Linia kroplująca XFS-CV
Jedna linia kroplująca, która stawi czoła
każdemu wyzwaniu
TECHNOLOGIA

3m
UTRZYMANIA
SŁUPA WODY

Zabezpieczenie
przed korzeniami
z czystej miedzi

Najlepsze zawory
zwrotne w branży
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Kompleksowa linia kroplująca XFS-CV firmy Rain Bird® zapewnia ochronę,
która nie ma sobie równych w tej branży. Model XFS-CV z wbudowanymi
zaworami zwrotnymi i ekranami z czystej miedzi w każdym kroplowniku
chroni przed intruzją korzeni i radzi sobie w dowolnym miejscu zastosowania
– na powierzchni, pod powierzchnią, na skarpach lub powierzchni o różnych
poziomach.
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Zabezpieczenie z czystej miedzi

Najwyższe zatrzymanie

Trwałe wykonanie

Dzięki ekranom wykonanym
z czystej miedzi, która chroni
każdy kroplownik przed intruzją
korzeni, linia kroplująca XFS-CV
jest najlepszym wyborem do
zastosowania pod powierzchnią.

Dzięki opatentowanemu zaworowi
zwrotnemu w każdym kroplowniku,
który zatrzymuje do 3 m słupa wody
przy zmianie poziomów, linia kroplująca
XFS-CV eliminuje niekontrolowany
wypływ w nisko położonych miejscach i
zapewnia równomierne nawadnianie w
całej sekcji.

Trwałość linii kroplującej
XFS-CV potwierdza 10 lat
badań i najdłuższa gwarancja
w branży, obejmująca 16 lat
gwarancji na intruzję korzeni do
kroplownika.

Linia kroplująca XFS-CV
Ulepszona efektywność
• Poprzez połączenie zabezpieczenia przeciwko intruzji korzeni z
czystej miedzi oraz najlepszych w branży zaworów zwrotnych linię
kroplującą XFS-CV można wykorzystać do dowolnego zastosowania
– na powierzchni, pod powierzchnią, na skarpach lub powierzchni o
różnych poziomach.
• Model XFS-CV radzi sobie z przeszkodami o wysokości 3 m (10′)
dzięki opatentowanym zaworom zwrotnym o wartości 4,3 psi
(0,3 bara), które łatwo można wkomponować w dowolny projekt.

Ekran z czystej miedzi

Kroplownik XFS-CV
ze wzmocnionym
zaworem zwrotnym

• Opatentowana mieszanka materiałów użyta w rurach sprawia,
że linia kroplująca XFS-CV jest najbardziej elastyczna w branży oraz
pozwala zaoszczędzić czas i koszty w miejscu instalacji.

Poprawione działanie
• Tylko linia kroplująca XFS-CV zawiera w każdym kroplowniku
element z czystej miedzi, który chroni przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez korzenie. Inni producenci stosują rozcieńczone
związki miedzi zamknięte w tworzywie sztucznym.
• Kroplownik XFS-CV ze wzmocnionym zaworem zwrotnym
zatrzymuje wodę w sekcji do 3 metrów (10 stóp) wzniesienia
powierzchni, co jest najwyższą wartością w branży.
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Trwałe wykonanie
• Dwuwarstwowa rura zapewnia niezrównaną odporność na
substancje chemiczne, uszkodzenia powodowane przez promienie
ultrafioletowe oraz rozwój alg.
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• Niskoprofilowy kroplownik zmniejsza straty ciśnienia, co umożliwia
instalowanie dłuższych ciągów.
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• Bardzo szeroki kanał przepływu i działanie samopłuczące chroni
kroplownik przed zatkaniem piaskiem.
• Za linią kroplującą XFS-CV stoi ponad dekada badań i jedna z
najsilniejszych gwarancji w branży.

Jedna linia kroplująca
do każdej instalacji
Poprzez połączenie zabezpieczenia
przed intruzją korzeni wykonanym
z czystej miedzi wraz z najlepszymi
w branży zaworami zwrotnymi
model XFS-CV sprawdza się w
dowolnym miejscu instalacji.

Pod powierzchnią

Skarpy

Powierzchnia o różnych poziomach
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