Részecske szűrő
A megbízható részecske szűrő megvédi a Kärcher Rain System® rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét kényelmesen és könnyen kivehető és tisztítható.
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Beépített szűrő
Kärcher Rain System® védelem a szennyeződésrészecskéktől

Kivehető szűrőbetét
A szűrő könnyedén tisztítható
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Ergonómikus dizájn
Könnyű kezelés
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Részecske szűrő
Műszaki adatok
Cikkszám

2.645-225.0

EAN kód

4039784919709
G3/4

Max. nyomás

bar

4

Súly

kg

0,08

Csomagolási súly

kg

0,11

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

179 × 47 × 47

Felszereltség
G 3/4 csapcsatlakozóval
Csatlakozót tartalmaz a Kärcher Rain
System™ tömlőhöz
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Leírás

Automata öntözés
SensoTimer ST6 eco!ogic

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

1 2.645-213.0

2 2.645-214.0

Az intelligens SensoTimer ST6 eco!logic öntözőkomputer
működése a növények vízigényén alapul, és rádióérzékelő
segítségével, páratartalom szabályozással locsol.
Az intelligens SensoTimer ST6 Duo eco!logic öntözőkomputer működése a növények vízigényéhez igazodik, és 2 különálló rádióérzékelő segítségével, páratartalom szabályozással locsol.





Kärcher Rain System®

Szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő

Kärcher Rain System® tömlő

Csepegtető tömlő

3 2.645-225.0

4 2.645-226.0

5 2.645-227.0

6 2.645-228.0

7 2.645-229.0

T idom

I idom

Záróidom

Csepegtető karimák

Tömítő mandzsetták

Permetező mandzsetták

Tömlő cövek

 Opcionális tartozék

8 2.645-231.0

9 2.645-232.0

10 2.645-233.0

11 2.645-234.0

12 2.645-235.0

13 2.645-236.0

14 2.645-237.0

A megbízható részecske szűrő megvédi a Kärcher Rain
System® rendszert a szennyező részecskéktől. A szűrőbetét
kényelmesen és könnyen kivehető és tisztítható.
A szűrővel rendelkező nyomáscsökkentő lecsökkenti a bemenő nyomást a maximális 12 bar-ról az optimális 4 bar-ra,
a Kärcher Rain System® rendszerhez. A szűrő megvédi a
Kärcher Rain System® rendszert a szennyeződés részecskéktől.
A Kärcher Rain System® tömlő vízzel látja el a Kärcher Rain
System® rendszert. Különféle alkalmazásokhoz számos
állítható alkatrész csatlakoztatható közvetlenül a tömlőhöz.
Az egyenletes alkalmazásnak köszönhetően, a 25 m hosszú
csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony
öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és 50 m-re meghosszabbítható.
Az egyenletes eloszlásnak köszönhetően, a 10 m hosszú
csepegtető tömlő tökéletes a sövények és bokrok hatékony
öntözéséhez. A tömlő ftalátmentes és maximum 50 m-ig
meghosszabbítható.
A T-idomok szabályozással kötnek össze három Kärcher
Rain System® tömlőt vagy esőztető tömlőket. A T-idom
oldalsó szára szabályozható és ideális az esőztető tömlőhöz
való csatlakoztatásra.
Az I-idom két Kärcher Rain System® tömlőt vagy esőztető
tömlőt köt össze. Az I-idommal például, az esőztető tömlő
csatlakoztatható a Kärcher Rain System® rendszerhez.
A záróidommal a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető tömlők tökéletesen szigetelhetők. Az adott tömlő végére
kell felszerelni, szerszámok használata nélkül.
A csepegtető karimák a beépített tűvel, a Kärcher Rain
System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Az állítható
csepegtető lehetővé teszi a növények közvetlen öntözését.
A tömítő mandzsetták a Kärcher Rain System® tömlő bármely pontjához rögzíthetők. Telepítésük könnyű és megbízhatóan tömítik azokat a tömlő nyílásokat, melyekre már a
továbbiakban nincs szükség.
A permetező mandzsetták a beépített tűvel, bárhol rögzíthetők a Kärcher Rain System® tömlőn. A szabályozható Micro
Sprayer igény szerint beállítható.
A cövek a Kärcher Rain System® tömlők és az esőztető
tömlők lefektetésére és rögzítésére szolgál. A beépített
gumigyűrű a csatlakozási pontoknál biztosítja az optimális
csepegtetést.
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Cikkszám
Kärcher Rain Box

Mikro permetező szett

Tömlő csatlakozó szett

Csepegtető tömlő készlet
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Leírás
A bővíthető Kärcher Rain Box a szűrővel, csepegtető karimákkal, csatlakozó részekkel és tömlőkkel, ideális a csatlakozásra kész induló készlethez, a hatékony öntözéshez.
A fej készlet többféle permetező, tömítő és csepegtető
mandzsettát tartalmaz, melyek a Kärcher Rain System®
rendszerhez rögzíthetők, a hatékony öntözőrendszer kibővítéséhez.
A csatlakozó készlet többféle T, I idomot és végzáró darabot
tartalmaz, melyek bővítik a Kärcher Rain System® rendszert,
valamint csatlakozási lehetőséget biztosítanak a kiegészítő
Kärcher Rain System® tömlőkhöz.
A csatlakozásra kész csepegtető készlet (mely tartalmazza a
szűrőt és a végzáró idomot) kiválóan alkalmas sövények és
bokrok hatékony öntözésére, az egyenletes alkalmazásnak
köszönhetően.
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