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Mikrozavlažovače SPECTRUM
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Zavlažování rozmanité keřové výsadby v okrasných zahradách 
rodinných domů je výhodné provádět mikrozávlahou 
s možností regulace. Keřové výsadby o větší rozloze (několik 
metrů), které nevytváří úplný půdní pokryv, je možné 
s výhodou zavlažovat mikropostřikem s využitím   
mikrozavlažovačů SPECTRUM.

Mikrozavlažovače SPECTRUM je možné instalovat několika 
způsoby. Nejběžnější je varianta SPECTRUM se zemním bodcem. 
Ty se připojují k sekčnímu rozvodu mikrotrubičkou PVC ¼ “, která 
umožňuje pozdější změnu umístění. Další možností je upevnění 
hlavice přímo na rozvodné potrubí.

Pokud je požadováno umístění mikrozavlažovače ve výšce 
několika desítek cm nad zemí (těsně nad výsadbou), lze použít 
SPECTRUM s integrovaným adaptérem s 1/2“ vnitřním závitem, 
který se osadí na odbočku z potrubí vystupující kolmo ze země do 
požadované výšky. Obdobné řešení nabízí i SPECTRUM se 
závitem 4 mm, které se nainstaluje na plastový stojánek délky 30 
nebo 45 cm.

Použití

Technická charakteristika

 Materiál mikrozavlažovačů Spectrum – polypropylen
 Připojování prostřednictvím:

 nástrčné koncovky  BARB 4 mm
 závitu – THREAD 4 mm
 závitového adaptéru 1/2“ 

 SPECTRUM lze snadno rozebrat a čistit
 SPECTRUM lze plynule regulovat nebo uzavřít
 Délka zemního bodce SPECTRUM je 10 cm
 Připojovací mikrohadička PVC ¼“ (obj.č. 45 710)
 Rozvodné potrubí PE 16 mm PN 4 (obj.č. 45 701)
 Doporučený pracovní tlak na výtoku 1,0 – 2,0 atm
 Hlavice SPECTRUM lze nahradit hlavicemi SHRUBBLER 

nebo MINI BUBBLER

     SPECTRUM (T)
    závitový hrot 4 mm
       obj.č. : 45 991

     SPECTRUM 
   s adaptérem 1/2“
    obj.č. : 45 993

     SPECTRUM (B)
  sse zemním bodcem
      obj.č. : 45 992


