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شیر پروانه اى پلیمرى 
شیر گیت ولو پلیمرى

شیر فلکه کشویى 
زبانه الستیکى

مه پاش
شیر تخلیه هوا پلیمرى

رین پایپ

شیر پروانه اى چدنى دیسک کروم

شیر  پروانه اى چدنى دیسک پلیمرى
پانچر (مکانیکى، فشارى، لى فلت)

کیت مه پاش جعبه اى
شیر کنترل فشار

مینى فیلتر پلیمرى
PE , PVC لى فلت

فیلتر پلیمرى

تایمر

PC قطره چکان



3190102
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مزایا و کاربرد

مشخصات

قطره چکان پرسى  PC  ورسک  (مدل زالوان)

305020430502033050205

مشخصاتمشخصات
2 (L/h )دبى

داراى مکانیزم کنترل و جبران 

 (pc)فشار

داراى مکانیزم خود شویندگى 

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش

 تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى

 فوق العاده سخت

رنگ بدنه مشکى و نازل نارنجى 

مشخصات

3050202

4 (L/h )دبى

داراى مکانیزم  کنترل و جبران 

 (pc)فشار

داراى مکانیزم خود شویندگى 

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش

 تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى

 فوق العاده سخت

رنگ بدنه مشکى و نازل سبز

8 (L/h )دبى

داراى مکانیزم  کنترل و جبران 

 (pc)فشار

داراى مکانیزم خود شویندگى 

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش

 تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى

 فوق العاده سخت

رنگ بدنه و نازل مشکى

24 (L/h )دبى

داراى مکانیزم کنترل و  جبران 

 (pc)فشار

داراى مکانیزم خود شویندگى 

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش

 تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى

 فوق العاده سخت

رنگ بدنه مشکى و نازل بنفش

قابلیت نصب بدون پانچر
قابل اتصال بر روى لوله قطره اى

مورداستفاده در باغات، بوستان جنگلى ، گلخانه، فضاى سبز شهرى 
داراى تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزى

داراى کالهک جهت جلوگیرى از ورود حشرات و گل و الى
داراى مواد آنتى UV در قسمت هاى رنگى جهت جلوگیرى

از تخریب در برابر نورخورشید
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مزایا و کاربرد

3050103 3050102 3050101

قطره چکان باز شونده  PC  ورسک(مدل واران)

مشخصاتمشخصات
2 (L/h )دبى

 (pc)داراى مکانیزم کنترل و جبران فشار

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

رنگ پایه مشکى و نازل نارنجى 

مشخصات
4 (L/h )دبى

 (pc)داراى مکانیزم  کنترل و جبران فشار

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

رنگ پایه مشکى و نازل طوسى

8 (L/h )دبى

 (pc)داراى مکانیزم  کنترل و جبران فشار

1 - 3 (bar ):دامنه کنترل فشار

رنگ پایه مشکى و نازل آبى

CV مناسب در محدوده استاندارد
قابلیت نصب بدون پانچر

قابل اتصال بر روى لوله قطره اى
مورداستفاده در باغات، بوستان جنگلى ، گلخانه، فضاى سبز شهرى 

داراى تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزى
داراى کالهک جهت جلوگیرى از ورود حشرات و گل و الى
داراى مواد آنتى UV در قسمت هاى رنگى جهت جلوگیرى

از تخریب در برابر نورخورشید
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 7  (mm) : قطر
ضخامت : ”  5 / 4    

لوله ماکارونى مخصوص قطره چکان سفیدلوله ماکارونى مخصوص قطره چکان

0-400 (L/h ) قابلیت کنترل دبى از 
 داراى مواد آنتى UV جهت جلوگیرى

از تخریب در برابر نور خورشید
 مورد استفاده در باغات ، گلخانه ،

فضاى سبز و . . . 

قطره چکان 8 نازله با قابلیت تنظیم دبى

3050105

مشخصات

3190102

دو راه دریپر

بسته
باز

بسته

3050206

قطره چکان قابل تنظیم  8 نازله

میخ داخل گلدان

3050104

مشخصات
ایجاد نفوذ عمقى آب در خاك گلدان

کاهش هزینه بهره بردارى
افزایش راندمان آبیارى

داراى فیلتر ثانویه
داراى شیار جهت باالنس نمودن دبى خروجى

 10cm

 5cm

باز

4 / 5 - 5  (mm)  : قطر خارجى
   1   (mm)    : ضخامت 

جنس : PVC نرم 

3190104

چهارراه دریپر

3050201
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( 3/4 xتیپ ) رابط( 1/2 xتیپ ) رابط

 کورکن (تیپ مهره دار)کور کن تیپ پاکتى 

(1/2 x  تیپ) سه را ه (16x تیپ) سه را ه (تیپx تیپ xتیپ )سه را ه 

گردبر واشربست ابتدایى
                             PVC   16 تک لبه                            

واشربست ابتدایى
بست ابتدایى 20                              16 دو لبه سیلیکون                                

314050231405033140506 31405053140504

3140104

3140709

31401063140103

رابط (تیپx تیپ)

(1/2 xلى فلت) رابط

   ( 16 xتیپ ) رابط

3140704 3140708

3140107

3140703

3140105

نگه دارنده لى فلت 2 اینچ مشکى رنگ

3140614

بست ابتدایى 16

3140501

بست ابتدایى و واشر

 زانو (تیپ x تیپ) 

3140102

اتصاالت تیپ

رابط ( تیپ x لى فلت)

31403013140707

واشر بست ابتدایى
16 دولبه الستیکى

نگه دارنده ( لوله و لى فلت )

 18cm

 10cm

نگه دارنده لوله 16 مشکى رنگ

3140613

 2/5cm

 7cm  7cm

 15cm



 جنس بدنه :  امکان تولید با مواد ABS و پلى استال 
P.P جنس دسته :  پلى استال و 

6 (bar) :فشار کارکرد
 داراى بیش از 30 مدل تنوع در تولید 

 داراى 3 اورینگ جهت آب بندى
داراى تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون

وزارت جهاد کشاورزى

مشخصاتشیر انشعاب
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3141201

3141202

3141203

3141204

3141205

3141201  +  3140301

3141207

3141208

3141209

3141210

3141211

3141210  +  3140301

3141213

3141214

3141215

3141216

3141214  +  3140301

3141213  +  3140301

3141219

3141220

3141221

3141222

3141215  +  3140301

3141224

3141225

3141226

3141227

3141228

3141228  +  3140301

3141230

شیر انشعاب 16* 1/2نام کاال: بدنه ABS  نام محصول

شیر انشعاب 16*16نام کاال:

شیر انشعاب 16* تیپ نام کاال:

شیر انشعاب 20 * 1/2نام کاال:شیر انشعاب 16 *3/4نام کاال:

شیر انشعاب 20*20نام کاال:شیر انشعاب 16*20نام کاال:

شیر انشعاب 16* لى فلتنام کاال:

شیر انشعاب 16*لوله اصلىنام کاال:

شیر انشعاب 20 * 3/4نام کاال:

16 شیر انشعاب   x 1/2

16 شیر انشعاب  x 16

16شیر انشعاب   xتیپ

16 شیر انشعاب  x20

16شیر انشعاب  x  3/4

16شیر انشعاب   x لى فلت

16شیر انشعاب   x اصلى

20شیر انشعاب  x  3/4

x   20  20شیر انشعاب   

20شیر انشعاب  x  1/2

20شیر انشعاب   x لوله اصلى

20شیر انشعاب   x  لى فلت

1/2شیر انشعاب   x تیپ

x 1/2  1/2شیر انشعاب 

x 3/4  1/2شیر انشعاب 

1/2شیر انشعاب   x لوله اصلى

1/2شیر انشعاب   x لى فلت

تیپ x لى فلتشیر انشعاب 

3/4شیر انشعاب  x تیپ

تیپ x تیپ شیر انشعاب

لوله اصلى x تیپشیر انشعاب

لوله اصلى x 3/4شیر انشعاب

لى فلت x 3/4شیر انشعاب 

لى فلت x 25شیر انشعاب 

25شیر انشعاب x تیپ

20شیر انشعاب x تیپ

25شیر انشعاب x  3/4

2525شیر انشعاب x

1/225شیر انشعاب  x

25شیر انشعاب x لوله اصلى
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شیر انشعاب

شیر انشعاب 1/2*1/2نام کاال:شیر انشعاب 20* لى فلت نام کاال:شیر انشعاب 20* لوله اصلىنام کاال: شیر انشعاب تیپ* 1/2نام کاال:

شیر انشعاب لى فلت* تیپنام کاال:شیر انشعاب لى فلت * 1/2نام کاال:شیرانشعاب لوله اصلى * 1/2نام کاال:شیر انشعاب 3/4*1/2نام کاال:

شیر انشعاب لوله اصلى* 3/4نام کاال:شیرانشعاب لوله اصلى* تیپنام کاال:شیر انشعاب تیپ * تیپنام کاال:شیر انشعاب تیپ * 3/4نام کاال:

شیرانشعاب 25 * لوله اصلىنام کاال:شیرانشعاب 25 * تیپ  نام کاال:شیرانشعاب 25 * 3/4نام کاال:شیر انشعاب لى فلت * 3/4نام کاال:

شیرانشعاب تیپ * 20نام کاال:شیرانشعاب لى فلت * 25نام کاال:شیرانشعاب 25* 1/2نام کاال:شیرانشعاب 25 * 25نام کاال:



نخ دار          لى فلت

3040801-7

تولید شده از مواد pvc با نخ پلى استر جهت افزایش استحکام

قابلیت تولید در فشارهاى مختلف 

فشار کارکرد: ( bar) 4 و 3

6-12(bar) :فشار ترکیدگى

سایز: "8 - "2 

     

مقاوم در برابر ضربه 

نصب سریع و آسان و بدون نشتى 

نگهدارى در فضاى کم

ترکیب شده با مواد آنتى یووى جهت مقاومت در برابر نور خورشید

طول عمر باال حداقل 5 سال( با شرایط نگهدارى مناسب )

خاصیت انعطاف پذیرى باال 

کمترین هزینه اجرا و نصب نسبت به کلیه سیستم هاى انتقال آب

حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله هاى پلى اتیلن

ترمیم و بازسازى سریع با استفاده از رابط

قابل استفاده در انواع سیستمهاى آبیارى تیپ و بارانى

قابل استفاده در مزارع و باغات

قابل استفاده در خطوط انتقال آب

قابل استفاده در خطوط انتقال سیال هاى اسیدى

قابل استفاده در زمین هاى استیجارى

 

مشخصات
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متراژ کالفوزن هر مترعرضفشار ترکیدگىفشار کارکردنام کاالکد کاال

3040801

3040802

3040803

3040804

3040805

3040806

3040807

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 2  

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 3  

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 4  

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 5  

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 6  

 لى فلت  PVC    استاندارد  " 8  

   لى فلت PVC استاندارد " 2 / 1  2     

100

100

100

50

50

50

50

3- 4

3- 4

3- 4

3- 4

3- 4

3- 4

3- 4

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 

6 

6 

255

310

375

510

790 

850 

1200

8 

10/5 

12/2 

16 

21 

24 

32/5 

 (m)  (gr)  (cm)  (bar)  (bar)

مزایا

کاربرد



  لى فلت  پلى اتیلن نخ دار تک الیه

3040901-7
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3 - 4

3 - 4

3 - 4

3 - 4

3 - 4

3 - 4

3 - 4

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

3040901

3040902

3040903

3040904

3040905

3040906

3040907

100

100

100

50

50

50

50

8 

10/5 

12/5 

16 

21 

24 

32 

160

200

250

370

410 

510 

-

وزن هر متر
 (gr)

متراژ کالفعرضفشار ترکیدگىفشار کارکردکد کاال نام کاال

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 2

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه" 1/2  2

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 3

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 4

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 5

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 6

لى فلت نخ دار پلى اتیلن تک الیه " 8

تولید شده از مواد پلى اتیلن با نخ پلى استر جهت افزایش استحکام
قابلیت تولید در فشارهاى مختلف 

3 - 4 (bar ) :فشار کارکرد
 6-12(bar) :فشار ترکیدگى

سایز: "8 - "2    

 

مقاوم در برابر ضربه 
نصب سریع و آسان و بدون نشتى 

نگهدارى در فضاى کم
ترمیم و بازسازى سریع با استفاده از رابط

طول عمر باال حداقل 5 سال( با شرایط نگهدارى مناسب )
خاصیت انعطاف پذیرى باال 

کمترین هزینه اجرا و نصب نسبت به کلیه سیستم هاى انتقال آب
حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله هاى پلى اتیلن 

مشخصات

کاربرد

مزایا

             

قابل استفاده در مزارع و باغات
قابل استفاده در خطوط انتقال آب

قابل استفاده در انواع سیستمهاى آبیارى تیپ و بارانى

 (m)  (cm)  (bar)  (bar)
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کاربرد در باغات جهت آبشویى خاك
کاربرد در باغات جهت جلوگیرى از سرمازدگى

قابل استفاده جهت آبیارى انواع محصوالت  زراعى کوتاه قد و بلند قد نظیر 
گندم،جو ،ذرت،کلزا، یونجه ، غالت ، گیاهان دارویى و ...

آبیارى اراضى کوچک و خرد با اشکال نامنظم و غیریکنواخت 
آبیارى  در مناطق بادخیز

آبیارى درمناطق گرم و نیمه خشک
آبیارى در مناطق با تابش نور شدید

آبیارى  در مناطق دور افتاده با محدودیت تامین انرژى
آبیارى تکمیلى اراضى دیم

یکنواختى پخش باال
فشار کارکرد پایین

کاهش تلفات بادبردگى
کاهش تبخیر در حین آبیارى

راندمان آبیارى باال
مقاومت باال در برابر نور خورشید، سرما و گرما

نصب سریع و آسان
عدم نیاز به سیستم فیلتراسیون

قابلیت جمع آورى، حمل و انبارش آسان
بهره بردارى آسان

عدم نیاز به عملیات حفارى
کاهش هزینه هاى  تجهیزات، لوازم و اجراى سیستم آبیارى

مقاومت در برابرتخریب ماشین آالت
قابلیت کاربرد در اراضى خرد و کالن

کاهش رواناب در بادهاى شدید

(Rain Pipe)

3040501-5

نام

3040501

3040502

3040503

3040504

3040505

100

100

100

100

100

متراژ کالفوزن هر مترضخامتعرضفشار ترکیدگىفشار کارکردکد کاال نام کاال

رین پایپ  " 1

رین پایپ  " 2/ 1   1

رین پایپ  " 2

رین پایپ  " 2/ 1   2

   رین پایپ  " 3

0.7-1

0.7-1

0.7-1

0.7-1

0.7-1

2

2

2

2

2

50

70

84

99

118

250 - 270

250 - 270

250 - 270

250 - 270

250 - 270

25

35

42

51

60

 (bar) (mm) (micron) (gr) (m)  (bar)

 رین پایپ

  0/5  -   1/0   (mm) :قطر روزنه ها
فشار کارکرد: (bar)  1/0   تا   0/7  

  200  - 300 (L/h ) :دبى به ازاى هر متر
 3/5  - 8  (m) :شعاع پاشش از هر طرف

داراى طول عمر حداقل 3 سال

 ( درشرایط نگهدارى مناسب )

مشخصات

Max 8m

مزایا

کاربرد

NEW



فلت پایپ

نام

3040301

3040302

3040303

3040304

3040305

100

100

100

100

100

متراژ کالفوزن هر مترضخامتعرضفشار ترکیدگىفشار کارکردکد کاال نام کاال

فلت پایپ استاندارد " 1

فلت پایپ استاندارد " 2/ 1   1

فلت پایپ استاندارد " 2

فلت پایپ استاندارد " 3

فلت پایپ استاندارد " 2/ 1   2

نام

3040401

3040402

3040403

3040404

3040405

50

50

50

50

50

متراژ کالفوزن هر مترضخامتعرضفشار ترکیدگىفشار کارکردکد کاال نام کاال

فلت پایپ ضخیم " 1

فلت پایپ ضخیم " 2/ 1   1

فلت پایپ ضخیم " 2

فلت پایپ ضخیم " 3

فلت پایپ ضخیم " 2/ 1   2

 3040301-4

فلت پایپ استاندارد
 3040301-5

فلت پایپ استاندارد

 3040401-5

فلت پایپ ضخیم

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

50

70

84

99

118

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

48

66

82

96

116

50 

65 

80 

94 

104

350- 400

350- 400

350- 400

350- 400

350- 400

250 - 270

250 - 270

250 - 270

250 - 270

250 - 270

25

35

42

51

60

 (bar) (mm) (micron) (gr) (m)  (bar)

 (bar) (mm) (micron) (gr) (m)  (bar)
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تولید شده از مواد پلى اتیلن نرم
قابلیت تولید در فشارهاى مختلف 

1  (bar ) :فشار کارکرد
 2 - 3 (bar) :فشار ترکیدگى

سایز: " 3  - "1  طول عمر باال حداقل3 سال
( با شرایط نگهدارى مناسب )

خاصیت انعطاف پذیرى باال 
حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله هاى پلى اتیلن

قابل استفاده در انواع سیستمهاى آبیارى تیپ و بارانى 

قابل استفاده در مزارع و باغات
قابل استفاده در خطوط انتقال آب

مشخصات

کاربرد

مزایا

NEW

NEW

مقاوم در برابر ضربه 
نصب سریع و آسان و بدون نشتى 

نگهدارى در فضاى کم
ترمیم و بازسازى سریع با استفاده از رابط
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نت فلت   "2

نت فلت   "3

نت فلت   " 1/2 2

نت فلت   "4

نت فلت   "5

نت فلت   "6

تولید شده از مواد پلى اتیلن با الیه هاى بافت مشبک پلى پروپیلن
قابلیت تولید در فشارهاى مختلف 

1 - 3 (bar ) :فشار کارکرد
 3 - 6 (bar) :فشار ترکیدگى

سایز: "6  - "2    

      
مزایامشخصات

کاربرد

نت فلت
3040701-21

100

100

100

100

100

100

8

10

12

16

20

24

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120

قابل استفاده در مزارع و باغات
مناسب کشت هاى منظم

مقاوم در برابر ضربه 
نصب سریع و آسان و بدون نشتى 

نگهدارى در فضاى کم
ترمیم و بازسازى سریع با استفاده از رابط

قابل تولید با فواصل 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتى متر و یا تولید 

بر اساس نیاز مشترى

قابل استفاده در انواع سیستمهاى آبیارى تیپ و بارانى
ترکیب شده با مواد آنتى یووى جهت مقاومت در برابر نور خورشید

طول عمر باال حداقل3 سال( با شرایط نگهدارى مناسب )
خاصیت انعطاف پذیرى باال 

حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله هاى پلى اتیلن 

متراژ کالففاصله ها ى خروجى عرض کالففشار ترکیدگىفشار کارکردنام نام کاال

 1  

 1  

 1  

 1  

 1  

 1   3  

 3/5  

 4/5  

 5/5  

 6  

 6  

 (bar) (cm) (cm) (m)  (bar)



  انشعاب لوالیى لى فلت

گردبر هیدروفلوم2"دریچه هیدروفلوم2"

3140816 3140815

3140814

رابط لى فلت

3140805

ساخته شده از مواد

پلیمرى فوق العاده سخت 

مناسب لوله هاى لى فلت و فلت پایپ

سایز: ” 4-” 1  

مشخصات

رابط و انشعاب گیر لى فلت

دریچه و پانچرهـــیدروفلوم

3140901-7

سرشلنگى پلیمرى

 تهیه شده از مواد استیل 304 و 316

سایز: ” 8 -” 2 / 1 

قابلیت استفاده طوالنى مدت

نحوه بستن آچار خور و پیچ گوشتى

3130101-12

مشخصات

3130201-6

بست فلزى

 قابل تولید با مواد چدن خاکسترى ، داکتیل ،

استیل 304 و  316

 سایز:    ”10 - ”2

نوع پیچ : گالوانیزه و استیل

مشخصات

بست ویکتالیک

12



سیستم آبیارى زیر سطحى ( SIS )  با تکنیک آبیارى در ناحیه ریشه، آب کافى، جریان ثابت 

اکسیژن و مواد مغذى را در آن محدوده تأمین خواهد کرد و با توسعه ریشه گیاه و ایجاد 

و  بهینه  حلى  راه  این سیستم،  نماید.   مى  تضمین  را  درخت  پایدارى  قوى  هاى  ریشه 

مبتکرانه براى آبرسانى در ناحیه ریشه درختان، درختچه ها و انواع بوته ها مى باشد.

 

مقسم آب 

درپوش مشکى 

50
cc

m
 

25ccm
 

درپوش قهوه اى  درپوش سبز

جدار خارجى استوانه

حذف تبخیر سطحى

تقویت حجم ریشه و افزایش ریشه هاى عمقى

جذب حداکثر مواد مغذى

افزایش جریان هوا در ناحیه ریشه

تأثیر قابل مالحظه اى بر باردهى محصول 

قابلیت اتصال به شبکه هاى آبیارى قطره اى  موجود

  ( SIS ) عدم نفوذ ریشه به داخل استوانه

کاهش چشم گیر رشد علف هاى هرز

عدم پخش لوله هاى آبیارى در سطح زمین 

کاهش بیمارى هاى گیاهى

امکان بازدید و تنظیف سریع سیستم

افزایش احتمال زنده ماندن گیاه در زمان کاشت

جلوگیرى از فرسایش خاك

کاهش مصرف آب

کاربرد

( SIS ) سیستم آبیارى زیرسطحى

باغات  میوه

پارك هاى جنگلى

اماکن  مسکونى و ویالیى

روف گاردن

فضاهاى سبز شهرك هاى صنعتى

اماکن تاریخى

مناطق داراى محدودیت شدید آبى و تبخیر باال

کاربرد ویژه در بوستان ها و فضاهاى سبز شهرى        

کاربرد

Subsurface Irrigation System

3120101-3

مشخصات

13

مزایا

نام کد کاال
طول مقسمضخامت قطر

نام کاال

 (SIS)  استوانه زیر سطحى

 (SIS)  ندارداستوانه زیر سطحى
3120101-3

3120104-6

50

25

8

8

 3

3

23

 ارتفاع
(cm)(cm) (cm)  (mm)



سیستم آبیارى زیرسطحى ایریسابسیستم آبیارى زیرسطحى ساب پایپ

 1-3(bar) :فشار کارکرد
4 (L/h ) :دبى قطره چکان

(pc) داراى مکانیزم کنترل فشار
20، 30 ، 50، 100 (cm ) :فواصل قطره چکان

100 (m ):طول کالف
120(mesh ) :فیلتراسیون پیشنهادى

راندمان آبیارى باالى 95 درصد
کاهش مصرف آب به میزان50 درصد نسبت به آبیارى بارانى

زیبایى فضاى سبز در مقایسه با دیگر روش ها
آبیارى در محدوده ریشه گیاه

عدم دسترس بودن سیستم آبیارى و جلوگیرى از آسیب هاى احتمالى 
کاهش مصرف کود به علت انتقال کود به محدوده ریشه

افزایش کیفیت پوشش گیاهى
عدم انسداد نازل ها توسط ریشه به علت فریب ریشه 

عدم ایجاد روان آب
هزینه نگهدارى کمتر نسبت به دیگر سیستم ها

فشار کارکرد بسیار پایین نسبت به سیستم آبیارى بارانى
امکان اجرا در مسیر هاى کم عرض

بهره بردارى آسان  

3120301-3

مشخصات

 1-3(bar) :فشار کارکرد
4 (L/h ) :دبى قطره چکان

(pc) داراى مکانیزم کنترل فشار
  30 (cm ) :فواصل قطره چکان

 100   (m ): طول کالف
 1  (m )  : عرض کالف

120(mesh ) :فیلتراسیون پیشنهادى

راندمان آبیارى باالى 95 درصد
کاهش مصرف آب به میزان50 درصد نسبت به آبیارى بارانى

زیبایى فضاى سبز در مقایسه با دیگر روش ها
آبیارى در محدوده ریشه گیاه

عدم دسترس بودن سیستم آبیارى و جلوگیرى از آسیب هاى احتمالى
کاهش مصرف کود به علت انتقال کود به محدوده ریشه

کاهش فرسایش خاك
افزایش کیفیت پوشش گیاهى

عدم انسداد نازل ها توسط ریشه به علت فریب ریشه 
عدم ایجاد روان آب

هزینه نگهدارى کمتر نسبت به دیگر سیستم ها
فشار کارکرد بسیار پایین نسبت به سیستم آبیارى بارانى

بهره بردارى آسان  

مشخصات

14

مزایا

مزایا

نام کد کاال
طول کالفضخامت لولهدبى نامفاصله قطره چکان ها کد کاال

عرض کالفطول کالفضخامت لولهدبى فاصله قطره چکان ها

3120201

3120202

3120203

3120204

 20 

 30 

 50 

 100

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3 4 

4 

4 

4 

1/2     1/4

1/2     1/4

1/2     1/4

1/2     1/4

100

100

100

100

1001 3120302 3041/2     1/4

3120201-4

فشار کارکرد
 (bar)  (cm) (L/h ) (m) (m) (m)

فشار کارکرد
 (bar)  (cm) (L/h )  (mm) (mm)



نوار آبیارى بغل دوخت

قابل استفاده براى کشتهاى گلخانه اى و زراعى

قابل استفاده براى کشتهاى زیر پالستیکى

قابل استفاده براى کشتهاى منظم

قابل استفاده براى چندین کشت متوالى

1(bar ) : فشار کارکرد 
 فواصل : (cm)20و10

 متراژ کالف :         1000
دبى :            5 / 2      5 / 1 

ضخامت :                 175        150

3150101-3

مشخصات

( m )

 ( L/h)
(micron)

15

مزایا و کاربرد 

نام

3150101

3150102

3150103

1000

1000

1000

حداکثردبىفشار کارکردکد کاال
عبورى

وزن هرضخامتعرض
متر

متراژ کالف نام کاال

1

1

1

170

170

170

2.5

2.5

1.5

9-10

9-10

9-10

150

150

150

470

470

470

 (mm) (L/H) (micron)
قطر کالف

 (mm) (gr) (m)  (bar)

10cm-1000mنوار آبیارى بغل دوخت

20cm-1000mنوار آبیارى بغل دوخت

20cm-1000mنوار آبیارى بغل دوخت



لوله دریپردار 

 داراى طول عمر باال
 قابل استفاده در زمین هاى ناهموار 

0/9 ، 1/0 ، 1/1 ، 1/2 ، 1/4 ، 1/5
16 - 20 قطر لوله :     

ضخامت لوله :  
دبى :         

   PCND - PC -  نوع قطره چکان : نرمال
فواصل قطره چکان : . . .  ،50 ، 40 ، 30 ، 20 

16

مزایا

مشخصاتنام

 سانتى متر به باال ( با فواصل منظم طبق سفارش ) 

16mm- 20mm

20

0.9mm - 1mm- 1/1mm - 1/2mm -1/4mm - 1/5mm 

2 ( L/h)- 4 ( L/h)

مشخصات  

قطر لوله : 

ضخامت لوله :

دبى :

فاصله قطره چکان :

 نرمال - PCND - PCنوع قطره چکان :

( mm )
( mm )

(L/h )2 - 4



میکروآبپاش 360 درجه ضد حشره ( نازل سبز ) 

 میکروآبپاش 180درجه قابل تنظیم  میکروآبپاش  360درجه چرخشى دو طرفه

 

میکروآبپاش دو نازله  گیربگسى  

اسپرى طرح فیتکو میست اسپرى   اسپرى جت 360 درجه

پایه 15 سانت با ورودى 16
 و خروجى ” 4 / 3

پایه 1 مترى با ورودى 12 و 16
پایه 50 سانت با رابط پرسى میلى مترى و خروجى ” 2 / 1 پایه نگه دارنده لوله 4,6،8

پایه نازل هانتربا ورودى 12 و 16 پایه بابلر با ورودى 12و 16

میکروآب پاش

پایه نگهدارنده

فلش ولوفشارشکن پلیمرى

اسپرى جت

فشار شکن پلیمرىپایه بابلر

میکروآبپاش 360درجه چرخشى  یک طرفه   

3070201

اسپرى جت 180 درجه

3070202

31406033140602

314060131406063180101-53140101

3070103

30701013070106-9

3070110-11 3070104

3070204 3070203

31406053140604

میکروآبپاش 360 درجه ثابت  ( نازل سبز ) 

3070102

17

دبى :
شعاع :
فشار :

دبى :
شعاع :
فشار :

79 - 106 
1/5 - 2/1  (m)
1/5 - 3  

58 - 82 
1/1 - 1/3  (m)

1/5 - 3  

دبى :
شعاع :
فشار :

24 - 103
2 - 4  (m)

1/5 - 3  

دبى :          103 - 82
شعاع :         2 / 1 - 1

فشار :             3 - 1
(m)

( bar )

دبى :           12 - 8
شعاع :         5 / 0 - 4 / 0

فشار :             3 - 1
(m)

( bar )

دبى :            50 - 30
شعاع :         9 / 0 - 0/8

فشار :             3 - 1
(m)

( bar )

دبى :            134 - 104
شعاع :         2 / 1 - 1

فشار :             3 - 1
(m)

( bar )

 ( L/h)    ( L/h)    ( L/h)     ( L/h)   

(L/h)(L/h)(L/h)

(bar)(bar)(bar)
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آبپاش تمام دور برنجى "3/4  آبپاش تنظیمى  برنجى "3/4

"1/2آبپاش تمام دورپلیمرى         با 5 نازل مختلف

آبپاش پلیمرى

آبپاش تمام دور پلیمرى "3/4 با 6 نازل مختلف

تهیه شده از مواد پلیمرى ضد سایش با طول عمر باال

داراى 6 عدد نازل مختلف جهت تعویض در

طول دوره کشت 

جنس فنر از  استیل ضد زنگ

ورودى آب :  " 4 / 3 - " 2 / 1   

چرخش 360 درجه

یک سال گارانتى تعویض

30303033030302

3030204 3030203

 (bar) :فشار کارکرد

 ( m) :شعاع پاشش

    (L/s ) :دبى خروجى

چرخش  360 درجه

داراى دو نازل در طرفین

  (bar) :فشار کارکرد

(m):شعاع پاشش

(L/s ) :دبى خروجى

چرخش 15 تا 360 درجه

 13-18 13-18

 1/5- 4  1/5- 4

آبپاش برنجى

مشخصات

 0/2 - 0/9

تهیه شده از آلیاژ برنج 

 جنس فنر از استیل ضد زنگ  

ورودى آب:   

 یک سال گارانتى تعویض

3 /4 "

مشخصات

 0/2 - 0/9

 3 - 5 (bar) : فشار کارکرد
13 -14 (m)  : شعاع پاشش

0 / 4 -  1 / 08 (L/s ) : دبى خروجى

 2 - 4 (bar) : فشار کارکرد
9 / 5 -11/5 (m)  : شعاع پاشش

0 / 24 -  1 / 08 (L/s ) : دبى خروجى



پکیج مه پاش اتوماتیک

پکیج مه پاش 8 نازله

3060202

3060201

    (L/min )  :دبى
داراى پمپ با سه سیلندر

داراى اپلیکیشن جهت برنامه ریزى
با عملکرد کامال خودکار

متعلقات  پکیج  :
40 عدد نازل 
40 متر لوله 

فیلتر 
اتصاالت جانبى          

نویز صدا         52-55 

5

(db)

مشخصات

Misting
Application

19     



پکیج مه پاش کم فشار سطلى

پکیج مه پاش کم فشار سطلى 
با تایمر اتوماتیک

10 متر لوله
 8 عدد نازل برنجى

مشخصات

مشخصات

3060301

3060302

20 

10 متر لوله
 8 عدد نازل برنجى

1 عدد تایمر دیجیتال
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پکیج مه پاش جعبه اى

3060401-3

مشخصات

پکیج 10 مترى :
10 متر لوله 

5 عدد نازل برنجى

پکیج 20 مترى :
20 متر لوله 

10 عدد نازل برنجى

پکیج 30 مترى :
30 متر لوله 

15 عدد نازل برنجى

  

20 M

30 M

NEW



مه پاش تک نازله طوسىمه پاش چهار نازله طوسىمه پاش چهار نازله سبز

30601023060101 3060103

  (bar)  :فشار کارکرد
(m)  :شعاع پاشش

(L/h )  : دبى خروجى هر نازل

 فشار کارکرد: 

 (m) :شعاع پاشش 

(L/h )  :دبى خروجى 

0/8 -1/2
80 150-

مه پاش پنج نازله طوسى

3060111

  (bar)  :فشار کارکرد
(m)  :شعاع پاشش

(L/h ) : 20دبى خروجى هر نازل 40

مه پاش هفت نازله طوسى

3060113

  (bar)  :فشار کارکرد
(m)  :شعاع پاشش

(L/h ) : 28دبى خروجى هر نازل 56-

مه پاش شش نازله طوسى

3060112

  (bar)  :فشار کارکرد
(m)  :شعاع پاشش

(L/h )  : 24دبى خروجى هر نازل 48-

16 32-

(bar) :فشار کارکرد 

 (m) :شعاع پاشش 

(L/h ) :دبى خروجى 

1 - 3 
1 - 1/3

1 - 3 1 - 3 
1 - 1/3

1 - 3 
1 - 1/3

1 - 3 
1 - 1/3

1 - 3 
1 - 1/3

4 8-

(bar)

22

مه پاش پلیمرى

تامین رطوبت در مجتمع هاى گلخانه اى، اماکن صنعتى، رستوران ها ، باغ ها و ... 
قابل استفاده جهت تامین نیاز آبى در واحدهاى گلخانه اى، پرورش قارچ و توت فرنگى 

استفاده جهت سم پاشى
کاهنده آلودگى هوا در محیط هاى صنعتى 

دفع گرد و غبار محیطى و گاز هاى مضر

دفع میکروبها تا 90%
دفع حشرات موذى

خنک کننده محیط
تمیز کننده محیط و ایجاد هواى مطبوع

مشخصاتمشخصاتمشخصات

مشخصاتمشخصاتمشخصات

مزایا و کاربرد

  -



کور کن مه پاش وزنه مه پاش

آنتى دریپ مه پاش

3060104

30601053060106

 8  (mm) : قطر
    2  (mm) : ضخامت

لوله PVC مخصوص مه پاش

3190101

جلوگیرى از خروج آب داخل شبکه در زمان اتمام آبیارى

شروع آبدهى با   0/7     1 بار

 7  (mm) : قطر
    1 / 5  (mm) : ضخامت

لوله PVC مخصوص مه پاش

مشخصات و مزایا

مشخصاتمشخصات
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3190103

لوله اسپاگتى مخصوص کیت مه پاش

آنتى دریپ  مه پاش

وزنه و کور کن  مه پاش



کنترلر 9 ایستگاهه

تایمردستى تک خروجى تایمر اتوماتیک تک خروجىتایمر مه پاش تک خروجى

سنسور باران

سایز :  ”  3/4 
1 - 6  (bar) : فشار کارکرد

امکان 8 برنامه زمان بندى روزانه
قابل استفاده در باغ، باغچه، ویال، روف گاردن، تراس و ...

قابل نصب بر روى شیرهاى خانگى، مخازن آب و پمپ هاى تحت فشار
کارکرد با یک عدد باطرى کتابى 9 ولت

کاهش مصرف آب
کاهش هزینه آبیارى

داراى قفل کودك

سایز :  ”  3/4 
 1 - 6  (bar) : فشار کارکرد

قابلیت تنظیم زمان آبیارى از 1 تا 120 دقیقه
بدون نیاز به باطرى
کاهش مصرف آب

کاهش هزینه آبیارى
قابل استفاده در باغ، باغچه، ویال، روف گاردن، 

تراس و ...
قابل نصب بر روى شیرهاى خانگى، مخازن آب و 

پمپ هاى تحت فشار

3110101 31101023110103

31102013110301

تـــایمردیجیتال و دستى

امکان تنظیم حساسیت به میزان بارش
امکان قطع آبیارى با شروع بارندگى 

قابل استفاده در گلخانه ، فضاى سبز و غیره
قابلیت اتصال به کنترلرهاى هانتر

سایز :  ”  3/4 
1 - 6  (bar) : فشار کارکرد

کارکرد با فشار آب شهرى 
قابل استفاده در کیت هاى مه پاش

قابل استفاده در باغ، باغچه، ویال، روف 
گاردن، تراس و ...

قابل نصب بر روى شیرهاى خانگى، مخازن 

 امکان فرمان به 9 عدد شیر برقى
پشتیبانى از کلیه سنسورهاى شرکت هانتر 

کنترلر آبیارى و سنسور باران

مشخصات و کاربردمشخصات و کاربردمشخصات و کاربرد

مشخصات و کاربردمشخصات و کاربرد

24 



سوپاپ پلیمرى شلنگ خورسوپاپ پلیمرى رزوه اى

شیر تخلیه هوا پلیمرى

تهیه شده از مواد پلیمرى سخت
EPDM داراى الستیک آب بندى

 فشار کارکرد: 
سایز: "4 - "1 

نوع اتصال رزوه اى
مکانیزم دریچه اى از نوع کشویى

تهیه شده از مواد پلى پروپلین
EPDM داراى الستیک آب بندى

 فشار کارکرد: 
سایز: "8 - "4 

نوع اتصال شلنگ خور
مکانیزم دریچه اى از نوع لوالیى

3021201-63021301-4

  
       (bar) 10        (bar) 10

سوپاپ پلیمرى

مشخصاتمشخصات

شیر تخلیه هوا پلیمرى" 2

3020905
جنس بدنه : پلى آمید 

(PA-GF) الیاف دار
داراى مکانیزم مکش و دهش هوا

داراى مکانیزم خروج لحظه اى هوا
 به صورت پیوسته

       (bar)  :فشار کارکرد
قابلیت رفع انسداد سریع و آسان

سایز:   "2     
داراى اتصال روى شیر جهت برگشت

آب خروجى به سیستم

15

شیر تخلیه هوا پلیمرى" 2

3020906
( P.P) : جنس بدنه

داراى مکانیزم مکش و دهش هوا
       (bar)  :فشار کارکرد

قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
سایز:   "2     

داراى اتصال روى شیر جهت برگشت
آب خروجى به سیستم

15

جنس بدنه از مواد پلى استال
داراى 2 مکانیزم مکش و دهش

       (bar) :فشار کارکرد
قابلیت رفع انسداد سریع و آسان

سایز:

    3020901

شیر تخلیه هوا پلیمرى "1/2

10

 1/2 " 

جنس بدنه : پلى آمید
(PA-GF) الیاف دار 

داراى مکانیزم مکش و دهش هوا
       (bar)  :فشار کارکرد

قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
سایز:   " 1/2 1     

داراى اتصال روى شیر جهت
برگشت آب خروجى به سیستم

 

15

شیر تخلیه هوا پلیمرى"11/2

3020904

25

شیر هوا "3/4 ، 1

3020902-3

10

PVC  جنس بدنه از مواد
داراى 2 مکانیزم مکش

 و دهش
         (bar):فشار کارکرد

قابلیت رفع انسداد سریع
 و آسان

 "1 -  " 3/4 سایز: 



شیر توپى دسته پلیمرى

شیر توپى دسته فلزى

تهیه شده از مواد U.P.V.C  فوق العاده سخت
جنس دسته از مواد پلیمر سخت باطول عمر باال

    ABS  جنس توپى از مواد پلیمرى
کارکرد در دامنه حرارتى 5 تا 60 درجه   

سازگار با اسیدهاى ضعیف  
عدم جذب رسوبات نسبت به مدل برنجى

قابل استفاده در سیستم هاى آبیارى قطره اى، بارانى و سیستم هاى آبرسانى
 16 (bar ) :تحمل فشار

سایز:  " 4  -  " 2 / 1

تهیه شده از مواد U.P.V.C  فوق العاده سخت

 ABSجنس توپى از مواد پلیمرى

جنس دسته از فلز با طول عمر باال و روکش الستیکى

16 (bar)  :تحمل فشار

سایز:

کارکرد در بازه دمایى 5 تا 60 درجه

سازگار با اسید هاى ضعیف

عدم جذب رسوبات نسبت به مدل هاى برنجى

قابل استفاده در سیستم هاى آبیارى قطره اى، بارانى و سیستم هاى آبرسانى و تاسیسات صنعتى

 3020101-9

3020201-9

1 / 2 "  -  4 " 

مشخصات

مشخصات
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شیرفلکه چدنى زبانه الستیکى

امکان تولید بدنه با مواد چدن خاکسترى و داکتیل 

جنس الستیک:  EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)

جنس شفت: از مواد استیل ضد زنگ

جنس دسته : فلز با پوشش رنگى  پودرى الکترواستاتیک

نوع پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک

فشار کارکرد:

سایز :  

3021501-7

10 - 16

 3 ” -  8 ” 
(bar)

مشخصات

27 

 شیرفلکه چدنى زبانه الستیکى



28



29

   75 x

مشخصات

10 

 2”  
(bar)

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 یک سر نرى

شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند
 یک سر نرى

3023202

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

مشخصات

شیر گیت ولو پلیمرى

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10

 63   63x

(bar)

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه

3023201

 شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند

3023209

مشخصات

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10 (bar)

 شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه

3023203

 63   75x

 63   75x

 63   63x
 شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند

3023207

   75 x 2”  
3023208
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شیر گیت ولو پلیمرى

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 یک سر نرى

شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند
 یک سر نرى

مشخصات

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10 (bar)

3023204

63 x 2”  

63 x 2”  
3023210

NEW

مشخصات

مشخصات

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10 (bar)

3023211

2” x 2”  

NEW

3023212

x

10 

 2”   2”  
(bar)

3023205

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

x 2”   2”  
شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند

                دوسر مادگى          

3023206

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 دوسر نرى مهره دار

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 دوسر مادگى

2” x 2”  
شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند

 دوسر نرى مهره دار
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   63 x

x

x

NEW
مشخصات

10 

 2”  
(bar)

3023215

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

مشخصات

شیر گیت ولو پلیمرى

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10

2”    2”x

x

x

x

x

(bar)

NEW

NEWNEW

NEW

3023213

3023217

مشخصات

جنس بدنه : مواد پلیمرى مهندسى

جنس گیت : پلى استال

جنس شفت: پلى استال

جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

فشار کارکرد:

سایز :  

10 (bar)

3023214

 2”   75x

NEW

3023216

3023218

شیرگیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 نرى مهره دار  75   ”2

شیرگیت ولو پلیمرى دسته بلند
 نرى مهره دار  75   ”2

شیر گیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
نرى مهره دار  63   ”2 

شیر گیت ولو پلیمرى دسته بلند
نرى مهره دار  63   ”2 

شیر گیت ولو پلیمرى دسته کوتاه
 نرى یک سر مهره دار ”2   ”2 

شیر گیت ولو پلیمرى دسته بلند
 نرى یک سر مهره دار ”2   ”2 
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شیرپروانه اى پلیمرى گیربکسى

شیر پروانه اى بدنه پلیمرى

3020308-12

( PA-GF ) جنس بدنه : پلى آمید الیاف دار
جنس دیسک :  پلیمرى

   EPDM  : جنس الستیک
( PA-GF ) جنس دسته : مواد پلى آمید الیاف دار

جنس شفت :  امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
سایز:    ” 10 - ” 2     

تحمل فشار :            10    
نحوه اتصال : بین فلنجى

مناسب جهت خطوط قلیایى و اسیدى
امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقى بر روى شیر

شیرپروانه اى پلیمرى دیسک پلیمرى
 با دسته پلى آمید

3021901-8

جنس بدنه :   
جنس دیسک : 

جنس الستیک :  
جنس دسته : مواد پلیمرى مهندسى

جنس شفت : استیل 
 سایز :  ” 10-”20 

تحمل فشار :           16
نحوه اتصال : بین فلنجى
نوع عملکرد : گیربکسى

کاهش هزینه هاى تاسیسات
مناسب جهت خطوط قلیایى و اسیدى

امکان نصب موتور، گیربکس و عملگر برقى بر روى  شیر

(bar) 

UPVC
UPVC

EPDM

(bar)

مشخصات

مشخصات

( PA-GF ) جنس بدنه : پلى آمید الیاف دار
جنس دیسک :  پلیمرى

   EPDM  : جنس الستیک
( AL ) جنس دسته : آلومینیوم

جنس شفت :  امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
سایز:    ” 10 - ” 2     

تحمل فشار :            10    
نحوه اتصال : بین فلنجى

مناسب جهت خطوط قلیایى و اسیدى
امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقى بر روى شیر

شیرپروانه اى پلیمرى دیسک پلیمرى
 دسته آلومینیومى

3024101-8
(bar)

مشخصات

NEW



شیر پروانه اى بدنه چدنى با دسته پلى آمید

 شیرپروانه اى چدنى دیسک پلیمرى
  با دسته پلى آمید
3022901-8

شیر پروانه اى چدنى دیسک کروم
با دسته پلى آمید  

3022301-8

 شیرپروانه اى چدنى دیسک استیل 316
    با دسته پلى آمید

3022401-8

جنس بدنه  :  چدن خاکسترى ، داکتیل
(PA-GF) جنس دسته : پلى آمید الیاف دار

جنس دیسک : پلیمرى - ضد اسید
جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم

EPDM : جنس الستیک
پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک

حداکثر درجه حرارت قابل تحمل :  116 درجه
 حداکثر فشار کارى:           10

 تنوع سایز : ” 10 - “ 2
نوع عملکرد : دستى 

 (bar) 

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل
(PA-GF) جنس دسته : پلى آمید الیاف دار

جنس دیسک :چدن با روکش کروم
جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم

EPDM : جنس الستیک
پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک

حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : 116 درجه 
حداکثر  فشار کارى:           10

 تنوع سایز : ” 10 - “ 2
نوع عملکرد : دستى 

 (bar) 

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل
(PA-GF) جنس دسته : پلى آمید الیاف دار

جنس دیسک :استیل 316
جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم

EPDM : جنس الستیک
پوشش رنگى :  پودرى الکترواستاتیک

مناسب جهت استفاده در خطوط قلیایى و اسیدى
حداکثر درجه حرارت قابل تحمل :  116 درجه

 حداکثر فشار کارى:            10
 تنوع سایز : ” 10 - “ 2

نوع عملکرد : دستى 

 (bar)  

مشخصات

مشخصات

مشخصات
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 (قابل تولید با مواد ضد اسید)

 (قابل تولید با مواد ضد اسید)



شیرپروانه اى چدنى دیسک کروم
   دسته آلومینیومى

 شیرپروانه اى چدنى دیسک استیل316
 دسته آلومینیومى

3023501-8

3023801-8

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل
(AL) جنس دسته : آلیاژ آلومینیوم

جنس دیسک : چدن با روکش کروم
نوع عملکرد : دستى 

جنس شفت : آهن با پوشش کروم 
جنس الستیک : 

پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک
حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : 116 درجه سانتیگراد  

 حداکثر فشار کارى:            10   
تنوع سایز : ” 10 - “ 2

(bar) 

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل  
(AL) جنس دسته : آلیاژ آلومینیوم

جنس دیسک :  استیل 316
نوع عملکرد : دستى 
جنس شفت : استیل

 EPDM  : جنس الستیک
پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک

مناسب جهت استفاده در خطوط قلیایى و اسیدى
حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : 116 درجه سانتیگراد 

 حداکثر فشار کارى:            10
 تنوع سایز : ” 10 - “ 2

 (bar)  

EPDM

مشخصات

مشخصات

شیر پروانه اى بدنه چدنى با دسته آلومینیوم

34

شیرپروانه اى چدنى دیسک پلیمرى
  دسته آلومینیومى

3024501-8

جنس بدنه  :  چدن خاکسترى ، داکتیل
(AL) جنس دسته : آلیاژ آلومینیوم

جنس دیسک : پلیمرى - ضد اسید
جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم

EPDM : جنس الستیک
پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک

حداکثر درجه حرارت قابل تحمل :  116 درجه
 حداکثر فشار کارى:           10

 تنوع سایز : ” 10 - “ 2
نوع عملکرد : دستى 

 (bar) 

مشخصات

 (قابل تولید با مواد ضد اسید)

 (قابل تولید با مواد ضد اسید)
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  شیرپروانه اى چدنى گیربکسى  دیسک کروم

3020501-19

شیر پروانه اى چدنى گیر بکسى

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل 
جنس دیسک : چدن داکتیل با روکش کروم

نوع عملکرد : گیربکسى 
جنس شفت :  آهن داکتیل

جنس الستیک : 
پوشش رنگى : اپوکسى

حداکثر درجه حرارت قابل تحمل :  130 درجه سانتیگراد
حداکثر فشار کارى:             16 

تنوع سایز : ” 40 - “ 2
 

(bar) 

EPDM

مشخصات

  شیرپروانه اى چدنى گیربکسى  دیسک استیل

3020702-14

جنس بدنه  : چدن خاکسترى ، داکتیل 
جنس دیسک : استیل 316 (بدون جذب آهنربا)

نوع عملکرد : گیربکسى 
جنس شفت :  آهن داکتیل

جنس الستیک : 
پوشش رنگى : اپوکسى

حداکثر درجه حرارت قابل تحمل :  130 درجه سانتیگراد
حداکثر فشار کارى:             16 

تنوع سایز : ” 24 - “ 2
 

(bar) 

EPDM

مشخصات NEW

NEW
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(  PA-GF ) جنس بدنه :   پلى آمید الیاف دار

سایز : ” 5 - “ 2 / 1  1      
امکان نصب شیرسلونوئیدى ، پنوماتیک ، الکتریکى و ...

سازگار با اسید هاى ضعیف          

(  PA-GF ) جنس بدنه : پلى آمید الیاف دار
سایز : ” 6       

امکان نصب شیرهاىسلونوئیدى ، پنوماتیکى ، الکتریکى و ...
سازگار با اسید هاى ضعیف          

(  PA-GF ) جنس بدنه :    پلى آمید الیاف دار
سایز : ” 4 - ” 3 -  ” 2 

1 - 10   ( bar )  : قابلیت  تنظیم فشار خروجى
نوع اتصال : رزوه اى و فلنجى

سازگار با اسید هاى ضعیف     

(  PA-GF ) جنس بدنه :     پلى آمید الیاف دار
سایز : ” 4 - ” 3 -  ” 2    

0/ 8 - 6 / 5 ( bar )   : قابلیت تنظیم فشار خروجى
نوع اتصال : رزوه اى و فلنجى

سازگار با اسید هاى ضعیف

(  PA-GF ) جنس بدنه :     پلى آمید الیاف دار
سایز : ” 4 - ” 3 -  ” 2    

           Normally Closed (NC)    Normally Open (NO) نوع عملکرد
24  V  AC / DC                             12 V   DC   Latching  : ولتاژ

نوع اتصال : رزوه اى و فلنجى
سازگار با اسید هاى ضعیف

مشخصات

مشخصات

مشخصات

مشخصات

مشخصات

شیر هیدرولیکى دیافراگمى

شیر هیدرولیکى دیافراگمى

6"

شیر هیدرولیکى

3021101-5

3021107

      

شیر جبران فشار

3022701-3

شیر کنترل فشار

3022601-3

 شیر کنترل جریان با سلونوئید

3022501-3
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3010211-12

3010101-4 3010105-8

3010201-4 3010205-8

3010209-10

فیلتر پلیمرى

مینى فیلتر پلیمرى

رزوه اى

ویکتالیک

رزوه اى

ویکتالیک

رزوه اى

ویکتالیک

رزوه اى

ویکتالیک

            



تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى فوق العاده سخت با طول عمر باال
دیسک هاى فوق العاده نرم با شیارهاى زاویه دار جهت افزاش سطح فیلتراسیون

کارتریج هاى دیسکى با قابلیت جذب ذرات معلق 
کارتریج هاى تورى با قابلیت جذب جلبک ها 

 سازگار با اسیدهاى ضعیف
مناسب جهت تصفیه آب در سیستم هاى آبیارى قطره اى

مناسب جهت تصفیه آب در سیستم هاى  آبیارى بارانى مخفى شونده
کاهش هزینه هاى نگه دارى در سیستم هاى آبیارى
مناسب جهت استفاده، قبل از کنتورهاى آب شهرى
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3010401-3

تنوع سایز : ” 4 - “ 3 - ” 2
  ( PA-GF)  جنس : پلى آمید الیاف دار

قابل استفاده به منظور جداسازى ماسه و دیگر مواد جامد
پیش فیلتراسیون آب 

مشخصات

تنوع سایز :   ” 4  -  “  4  / 3   
تنوع تولید : از 40 مش تا 300 مش

فیلتر پلیمرى جک دار ویکتالیک ( اتوماتیک) 

3010303
فیلتر 4 اینچ دیسکى جک دار

3010301-2

فیلتر 2 و 3 اینچ دیسکى جک دار

300 (mesh) 150 (mesh) 120 (mesh) 80 (mesh) 40 (mesh)

مشخصات

مزایا



پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور فلزى

3010601-99 

پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور پلیمرى

تنوع تولید بر اساس دبى : 1 لیتر بر ثانیه و باالتر 
تنوع تولید بر اساس واحد : امکان تولید از تک واحد به باال بر اساس نیاز

(  PA-GF ) جنس کلکتور :   پلى آمید الیاف دار
 سلونویید بک واش 

شیر سه راهى بک واش پلیمرى
 کنترلر با قابلیت عملکرد اختالف فشار و بازه زمانى 

           EPDM      بست ویکتالیک  با الستیک
مانومتر  استیل 16 بار 

جنس پایه : فلزى با پوشش رنگى  پودرى الکترو استاتیک 
نوع فیلتراسیون  : دیسکى

جنس بدنه فیلتر : پلیمر مهندسى
    pp   : جنس دیسک

سطح فیلتراسیون  :  40 ، 80 ، 120 ، . . . ، 300 مش      
نوع اتصال : فلنجى 

سایز فیلتر پلیمرى :   ” 2 - “ 3 - ” 4    

تنوع تولید بر اساس دبى : 1 لیتر بر ثانیه و باالتر 
تنوع تولید بر اساس واحد : امکان تولید از تک واحد به باال بر اساس نیاز

جنس کلکتور : فلز با پوشش رنگ پودرى الکترواستاتیک
سلونویید بک  واش

  ( PA-GF)  شیر سه راهى بک واش پلیمرى از جنس پلى آمید الیاف دار
 کنترلر با قابلیت عملکرد اختالف فشار و بازه زمانى

                     EPDM    بست ویکتالیک چدنى با الستیک
مانومتر استیل 16 بار

جنس پایه : چدنى با پوشش پودرى الکترو استاتیک
نوع فیلتراسیون  : دیسکى

  ( PA-GF)  جنس فیلتر  پلیمرى :پلى آمید الیاف دار
    pp   : جنس دیسک

سطح فیلتراسیون :  40 ، 80 ، 120 ، . . . ، 300 مش   
نوع اتصال :  فلنجى

سایز فیلتر پلیمرى :   ” 4 - “ 3 - ” 2    
تعداد واحد :  امکان تولید از تک واحد به باال بر اساس نیاز

مشخصات و اجزا پکیج

(     P-     T )

(     P-     T )

مشخصات و اجزا پکیج

24V- AC 

24V- AC 

3010501-3 
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3130201-6

 قابل تولید با مواد چدن خاکسترى ، داکتیل ،
استیل 304 و  316
 سایز:    ”10 - ” 2

پوشش رنگى : پودرى الکترواستاتیک
جنس الستیک :  EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید) 

بست ویکتالیک

 شیر سه راهى بک واش هیدرولیکى پلیمرى

کنترلر بک واش فیلتراسیون

سلونوئید شیر بک واش

اجزاء پکیج فیلتراسیون اتوماتیک

3021001-4

3110401-2

3110501

( PA-GF )جنس بدنه :  پلى آمید الیاف دار
     0 / 7 - 10  ( bar ) : فشار کارکرد

اجزاى فلزى شیر :  استیل 304 
جنس شفت :  استیل 304  
 (  EPDM ) : جنس الستیک

نوع اتصال : ویکتالیک 

دماى کارکرد  :   60 -0  درجه    
    24 AC  :  جریان الکتریسیته

تعداد ایستگاه : قابل سفارش از 2 تا تعداد باالتر
 LCD داراى

کاربرد بر حسب زمان و اختالف فشار

 ( PA-GF )جنس پایه :  پلى آمید الیاف دار
     10  ( bar ) : فشار کارکرد

دماى کارکرد  :   50 - 5  درجه
کارکرد با سیال آب و هوا

نوع ولتاژ :   

مشخصات

مشخصات

مشخصات

مشخصات

(     P-     T )

  24V- AC 
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بوشن تبدیلى

UPVC درپوش رزوه اى  

UPVC تبدیل رو پیچ تو پیج  اتصال منبع

UPVC چپقى رزوه اى

UPVC بوشن رزوه اى

UPVC مهره رزوه اى

UPVC زانو رزوه اى  UPVC سه راهى رزوه اى

UPVC مغزى رزوه اى

UPVC  اتصاالت رزوه اى

جنس مواد : UPVC  ضد اسید
تنوع سایز : ” 4 - ” 2 / 1

20  bar  : تحمل فشار

3170401-93170501-9

3170801-6

3170201-9

3170701-63170601-6

3170301-6

3170101-6

3170901-3

3171001-18

 مزایا و کاربردمشخصات

قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف

بدون جذب رسوب در خطوط فلزى
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پانچر لى فلت

آچار

پــانچر

مـــانومتر

آچار اتصاالت سایز 63-110

مانومترهاى روغنى
داراى مکانیزم کامال استیل

بدنه تمام استیل
دامنه فشار: 

نحوه اتصال : اتصال از پایین
6 - 10  cm   : سایز محفظه

سایز ورودى : ” 4 /1 -” 2 / 1

تهیه شده از مواد پلیمرى فوق العاده سخت و نشکن
کارکرد بسیار سریع و آسان

مناسب کلیه لوله هاى 16 و 20 میلى مترى
قابلیت تعویض سرى بعد از مصرف طوالنى

کاهش هزینه کارگرى و افزایش سرعت اجرایى
قطر پانچ مناسب قطره چکان هاى استاندارد

3100103

3100202

پانچر مکانیکى لوله  16 و 20 

3100101

6 CM
3080101-5

6 CM
3080101-5

آچار اتصاالت سایز 20-75

3100201

کاتر

(bar)4 -25

مشخصات و مزایا

مشخصات

کاتر پلیمرى  سایز 16-32

31003023100303

کاتر فلزى سایز 16-32

3100301

10 CM
3080201-5
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پانچر فشارى

3100102



پمپ تزریق کــود

انژکتور ونتورى تزریق کــود

فلومتر

سایز :  ” 3/4  و  ”1  و ” 1/2  1

تهیه شده از مواد پلیمرى مهندسى سخت و مقاوم در برابر خوردگى

مقاوم در برابر اسیدهاى قوى 

سایز :   ” 3/4 

 0  - 400 (L/h )  : میزان جریان

کارکرد در بازه دمایى 0 تا 60 درجه سانتیگراد

 1  ( bar )  : حداکثر فشار کارکرد

تلورانس خطا :  4 %            

قابلیت تنظیم میزان کود دهى

قابل نصب بر روى لوله هاى اصلى و تانک کود

عدم ورود آب به داخل مخزن کود

صرفه جویى در مصرف کود تا 70 درصد

توزیع یکنواخت کود از ابتدا تا انتهاى آبیارى

کاهش هزینه هاى کارگرى

کاهش مصرف کود

3090301

3090101-3
مشخصات

تهیه شده از مواد پلیمرى ضد اسید

قطر ورودى:  ” 3/4

فشار کارکرد:

(L/h ) :حجم تزریق

کارکرد در محدوده ى دمایى 30 تا 40 درجه  سانتیگراد

مقاوم در برابر اسید  

20 -2500

0 / 2 - 5 (bar)

مشخصات

مزایا و کاربرد

تسهیل فرآیند کود آبیارى 

افزایش راندمان کود آبیارى

قابلیت تزریق اتوماتیک 

قابلیت کارکرد با محدوه وسیع دمایى

نسبت یا در صد ترکیب : 4 %  - 1 %  ( 500 : 20 - 50 : 2 )   

3141101

+_

مزایا و کاربرد

مشخصات و مزایا
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