
الصغير الضغط  منظم 
(MPR)

Senninger Mini Pressure Regulator (MPR) حٌل  منظم الضغط الصغير
اقتصادٌي يساعُد على تقليل الضغط الزائد. ويساعد ذلك على تقليل االنحراف الناتج عن 

الرياح واإلفراط في الري على مستوى كامل أنحاء منطقة الري، بما في ذلك االرتفاعات 
المتغيرة والممرات الجانبية الطويلة.  

نظًرا ألن الضغط يؤثر على التدفق؛ يقلل منظم الضغط الصغير من التذبذب في شدة 
التدفق؛ بحيث يعمل كل رشاش بقوة ثابتة؛ فيحقق نمط التوزيع الذي صمم من أجله.  

يتضمن منظم الضغط الصغير مساحة هيدروليكية أكبر من معظم أجهزة التحكم في 
التدفق، ما يسمح بتنظيم الضغط على نطاق تدفق أوسع.

Hunter Industries AGRICULTURAL IRRIGATION | إحدى شركاِت
ضغط منخفض - أداء عال™

www.senninger.com ل بزيارة الموقع اإللكتروني: تفضَّ ❚

يقلل الضغط المفرط 01

عند كل رشاش يقلل التذبذب في شدة التدفق 02

يضمن إخراج نمط رش أمثل األداء 03
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يضمن التزام Senninger بالمنتجات ذات المستوى العالمي، وخدمة الدعم المحلي التي تقدمها والخبرة الفنية التي تمتلكها، كل هذه العوامل تضمن قدرتنا على تقديم حلول 
الري الزراعي األكثر كفاءة وموثوقية في العالم اليوم. 
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 MINI PRESSURE REGULATOR (MPR) منظم الضغط الصغير

الميزات

َم هذا الرشاش من أجل االستخدام أسفل الرشاش مباشرة • ُصمِّ

َم الرشاش ليخرجه وهو: +/- 10٪  •  يحافظ على التدفق الذي ُصمِّ
من التدفق االسمي

•  يعمل على تنظيم الضغط بالرشاشات على طول األنابيب الجانبية 
أو الرئيسية التي يصل طولها إلى 35 متًرا تغيير االرتفاع.

•  التوصيل: مدخل سن ذكر حلزون أمريكي مقاس ½ بوصة × 
مخرج سن أنثى حلزون أمريكي مقاس ½ بوصة 

• النماذج المتوفرة: 1.72 بار، و2.07 بار، و 2.76 بار

•  تتوفر منظمات ضغط Senninger في طرازاٍت تغطي مجموعة 
كبيرة من التدفقات

• ضمان لمدة عامين على مواد التصنيع، والصناعة، واألداء

توصيات خاصة بالرشاش

بار البشابير النموذج

1.72 # 4 إلى 8 بشابير mini-Wobbler™

1.72 # 6 إلى 9 بشابير   Xcel-Wobbler™

1.72 أو 2.07 أو 2.76 # 6 إلى 8 بشابير  Smooth Drive™

2.07 أو 2.76 # 6 إلى 9 بشابير  20 Series Impacts

الحد األقصى 
التدفق

الحد األدنى 
التدفق

الضغط 
المدى

لتر/الساعة لتر/الساعة بار

659 127 1.72 - 5.17 MPR252M2F

704 139 2.07 - 5.52 MPR302M2F

818 159 2.76 - 6.21 MPR402M2F

نطاق التدفق حسب الطراز


