 

la presiune 
redusă

Rată de 
precipitaţie 
superioară 

pentru cicluri 
de irigare 
mai scurte 



2005 AquaMaster

•  Duză anti-insecte

•  Picături mari

•  Presiune de lucru: 1,5 până la 3,0 bari

•  Cerinţe de filtrare: 80 sită, 200µ

Debite şi diametre de udare (m)

Culoare duză

Gri
Verde
Portocaliu
Negru
Albastru

Albastru

Verde

Culoare 
duză

Q 
l/oră

Diam. 
int. duză

Gri
Verde
Portocaliu
Negru
Albastru

Cap 
rotativ

Distanţă (m) precipitaţie (mm/oră)

Testat la înălţime de 0,6 m

Testat la o înălţime de 0,6 m şi la o presiune de 2,0 bari

Debit (l/oră)

Pierdere de presiune 
(m)

Uniformitatea irigării

Pierdere de presiune locală Stand 2005 
pentru tub de 5/8

tub 5/8 sau 7/10 
de 1,0 m *

Disponibil în dimensiunile 5/8, 7/10 

* Pentru duze peste 160 l/oră, folosiţi tub 7/10

tijă 6 m
m

 1,0 m
 (suport)

conector 
cu filet 
exterior conector 

cu filet 
interiordop



Informaţii tehnice şi hidraulice

LPD (dispozitiv de prevenire a scurgerii)
Caracteristici principale
• Modular: Potrivit pentru microaspersoarele şi generatorul de ceaţă
• Pierdere minimă de presiune chiar şi la debite mari
• Deschidere într-o etapă: LPD este fie complet deschis, fie complet închis
• Uşor de demontat pentru curăţare şi întreţinere

Sunt disponibile două tipuri de LPD: 
• Negru: LPD de joasă presiune pentru microaspersoare
• Albastru LPD de înaltă presiune pentru generatoare de ceaţă

Pierdere de presiune

Presiune de lucru

LPD de înaltă 
presiune cu filet 
interior

LPD de joasă 
presiune cu filet 
interior

Cap rotativ modular cu inversie
LPD de joasă presiune 3/8“

Generator de ceaţă în T 
cu LPD de înaltă presiune

Exemple de montaj:
LPD de joasă presiune

(Presiune de admisie 20 m)
LPD de înaltă presiune

(Presiune de admisie 40 m)

Debit
l/oră

Pierdere de 
presiune

Debit
l/oră

Pierdere 
de presiune

LPD de joasă presiune LPD de înaltă presiune

Deschidere

Închidere



Instrucţiuni  de selectare a conductei

Instrucţiune de selectare a dimensiunii conductei (linie principală şi distribuitoare) pe baza calculului 
debitului într-o secţiune dată. Presupunem un control individual al presiunii pentru fiecare secţiune.

Distribuitor PE (Debit maxim) Linie principală (Debit maxim)

PE 
clasa 4

Linie 
de picurare 

PC

Linie 
de picurare 
obişnuită

P.E clasa 6 PVC clasa 6Diam.
int.

Diam.
int.

Seră 120 x 83 m

Distribuitor

Linie principală

Pompă



Accesorii
Conectori NaanPC, NaanTIF, NaanRON & Top 
Linie de picurare 16 mm

Fig. Evacuări Filet

doar 16 mm
Conector – 16 mm
Conector 
Teu
Teu reducție
Cot
Conector T cu garnitură pentru PVC
Start conector cu garnitură pentru PVC
Start conector cu bandă pentru (conductă 25-75 mm)
Dop
Clemă

Clemă de suspendare Tamar-C 16, 20 mm
Tijă Tamar-S 16 mm
Diblu de stabilizare Tamar-P 16, 20 mm

Clemă picurător – 16, 20 mm
KolTIF – 16 mm pentru evacuare tub 3/5

Descriere
Start conector pentru PVC cu garnitură
Conector 17x16

Teu

Conector 17x17
Dop
Inele pentru conectori stea
A Stea neagră 10/13
B Stea maro 25

Tamar, clemă şi KolTIF

Conectori stea



Accesorii
LPD de înaltă presiune

LPD de joasă presiune

Robinet fluture 3/8” x 4/7

Robinet fluture 4/7, negru

Robinet fluture  3/8”

Robinet fluture cu filet 1/4”

Cap M-11

Cap 1/2” BSP

Agri-conectori 1/2” F 
pentru tub PE 5/8

Agri-conectori 1/2” F 
pentru tub PE 9/12

Accesorii generator de ceaţă

Cot 45°

Dop

T 

Cruce

LPD negru cu filet interior

LPD 4/7 negru

LPD M-11 negru

LPD 3/8” negru

LPD albastru cu filet interior

LPD 4/7 albastru

LPD M-11 albastru

LPD 3/8” albastru

Stabilizator 13 cm

Racord 4/7 x 4/7

Dop Fast-n-Fast

Fast-n-Fast

Filtru pentru LPD



Accesorii

Cheie duză 501-U, 502-H 

Perforator 4 mm 

Cheie pentru 5022, 5022-U 

Cheie pentru super 10 

Dispozitiv de perforare 8 mm

Perforator 8 mm pentru Stand 52 
şi pentru start conectori 

Burghiu de perforare 8 mm 
alte dimensiuni disponibile

Suport fluture 60-150 cm 

Suport suspendat 30 - 60 cm 




