المواصفات الفنية
ليات التنقيط عالية المرونة فئة  XFS Driplineالمزودة بتقنية المانع النحاسي
™Copper Shield

الفئة Dripline

•وهي تتناسب بكفاءة مع توصيالت الضغط سهلة
التركيب من شركة  Rain Birdوالتوصيالت
المانعة لالنزالق لليات التنقيط فئة XFF Dripline
والتوصيالت المانعة لالنزالق األخرى بقطر  17مم
•التصميم صغير الحجم للن ّقاط من شركة
 Rain Birdيقلل من فقدان الضغط الداخلي،
ويتيح الفرصة لمد الليات لمسافة أطول مع بساطة
التصميم وبالتالي يقلل من الوقت الالزم للتركيب.

XFS
ﺍﻟﺭﻱ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺳﻁﺣﻲ

التطبيقات
ليات التنقيط عالية المرونة فئة XFS Dripline
المزودة بتقنية المانع النحاسي ™Copper Shield
من ® Rain Birdللري تحت السطحي بالتنقيط
هي االبتكار األحدث ضمن مجموعة منتجات
™ Xerigationللري بالتنقيط من شركة .Rain Bird
توفر تقنية المانع النحاسي ™Copper Shield
(وهي تقنية بانتظار الحصول على براءة اختراع)،
الحماية للن ّقاط من اختراق الجذور له ،مما يوفر
نظام ريٍّ تحت سطحي يتميز بعمر افتراضي طويل
وانخفاض في معدالت الصيانة في حال استخدامها
تحت مناطق نجيل المالعب أو الشجيرات أو الغطاء
األرضي .كذلك تتميز ليات التنقيط عالية المرونة
 Driplineمن الفئة  XFSالمزودة بتقنية المانع
النحاسي ™ Copper Shieldبأنها مثالية لمناطق
الزراعة محدودة المساحة أو الضيقة والضيقة ج ًدا،
باإلضافة إلى المناطق التي تتسم بمنحنيات ضيقة ج ًدا
أو الكثير من الطرق المتعرجة.
فهي تتناسب بكفاءة مع توصيالت الضغط سهلة
التركيب من شركة  Rain Birdوالتوصيالت المانعة
لالنزالق لليات التنقيط فئة  XFF Driplineوغيرها من
التوصيالت المانعة لالنزالق بقطر  17مم.

الميزات

بسيطة
•ليات التنقيط عالية المرونة النحاسية اللون فئة
 XFSمن شركة  Rain Birdمزودة بتقنية المانع
النحاسي( Copper Shield™وهي تقنية بانتظار
الحصول على براءة اختراع) توفر الحماية للن ّقاط
من اختراق الجذور له دون الحاجة إلى إجراءات
المعالجة المعتمدة من منظمة حماية البيئة  -وذلك
بعكس بعض الجهات المصنعة التي تستخدم مواد
كيميائية ذات تأثير قوي أو فالتر معالجة لحماية
الن ّقاط من اختراق الجذور له
•عبر استخدام مادة الليات الفريدة ،تع ُّد ليات التنقيط
عالية المرونة نحاسية اللون فئة XFS Dripline
المزودة بتقنية المانع النحاسيCopper Shield™
األكثر مرونة من بين ليات التنقيط المعروفة في هذا
المجال ،مما يجعلها األسهل للتصميم والتركيب بين
ليات التنقيط تحت السطحية

•التنوع في معدالت التدفق للنقاطات وأيضا التنوع
في المسافات المتوفرة بينها يتيح مرونة عالية
في التصميم بالنسبة لالستعماالت تحت السطحية
للنجيل والمالعب والشجيرات وكذلك في حالة
استخدام نباتات الغطاء األرضي.

المواصفات
•القطر الخارجي (مقاس السنتيميتر):
 0.634بوصه ( 16ملم)
• القطر الداخلي ( 0.536 :)IDبوصه ( 13.6ملم)
سمك 0.049 :ب
• ال ُ
• 12بوصة 18 ،بوصة 24 ،بوصة
( 30.5سم 45.7 ،سم 61.0 ،سم) للتباعد
•متوفرة في لفات بطول  100قدم و 500قدم
( 30.5مترً ا ،و 76.2مترً ا و 152.4مترً ا)
• لون اللفة :نحاسي

الثقة العالية
•نقاطات  XFSمحمية من اختراق الجذور لها من
خالل تقنية المانع النحاسيCopper Shield™
من شركة  ،Rain Birdوهي تقنية بانتظار
الحصول على براءة اختراع ،مما يوفر نظامًا
ال يتطلب أي عمليات صيانة أو استبدال للمواد
الكيميائية لتفادي اختراق الجذور له
•يوفر تصميم الن ّقاط المعوّ ض للضغط تدف ًقا ثاب ًتا
عبر طول الخط بأكمله مما يضمن انتظامًا أعلى
يتيح المزيد من الثقة في نطاق الضغط الذي
يتراوح بين  8.5إلى  60رطالً/بوصة مربعة
متينة
•فالليات مزدوجة الطبقات (نحاسي على أسود)
توفر مقاومة ال نظير لها للمواد الكيميائية ونمو
الطحالب والتلف الناجم عن األشعة فوق البنفسجية
•مقاومة للشوائب :يقاوم تصميم الن ّقاط الفريد من
شركة  Rain Birdاالنسداد عبر استخدام مسار
تدفق عريض للغاية معزز بقدرة ذاتية على
التنظيف بالماء

نطاق التشغيل

•الضغط :من  8.5إلى  60رطالً/بوصة مربعة
(من  0.58إلى  4.14بار)
•معدالت التدفق 0.6 :و 0.9جالون/ساعة
( 2.3لتر/الساعة و 3.5لترات/الساعة)
• الفلترة المطلوبة :فلتر شبكي 120

موديالت ليات التنقيط فئة XFS Dripline
• XFS-06-12-100
• XFS-06-12-500
• XFS-06-18-100
• XFS-06-18-500
• XFS-06-24-500
• XFS-09-12-100
• XFS-09-12-500

• XFS-09-18-100
• XFS-09-18-500
• XFS-09-24-500
• XFSP-06-12-500
• XFSP-06-18-500
• XFSP-09-12-500
• XFSP-09-18-500

كيفية التحديد

100 - 12 - 06 - XFS
طول اللفة
( 100قدم)
تباعد الن ّقاط
( 12بوصة)
الموديل

معدل التدفق
( 0.6جالون/ساعة)

= XFSPأرجواني إشارة للموديالت التي تستخدم
المياه المعالجة وغير الصالحة للشرب

ليات التنقيط عالية المرونة فئة  XFS Driplineالمزودة بتقنية المانع النحاسي ™Copper Shield

الفئة Dripline

ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ) XFS Driplineﺑﺎﻟﻘﺩﻡ(

ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﻁﻭﺍﻝ )ﺑﺎﻟﻘﺩﻡ(
ﺭﻁﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻌﺔ ﺗﺑﺎﻋﺩ ﻳﺑﻠﻎ  ۱۲ﺑﻭﺻﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ )ﺟﺎﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ(:
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المواصفات
تتميز ليات البولي إيثلين عالية المرونة النحاسية اللون
باشتمالها على ن ّقاطات مثبتة بالمصنع ومعوّ ضة للضغط تتسم
متساو وف ًقا لقيم التباعد المدرجة ومعدل التدفق من
بتباعد
ٍ
كل ن ّقاط مثبت هي  0.6أو  0.9جالون/ساعة عندما يكون
الضغط الداخلي بين  8.5و 60رطل/بوصة مربعة.
يتميز حاجز الن ّقاط باشتماله على حاجز ّ
منظم للضغط يتميز
بحركة زنبركية مما يسمح بالتنظيف الذاتي في حال وجود
أي انسداد في فتحة الخروج .وتتيح الليات عالية المرونة
عمليات تركيب سهلة في الخطوط غير المنتظمة .كذلك يتميز
الن ّقاط المدمج بتقنية المانع النحاسي لحماية الن ّقاط من اختراق
الجذور له .يتميز مدخل الن ّقاط بارتفاعه عن جدار الليات
عالية المرونة الداخلية للحد من تسرب األتربة واألوساخ.
تم تصنيع ليات التنقيط  XFS Driplineبواسطة شركة
.California ،Azusa ،Rain Bird Corporation
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ﺗﺑﺎﻋﺩ ﻳﺑﻠﻎ  ۱۸ﺑﻭﺻﺔ
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ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﻁﻭﺍﻝ )ﺑﺎﻟﻣﺗﺭ(
ﺗﺑﺎﻋﺩ ﻳﺑﻠﻎ  ۳۰٫٥ﺳﻧﺗﻳﻣﺗﺭً ﺍ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ )ﻟﺗﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ(:
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متوافقة مع معايير الريادة في الطاقة والتصميمات البيئية LEED

تشتمل على  %20على األقل من مادة البولي
إيثيلين المعاد تدويرها بعد االستهالك والحاصلة
على اعتماد الريادة في الطاقة والتصميمات البيئية
LEED credit 4.2

ليات التنقيط فئة  XF Driplineمن شركة  – Rain Birdضمان خمس سنوات على جودة صناعة المنتج وسبع سنوات على مقاومة المنتج للتشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
هاتف(520) 741-6100 :
فاكس(520) 741-6522 :

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
هاتف(626) 812-3400 :
فاكس(626) 812-3411 :

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
هاتف(626) 963-9311 :
فاكس(626) 852-7343 :

الخدمات الفنية بشركة Rain Bird
)(800) RAINBIRD (1-800-724-6247
(الواليات المتحدة وكندا)

الخط الساخن لمعرفة المواصفات
( 800-458-3005الواليات المتحدة وكندا)

االستهالك األمثل للمياه "™"The Intelligent Use of Water
www.rainbird.com
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