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THE KOMET ADVANTAGE:
INNOVATION WITH IMPACT

جميع البيانات والرسوم التوضيحية هي برامج إعالمية فقط و قد تخضع للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق و
 .دون تحمل أي التزام

Komet Precision
)Regulator (KPR-X
مع ِّدل كل تدفقات الضغط
النماذج المتاحة :
 0.4بار |  6رطل
 0.7بار |  10رطل
 1.0بار |  15رطل
 1.4بار |  20رطل

)Precision Twister (KPT
رقم  30حجم الفوهة  6مم  10 /رطل في القدم المربع  0.7 /بار 10 /قدما 3 /م تباعد

)Precision Twister (KPT

)Precision Twister (KPT

)Precision Twister (KPT

زاوية المسار القياسية
رقم  30حجم الفوهة
أقل من  psi 6رطل الضغط

زاوية المسار القياسية
رقم  30حجم الفوهة
 10مقياس الضغط
 10تباعد  10قدما

زاوية المسار القياسية
رقم  30حجم الفوهة
 10مقياس الضغط psi
 10امدق  10دعابت

نموذج زاوية مسارة

زاوية مسارة درجة منخفضة

انخفاض حاد للزاوية المسارة

الموثوقية

التكيف
الزوايا المسارية Komet

تناسق حجم القطيرات

كفائة الطاقة
أقل طاقة لألطراف المتحركة للجهاز Komet

تصميم  -الجودة Komet

قاعدة المنعكس األسود
الزاوية المعيارية
لمعظم التطبيقات

فعالة جدا في الضغوط المنخفضة
ال حاجة ألجهزة تشغيل إضافية
مصممة مع التركيز على الكفاءة في العمل

قاعدة المنعكس األزرق
زاوية منخفضة
للتطبيقات في الطقوس الجوية العاصفة

تيار واحد
فقط في وقت
واحد يتصل
بعصايا
الرشاش
لجودة العملية

قاعدة المنعكس األصفر
زاوية منخفضة
للتطبيقات في الطقوس الجوية العاصفة

شكل عصايا
هيكل
الرشاش
يسهم في
انسياب
الماء من
حولها

أداء جيد للغاية بدءا من  6رطل

توزيع الماء

قاعدة المنعكس (كوميت( Komet

نظام الحركة Komet 3-D

قطيرات الماء متناسقة على طول مدى
التدفق

يتفاعل مستجيبا جدا للحد األدنى من
الضغط و التدفق

تكوين الوريد و تصميم السطح متميز

انتظام عال ضمن كل أنماط التوزيع

تقليل القطيرات و التغشية كالبخار

توزيع المياه على جميع األطراف بأقل
.ضغط و أقل مقدار المياه
زيادة المساحة المبلولة

(KPT) Komet Precision Twister
توزيع القطي رات قاعدة المنعكس كوميت
تناسق شكل و حجم القطي رات على جميع
.أط راف الساحة المبلولة

قاعدة المنعكس األبيض
مسار درجة منخفضة يتم تثبيته فوق
األنبوب ألنواع المحاصيل طويل القامة
و الكثيفة

توزيع مثالي لقطي رات المياه على
مستوى األجهزة المنافسة
قط رات
كبيرة جدا

قطي رات
رقيقة جدا

الجزء الدوار رمادى اللون
نصف دائرى
لإلستخدام مع المواسير المتدليه

أقصى الضغط المطلوب ألغلب الرشاشات
األكثر استخداما

فوهة (نوزل)  Kometتتناسب بسرعة

جهاز توزيع منافس

مصممة لتسهيل اإلستعمال
حدسية االستخدام ويمكن تغييرها بسرعة
سهولة تحديد أحجام فتحات المساحات

أنقرللتأمين

تدوي رللتركيب

حامل الفوهة مندمج
ناقل الفتحة الثانوي مصبوب في داخل هيكل
الرشاش .يتكيف مع مختلف متطلبات نظام
تدفق المياه باستخدام فتحة ثانية

تيار واحد فقط في وقت واحد
يجعل اإلتصال بآخرعصايا
الرشاشات لجودة العملية

إدراج

حارس
المحاصيل
يبقي القاذف
الطرفي دائ را
على طول
المحاصيل

20 psi

جهاز توزيع منافس

Komet
Precision
Twister

15 psi

10 psi

رشاش المحور عالمي

كفاءات جهاز الرش
جهاز التوزيع

جهاز التيار

KOMET PRECISION
TWISTER

العمل سلسل جدا بحسب التصميم
وزن متكامل  0.75رطل  350 /جرام

جيد جدا

اهتزاز قليل جدا

جيد

أثبت كفائته في الحقل و في كل الظروف المختلفة

توحيد التوزيع األمثل ضمن نمط التوزيع كله

تحسين أنتظام التوزيع ضمن نمط التوزيع كله
ممتاز

البوليمرات التقنية مقاومة للصدمات واألشعة فوق البنفسجية

تناسق حجم القطيرات

20 psi

15 psi

10 psi

6 psi

ضغط مقابل
تكاليف
التشغيل

قاعدة دوارة المنعكس الدقيقة )(KPT
رشاش واحد لمنظومة الري بأكملها

مراقبة القطيرات بالضغط

 0.4بار|  6رطل

قطيرات المياه أكبر
بقليل من القطيرات
المتوسطة

 1.0بار|  15رطل

قطيرات أصغرمن
القطيرات المتوسطة

 0.7بار|  10رطل

قطيرات متوسطة

نمط التوزيع منسق من بداية نقطة المحور إلى نهايته
نطاق الضغط 6-20 :رطل ( 0.4-1.4بار(
مقياس الفوهات (النوازل) mm 2-10.3( ”10-52/128 :ملليمتر(

