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Öntözőprogram

Ahhoz, hogy azt a szórófejet vagy szórófejrendszert
megtalálja, amely Önnek és
feladatának a legjobban megfelel, különböző szemponto-

Szántóföldi
növénytermesztés

kat kell figyelembe vennie – és
egymással szemben mérlegelnie, mielőtt döntést hoz. Ezért
ebben a kiadványban mindent összegyűjtöttünk Önnek,

Zöldségtermesztés

ami a döntéséhez fontos. Egy
szempillantás alatt áttekintést
kaphat a képek alapján, hogy
a lehető legjobb megoldást találja meg a problémájára. Mi

Gyümölcstermesztés

A Perrot mindent kínál, ami

ZX
Alkalmazási terület

Először: Mit kíván öntözni?

A Perrot testreszabott megoldásokat kínál minden öntözési feladatra:
a szántóföldi növénytermesztésre, a
kertészeti és gyümölcstermesztésre,
az erdőgazdálkodásra, a fakonzerválásra és a komposzttelepre, mindenféle sportlétesítményre, környezetvédelmi technikára, kisugárzásvédelemre, ködképzésre – valamint speciális megoldásokat az Önök igénye
szerint.

ZA

ZS

A szórási távolság

Másodszor: Milyen messzire érjen
el a vízsugár?

Különböző öntözési feladatok különböző szórási távolságot kívánnak
meg a szórófejektől illetve a szórófejrendszerektől. A Perrot kínálatából
5-féle szórási távolságra van lehetőség: 8-12 m, 11-15 m,13-19 m, 15-28
m és 20-65 m. A sugártörővel ellátott
szórófej-modelleknél a szórási távolság változtatható.

ZB

PR

ZE

A kilépősugár szög

Harmadszor:
Mekkora legyen
a kilépő vízsugár szöge?

Ahhoz, hogy a területek és alkalmazási módok különböző adottságait
optimálisnak fogadjuk el és a mindenkor legjobb eredményt célozzuk
meg, választanunk kell a különböző
megoldások közül: 7°, 14°, 18°, 22°,
23°, 24°, 26°, 30°, 40° és 45° - valamint fokozatmentesen szabályozható
20° és 40° közötti sugárszög.

Öntözőprogram

az, amit öntözni kíván, mekkora felületen, milyen szórási sugárral, mekkora vízfogyasztással, milyen vízmennyiséggel,
milyen kilépő sugárszöggel

vagy víznyomással. A Perrot
egyedi, megbízható, környezetbarát és gazdaságos megoldást kínál mindig, hosszú
távra. A legjobb kidolgozásban

Kisugárzásvédelem

Komposzttelep

és minőségben, minden tartozékkal – valamint hozzáértő
tanácsadással, telepítéssel és
komplett szervizzel, hogy sokáig öröme teljen benne.

Fakonzerválás

szokásos és ami különleges!

ZK

ZM
A vízfogyasztás

zn
Az öntözővíz mennyisége

zo
A víznyomás

Negyedszer:
Mennyi vizet fogyasszon a rendszer optimális esetben?

Ötödször:
Mekkora csapadéknak feleljen
meg az öntözővíz mennyisége?

Hatodszor:
Mekkora víznyomás
áll rendelkezésre?

A víz költséges és pénzbe kerül –
ezért csak annyit használjunk fel belőle a mindenkori célra, amennyit feltétlenül szükséges. A Perrotnál ezt be
lehet állítani – az öntözendő felület, a
szórási távolság, a víznyomás és a fúvókaméret függvényében – 0,36 – 95
m3/h értékre.

Különleges öntözési feladatokhoz különböző vízmennyiség szükséges Ez
függ pl. az éghajlattól, az évszaktól –
de az alkalmazási területtől is. A Perrottal lehetősége van választani.

Az, hogy mekkora víznyomás áll rendelkezésre, többek között függ a vízvezetékhálózatban meglévő víznyomástól, a szivattyú teljesítményétől,
a csővezeték hosszától és a csövek
méretétől. A Perrot szórófejrendszerei
1,5-10 bar közötti nyomásra alkalmasak.

Sportpályák öntözőrendszereiA profi gyepöntözés
A fúvókaméret

Hetedszer:
Mekkora a fúvókaátmérő?

A fúvókaátmérő függ a szükséges
vízfogyasztástól és a tervezett szórási távolságtól. A Perrot 2,5-32 mm-ig
terjedő fúvókaátmérőt tud biztosítani.
A szórófejrendszerek

egyenletesen beöntözzünk, gyakran
nem elegendő egyetlen szórófej, hanem
több, kötésben elhelyezett szórófejre
van szükség: pl. négyszögkötés: a jó
áttekinthetőség és az egyszerű felállítás
miatt ezt többnyire teljesen és részlegesen mozgatható berendezéseknél alkalmazzuk. A háromszögkötést, amely
optimális átfedést biztosít, valamivel
nehézkesebb felállítása miatt főleg állandó berendezéseknél alkalmazzuk.

A Perrot olyan rendszereket szállít,
amelyeket kézi vezérléssel lehet irányítani – tetszőlegesen, vagy elektronikus vezérlésű rendszereket, amelyeket egyszer be kell programozni,
és aztán az egész munkát automatikusan elvégzi.
Állandó és mobil
öntözőrendszerek

Mechanikus vagy
elektronikus vezérlés
Tizedszer: Milyen rugalmas legyen
az öntözőrendszer?

Nyolcadszor: Milyen komplex az
öntözési feladat?

Kilencedszer:
Hogyan vezéreljük a rendszert?

Ahhoz, hogy minden egyes felületet lehetőleg egészen célzottan, teljesen és

A megoldást a feladathoz igazítjuk –
a berendezés vezérlését tekintve is.

A Perrot-szórófejeket sportlétesítmények öntözésére is használjuk. Például a sportpályákat állványra szerelhető, nagy felületek öntözésére alkalmas
szórófejekkel öntözzük. Különösen
olyan létesítményekhez fejlesztettük
ki a permetvízmentes szórófejtípusokat, ahol a pálya melletti területnek
nem szabad nedvesnek lenni, pl. lóversenypályák, tenisztpályák. Ezeknél
a szórófejeknél csak a kívánt körcikk
lesz vizes – a többi száraz marad.

A mozgatható alkalmazáshoz a Perrot csövek, csőidomok valamint csatlakozóelemek széles választékát is
kínálja – ezek különösen kertészeti és
zöldségtermesztő üzemekben alkalmazhatók.

A kiválasztott öntözőrendszerhez a
Perrot megtalálja Önnek a megfelelő
szórófejet. Előnyei:
 utolérhetetlen üzembiztonság
 hosszú élettartam
 felhasználóbarát és
 gyors és hiánytalan
alkatrészellátás, még a nagyon
régi szórófejekhez is.

Láthatják, hogy a döntés nem kön�nyű. De Ön akárhogyan is dönt, a
Perrot garantálja, hogy mindig a lehető legjobb megoldást kapja az öntözési problémájára. Mivel a Perrot
nemcsak hogy mindent egy kézből,
de mindent testreszabottan is kínál
Önnek speciális helyzetére.
Ha programunkban megtalálta a megfelelő szórófejet a saját céljai szerint,
akkor kérje az arra vonatkozó prospektust.
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Néha az állandó berendezések jobbak, néha pedig a mozgathatók az
ésszerűek. A Perrottal szabadon
dönthet: állandó és mobil berendezéseket egyaránt szállítunk.
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