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Fleksibel vanding for mobilbordssystemer
Med et mobilbordssystem skal bordene frit kunne transporteres rundt i gartneriet, f.eks. ved anvendelse af conveyorbaner
eller kran. Derfor har DGT by Senmatic udviklet et vandingsanlæg specielt til mobilbordssystemet, hvor man frit kan flytte
på bordene uden at tænke på vandinstallationen.
Vandpåfyldning
Med den specielle trekantsventil sker vandpåfyldningen med en blød stråle, så vandsprøjt undgås.Trekantsventilen monteres
hurtigt og enkelt med tilhørende specialbeslag monteret på afdræningsrenden.
Trekantsventilen og dens særlige beslag er udformet, så bordet kan skubbe ventilen til side, når det bliver løftet af en kran,
uden at der sker skade på hverken ventil eller bord.
Afdræning
For at sikre en hurtig og effektiv afdræning af vandet, har vi udviklet HV-hævertventilen.
Med den indbyggede efterløbskonstruktion kan også det sidste vand løbe fra bordene, efter at hævertvirkningen er ophørt.
Dette er desuden en fordel, hvis der er meget snavs på bordet.
Hævertventilen kan indstilles i trin for valgfri vandpåfyldningshøjde.

HARVEST YOUR FULL BUSINESS POTENTIAL

SPECIFIKATIONER / MOBILBORDSVANDING
Hævertventil HV 3

Trekantsventil - 8 x 6 mm

Afdræning

4 eller 9 L/min

Efterløb

0,2 L/min

Kapacitet (anbefalet)

8 - 14 L/min

Afdræningshøjde
(indstillelig)

45 - 60 mm (over sumpbund)

Vandtryk (anbefalet)

1,3 - 3,3 bar

Monteringshul i
sump

Min. 26 mm - max. 30 mm

Materiale

sort nylon

Monteringsgevind

3/4” RG

Længde
(komplet)

650 mm

Lukkefunktion

Ja

Vægt (komplet)

Ca. 350 g inkl. beslag

Materiale

Sort nylon

Wægt (total)

50 g

Beslag for montering på rende

90° C eller 110° C

Længde

100 mm (0,39”)

Modstandsslange

Ø 8 x 6 mm (0,3 x 0,23”),
2 m (77”)

Trekantsventil - 10,5 x 8 mm

Forhandler:
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Kapacitet (anbefalet)

12 - 20 L/min

Vandtryk (anbefalet)

1,3 - 3,3 bar

Materiale

sort nylon

Længde
(komplet)

650 mm

Vægt (komplet)

Ca. 350 g inkl. beslag

Beslag for montering på rende

90° C eller 110° C

Modstandsslange

Ø 10,5 x 8 mm (0,4 x 0,3”),
1,5 m (59”)

Kontaktinformation:
DGT by Senmatic
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dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk
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Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø

