Zawory z serii GSV
Wiodący w branży elektrozawór
Zawory serii GSV firmy Rain Bird® zapewniają niezawodność działania, na której możesz polegać przez
wiele lat i są dostępne w pełnej gamie opcji z tworzywa sztucznego i mosiądzu. W zaworach z serii GSV
zastosowano wiodące w branży zabezpieczenie przepięciowe oraz precyzyjny mechanizm regulacji,dzięki
czemu stanowią one innowacyjne rozwiązanie, które sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wyjątkowa odporność na
przepięcia
Doskonałe rozwiązanie do pracy
w najtrudniejszych warunkach
– elektrozawór zaprojektowano
i przetestowano pod kątem
wytrzymywania przepięć
rzędu 25 kV.

Regulacja ciśnienia
Pozwalają utrzymać stałe
ciśnienie w zakresie od 1,04
do 6,90 bar (15 do 100 psi),
niezależnie od wahań ciśnienia
na wlocie.

Odporność na działanie
substancji chemicznych i wodę
pochodzącą z odzysku ścieków
Odporna na chlor membrana
zapewnia podwyższony
poziom ochrony przed żrącymi
substancjami chemicznymi.

Zawory z serii GSV

Wytrzyma każdą burzę
• Elektrozawór GBS25 został wyposażony w zabezpieczenie
przepięciowe 25 kV.
• Wbudowany mechanizm filtracji dla dodatkowej ochrony
przez zanieczyszczeniami.

Niwelowanie wahań ciśnienia
• Wbudowany fabrycznie moduł PRS-DIAL reguluje ciśnienie
wylotowe w terenie, zapewniając większą równomierność
dystrybucji.
• Większa skuteczność redukowania nagłych skoków ciśnienia
ogranicza występowanie uderzeń hydraulicznych.
• Pokrętło regulacji ze wskaźnikiem umożliwia precyzyjne
ustawienie ciśnienia w krokach co 0,02 bar (1⁄3 psi).

Wyjątkowa trwałość instalacji
• Wszystkie modele są wyposażone w membranę odporną na chlor,
która sprawdza się w instalacjach odzyskanej wody ściekowej, a
także w opcjonalne fioletowe pokrętło do regulacji przepływu i
pokrywę wskazującą na urządzenie obsługujące wodę niezdatną do
picia.
• Ergonomiczna konstrukcja ze szczelną pokrywą wodoodpornego
wkładu z podziałką chroni przed aktami wandalizmu.
• Sitko ze stali nierdzewnej jest wyposażone w mechanizm zgarniaka,
który usuwa żwir i zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego.

Odpowiedni model do każdego zastosowania
Każdy model z serii GSV został zaprojektowany z myślą o długotrwałej eksploatacji oraz łatwej konserwacji i
jest dostępny z gwintem NPT lub BSP.
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