














































































































Parametry źródła wody:

Q = 1,5 m³/h

P = 4,5 - 6,0 atm.

Na przyłączu do źródła wody należy zamontować:

filtr dyskowy 3/4" i regulator ciśnienia 3/4"

(ciśnienie wyjściowe ustawić na 4,0 atm.)

Parametry sekcji nawadniających:

sekcja I (zraszacze) - Q = 1,33 m³/h

sekcja II (zraszacze) - Q = 1,49 m³/h

sekcja III (zraszacze) - Q = 1,54 m³/h

sekcja IV (zraszacze) - Q = 1,52 m³/h

sekcja V (zraszacze) - Q = 1,58 m³/h

sekcja VI (linie kropl.) - Q = 1,12 m³/h

sekcja VII (linie kropl.) - Q = 1,02 m³/h

Wymiary obiektu wg planu otrzymanego

od klienta. Plan wyskalowano wg granicy

działki o długości 40 m.














LEGENDA:

- zraszacz serii 1804 RAIN BIRD - dysze wg planu

  (dopisek "SAM" oznacza zraszacz z zaworem stopowym)

- obszar do nawadniania liniami kroplującymi

  NAAN-TIF 16C/1,6/33

  (do kalkulacji przyjęto rozstawę ciągów 0,50 m)

- rura PE Ø25 mm PN4

- rura PE Ø20 mm PN4

- rura PE Ø16 mm PN4

S

- przyłącze wodne

- studzienka STANDARD (zawory 100-HV 1" RAIN BIRD)

- sterownik ESP-RZXi - 8 RAIN BIRD

- czujnik opadu deszczu RAIN CHECK RAIN BIRD

  (czujnik umieścić na zewnątrz)
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