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TRYCKREGLERAD DROPPSLANG PC
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
  Droppbevattning av åkrar & växthus
  Grönsaker, bär & fruktodlingar
  Blomsterodlingar & trädgårdar
  Bevattning av sluttande åkrar.
  Underjordiska bevattningssystem

EGENSKAPER
En tryckreglerad droppslang, som tack vare de specialformade 
droppenhetern levererar samma vattenmängd vid olika tryck. Detta 
gör slangen lämplig i kuperad mark, då bevattningen  sker oberoende 
av hur brant marken är. Slangen är även lämplig i längre längder. De 
specialutformade droppenheterna gör att risken för igentäppning liten. 
Eftersom vattenmängden är bestämd blir det lätt att kalkylera vatten-
mängden samt gödsling efter växternas behov och därmed minskas 
onödig bevattning och gödsling.

KONSTRUKTION
Polythlene slang med ingjutna droppenheter

VÄTSKETRANSPORT

Maximal föreslagen längd (i m) vid höjdskillnader 0 %, droppavstånd i  cm.
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Droppbevattning kapacitet (bar)Diameter

Normalt Flöde/droppenhet

Sprängtryck (bar)

Föreslaget �lter

Avstånd mellan droppenheter (cm)

Arbetstryck (bar)

Längder (m)

Tjocklek

Droppbevattning -PC

Speci�kationer

Tryck (bar)

Tryck (bar)

SLANG LÄNGD
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TUNNVÄGGIG DROPPSLANG
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
  Droppbevattning av radkulturer såsom jordgubbar & grönsaker
  För växter som odlas tätt och vill ha lågt flöde per droppställe
  Blomsterodlingar & trädgårdar
  Bevattning av ej sluttande åkrar.
  Underjordiska bevattningssystem

EGENSKAPER
En bevattningsslang som minskar vatten och gödsel konsumtionen 
eftersom mängden vatten och gödning kalkyleras efter växternas 
behov. Rekomenderad filtreringsgrad 100 mikron.

VÄTSKETRANSPORT
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lutning

Diameter 17 mm
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lutning

Diameter 17 mm

Diameter 17 mm
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Diameter Yd

Tjocklek i mm

Sprängtryck

Diameter Id

Arbetstryck

0,20 mm      0,45 mm

Max. längs på slang i m som bör användas, vid lutning i % & droppavstånd i  cm.

SLANG LÄNGD

Standardlängd 

Slang egenskaper vid tjocklek 0,20 reps 0,45 


