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GİRİŞ  
 

 

Bu kılavuzun amacı, Pulsar™ ürününün muhtelif uygulamalarda seçimi, montaj ve kurulumu, işletimi ve bakımı 
konularında kullanıcıyı bilgilendirmektir. 

 
 

Sembollerin kullanımı 
Bu kılavuzda kullanılan semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir: 

 
 

UYARI 
İzleyen metin, yaralanmaları ya da mahsul, ürün ve/veya altyapıya doğrudan zarar gelmesini 
engellemeye yönelik talimatlar içerir. 

 
 

İKAZ 
İzleyen metin, sistemde istenmeyen işletim, kurulum ya da koşulları önlemeye yönelik olan ve 
uyulmadığı takdirde garantinin geçersiz olmasına neden olabilecek talimatları içerir. 

 
 

DİKKAT 
İzleyen metin, dokümanda verilen talimatların daha verimli biçimde yerine getirilmesini sağlamaya 
yönelik talimatlar içerir. 

 
 

      NOT 
     İzleyen metin, sistemin işletimi veya kurulumuna ilişkin belirli bir konuyu vurgulamaya yönelik talimatlar 

içerir. 
 
 

ASİT TEHLİKESİ 
İzleyen metin, asit kullanımı halinde yaralanmaları ya da mahsul, ürün ve/veya altyapıya doğrudan 
zarar gelmesini engellemeye yönelik talimatlar içerir. 

 
 

KORUYUCU AYAKKABI 
İzleyen metin, ayak yaralanmalarını önlemeye yönelik talimatlar içerir. 

 
 

İPUCU 
İzleyen metin, açıklamalar, ipuçları ya da yararlı bilgiler içerir. 

 
 

KORUYUCU EKİPMAN 
İzleyen metin, gübre, asit ya da diğer kimyasalların kullanımı sırasında insan sağlığına zarar 
gelmesini ya da yaralanmaları önlemeye yönelik talimatlar içerir. 
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GİRİŞ  
 

 

Güvenlik talimatları 
• İlgili tüm güvenlik talimat ve düzenlemelerine uyulmalıdır. 

• Montaj işlemlerinin Pulsar™, sulama hatları, çevre ürün ve aksesuarlardan çevreyi, toprağı ya da bitişik 
alanları kirletecek herhangi bir sızıntıyı önleyecek şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun. 

• Ekipmanın üretici tarafından belirtilen şekiller haricinde kullanımı, bunların etkinliğini tehlikeye atabilir. 

 
UYARI 
Tarım ortamlarında daima koruyucu ayakkabı giyiniz. 

 

İKAZ 
Herhangi bir manuel vana, sistemi su darbesinden korumak amacıyla daima kademeli olarak açın veya 
kapatın. 

Asit/kimyasal kullanımı sırasında 

ASİT TEHLİKESİ 
Asit/kimyasal maddeler kullanırken - daima üreticinin güvenlik talimatlarına uyun ve bu maddelerin 
kullanımı sırasında dikkatli olun. 

 

UYARI 
Gübre, asit ve diğer kimyasalların kullanımı sırasında daima koruyucu ekipman, eldiven ve 
gözlük kullanın. 

UYARI 
Çevreye ve mahsullere zarar gelmesini önlemek amacıyla, asitler ve/veya hidrojen peroksit asla atmosfere 
salınmamalı veya mahsulün herhangi bir kısmı ile temas etmemelidir. 

 
DİKKAT 
Pulsar™, altyapı, çevre ve mahsule zarar gelmesini önlemek açısından, asit veya hidrojen peroksit 
kullanırken aşağıda önerilen konsantrasyon değerlerine uyun. 
Aşağıda belirtilenlerden yüksek konsantrasyon değerlerinin kullanımı Pulsar™, altyapı, çevre ve mahsule 
zarar verebilir ve Pulsar™ ve/veya diğer sulama sistemi parçalarının garantisinin geçersiz hale gelmesine 
neden olabilir. 

 

Önerilen asit konsantrasyonları 
 

Asit Yüzdesi İşlenmiş Suda Önerilen Konsantrasyon 
Hidroklorik Asit %33 %0,6 
Fosforik Asit %85 %0,6 
Nitrik Asit %60 %0,6 
Sülfürik Asit %65 %0,6 

% değeri, 21ºC (70ºF) sıcaklıkta ağırlığın yüzdesidir. 
 

UYARI 
Yukarıda belirtilen konsantrasyon değerlerinin aşılması Pulsar™'a zarar verecektir. 
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GİRİŞ  
 

 

Kullanılan asidin yukarıdaki tabloda belirtilenden farklı bir konsantrasyon düzeyinde olması halinde, konsantrasyonu 
yukarıdaki tabloda belirtilen konsantrasyona göre yüzde değerine bağlı olarak ayarlayın. 

 
Önerilen hidrojen peroksit dozajı 

 

Enjeksiyon Yöntemi / Amacı Enjekte Edilen 
Konsantrasyon 

Artık Konsantrasyon* 

Sürekli Enjeksiyon 50 ppm 0,5 ppm 
Seçici Enjeksiyon 50 ila 100 ppm 2 ila 3 ppm 
Sulama sisteminde yıllık bakım işlemi 200 ila 500 ppm 8 ila 10 ppm 

*Ölçümler, enjeksiyon noktasına en uzak noktadan alınmalıdır. 
 

DİKKAT 
Yukarıdaki tablolar kimyasalların önerilen konsantrasyon değerlerini içermekte olup, yukarıda belirtilen 
kimyasallar ya da diğer herhangi bir türde kimyasalın kullanımına yönelik bir öneri, destek ya da teşvik 
niteliğinde değildir. 

 

UYARI 
Haşere/hastalık ile mücadele kimyasalları gibi maddeler aşındırıcı olabilir ve Pulsar™'a zarar 
verebilir. Yukarıdaki tabloda belirtilen konsantrasyon değerlerini aşmayan asit ve hidrojen peroksit 
dışındaki maddelerin kullanılması halinde, üreticilerin aşındırıcılıkla ilgili talimatlarına mutlaka uyun. 
Herhangi bir konuda şüpheye düşmeniz halinde Netafim™ temsilcinize danışın. 
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Pulsar™, görece düşük miktarlarda suyu büyük bir ıslatma alanına dağıtarak homojen bir dağılım sağlayan basınç 
ayarlı bir pulsatördür. Aslen daha yüksek debiler için tasarlanmış mikro emitörler kullanarak, düşük debilerde  - 
8/12/15/20 l/sa (2,1/3,2/4,0/5,3 GPH) - sürekli ve homojen sulama sağlar. 

 
DİKKAT 
Pulsar™'ın gerçek debisi, emitör başlığının debisi değil akış regülatörünün debisidir. 

Benzersiz otomatik ayar mekanizması 
Pulsar'ın benzersiz otomatik ayar mekanizması, girişine monte edilmiş bir akış regülatörü (Basınç Ayarlı 
damlatıcı) vasıtasıyla sağlanır. 
Debi regülatörü şunlardan oluşur: 
• basıncı düşüren ve içerisinden geçen sulama suyunun debisini stabilize eden bir labirent. 
• Her iki yüzeyindeki basıncı algılayan bir diyafram (bir tarafta giriş basıncı, diğer tarafta sulama suyunun 

labirentten geçişi sonrasındaki düşürülmüş basınç). Diyaframın özel esnekliği, akış regülatörünün girişi ve çıkışı 
arasında izin vereceği basınç farkını belirler. 

Labirent ve diyafram kombinasyonu, girişteki su basıncından bağımsız olarak (çalışma basıncı aralığı dahilinde) çıkışta 
stabil bir debi oluşturan bir otomatik ayar mekanizması meydana getirir. 
Pulsar'ın benzersiz otomatik ayar mekanizması, pompa ve tarla arasındaki mesafe, topografi, ana borular ve 
aksesuar nedeniyle ortaya çıkan yük kayıplarını/kazançlarını birleştirerek, mikro emitörün tarla içerisindeki 
konumundan bağımsız olarak emitör girişinde homojen bir basınç elde edilmesini sağlar. 

Çalışma Prensibi 
• Sulama suyu, laterale bağlı bir akış regülatörü (Basınç Ayarlı damlatıcı) içerisinden geçerek Pulsar™'a 

girer. 
• Akış regülatörü, sulama suyunun mikro borudan homojen, sürekli ve dalgalanmayan bir debi ile pulsatör 

borusuna girmesini sağlar. 
• Pulsatör borusu içerisindeki bir hava yastığı, su pulsatör tüpüne dolarken sıkıştırılır. 
• Pulsatör borusu içerisindeki basınç pulsatör borusu çıkışına monte edilmiş anti drenaj vanasının açma seviyesine 

ulaştığında, vana açılır ve sulama atımı başlar. 
• Emitör başlığı sulama yapar ve pulsatör borusu içerisindeki basınç düşer. Basınç anti drenaj vanasının 

kapama seviyesine düştüğünde vana kapanır ve atım sona erer. 
• Anti drenaj vanası kapandığında, pulsatör vanası içerisinde bir sonraki sulama atımı için basınç birikmeye 

başlar. 

Avantajları 
• Basınç ayarlı: Geniş bir basınç aralığında kesin ve eşir miktarlarda su dağıtımı sağlar. 
• %100 su dağıtım homojenliği. 
• Benzersiz otomatik ayar mekanizması, ürünü yamaç uygulamaları veya uzun sıralar için ideal seçenek haline 

getirmektedir. 
• Seçilen debi değeri ve emitör tipine göre bağlı olarak dakikada bir birkaç atım, büyük alanların saatler boyunca 

sürekli sulanmasını sağlar. 
• Uzun saatler boyu sulama sonrasında bile toprakta doyma veya göllenme oluşmaz. 
• Pompa, filtrasyon sistemi, borular ve bağlantı elemanlarından oluşan su besleme sistemi görece küçüktür ve 

satın alınması, montajı ve bakımı çok daha uygun maliyetlidir. 
• Son derece karlı fiyat/performans oranı. 
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• Bileşenler, tüm hava koşullarına ve tarımda kullanılan standart kimyasal ve besin maddelerine dayanıklı yüksek 
kaliteli plastik malzemelerden mamuldür. 

• Enerji ve su tasarrufu sağlar. 
• Basit, modüler parçalara sahiptir. 
• Montaj ve bakım kolaylığı sağlar. 
• Geniş bir uygulama aralığı için çok çeşitli aksesuarlar. 
• Netafim™ tarafından imal edilmiştir. 

Özellikler 
• Basınç dengeleme aralığı 2,5 - 4,0 bar (36 - 58 PSI) 
• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen filtrasyon: 130 mikron (120 gözenek). 
• UV ışınlarına dayanıklıdır. 
• Tarımda kullanılan standart kimyasallar ve besin maddelerine dayanıklılık (bkz. sayfa 6-7'deki tablolar). 
• Giriş konektörü: barb. 
• Tarlada montaj için çeşitli teknikler/adaptörler/bağlantı elemanları sunulmaktadır (ürün 

içeriğine dahil değildir), (bkz. Aksesuarlar, sayfa 33). 

Uygulamalar 
Üzüm bağları, kafesli 
mahsuller ve meyve 
ağaçlarında donla 
mücadele. 

Meyve ağaçları, üzüm 
bağları, kafesli mahsuller, 
fidanlıklar ve diğer açık 
tarla mahsullerinde 
soğutma. 
. 

Meyve ağaçları, fidanlıklar 
ve diğer açık tarla 
mahsullerinin uzun 
vardiyalı sulanması. 

Ağaçlık alanların 
nemlendirilmesi. 

 

Mikro emitör başlığı seçimi 
 

 

Uygulama M
od

 Gerekli mikro emitör başlığı 
StripNet™ GyroNet™ SSR MistNet™ GyroNet™ SR 

Bağlarda don azaltımı UR +    

Meyve ağaçlarında don azaltımı  +  + 
Nemlendirme ve/veya soğutma   +  

Uzun vardiyalı sulama  +  + 
Uzun vardiyalı sulama UD    + 
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Uygulamaya göre ana özellikler 
 

Uygulama M
od

  
Mikro emitör 
başlığı 

 
Basınç 
aralığı 

Önerilen debi 
(adet başına) 

Başlıklar arası 
önerilen mesafe 

 
Islatılan 
alan 

• Bağlarda 
şerit don 
azaltımı 

• Fidanlıklar ve 
kafesli 
mahsullerde 
soğutma 
. 

UR StripNet™ 2,5 - 4,0 bar 
(36 -  58 PSI) 

12,0 l/sa 
(3,2  GPH) 

Maksimum   
5,0 m (16,5 ft) 

Dikdörtgen: 0,5 
m (1,65 ft) 
genişlik 
5,5 m (18,0 ft) 
uzunluk 

• Ağaçlık 
alanların 
nemlendirilme
si veya 
soğutulması 

UR MistNet™ 2,5 - 4,0 bar 
(36 -  58 PSI) 

8,0 l/sa 
(2,1  GPH) 

Her ağacın 
ortasında bir 
adet 

Su 
partiküllerinden 
oluşan son 
derece ince bir 
buğu atmosfere 
verilir 

• Meyve 
ağaçları ve 
diğer 
mahsullerin 
sulanması 

UR GyroNet™ SR 
Swivel   (Kısa 
menzilli) 

2,5 - 4,0 bar 
(36 -  58 PSI) 

8,0 - 12,0  l/sa 
(2,1  - 3,2 GPH) 

Ağaç başına bir 
adet, 2 ağaç 
başına bir adet ya 
da mahsulün 
ihtiyacına göre 

Dairesel: 
5,0 m (16,5 ft) 
çap 

UD 12,0 l/sa 
(3,2  GPH) 

Dairesel: 
4,0 m (13,0 ft) 
çap 

• Meyve 
ağaçlarında 
don azaltımı 

UR GyroNet™ 
SSR 
Swivel 
(Süper kısa 
menzilli) 

2,5 - 4,0 bar 
(36 -  58 PSI) 

8,0 - 12,0  l/sa 
(2,1  - 3,2 GPH) 

Her ağacın 
üstünde bir adet 

Dairesel: 
3,0 m (10,0 ft) 
çap 

• Meyve 
ağaçları ve 
diğer 
mahsullerin 
soğutulması 

UR GyroNet™ SR 
Swivel (Kısa 
menzilli) 

2,5 - 4,0 bar 
(36 -  58 PSI) 

12,0 -  20,0 l/sa 
(3,2  - 5,3 GPH) 

Her ağacın 
üzerinde bir adet 
ya da mahsulün 
ihtiyacına göre 

Dairesel: 
5,0 m (16,5 ft) 
çap 

* UR = dik, UD = baş aşağı 
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Pulsar™ UR ve StripNet™ başlık 

Uygulamalar 
• Üzüm bağları ve 

kafesli 
mahsullerde 
donla 
mücadele. 

 

Özellikler 

• Meyve ağaçları, 
kafesli mahsuller ve 
fidanlıklarda 
soğutma. 

• Basınç ayarlı statik mikro emitör. 
• En geniş basınç dengeleme aralığı: 2,5 - 4,0 bar (36 - 58 PSI) 

Ayarlı damlatıcı girişinde minimum çalışma basıncı 2,5 bar (36 PSI). 

DİKKAT 
Sistemin gerekli çalışma basıncını hesaplamak için, emitörlerin dağıtım borularına 
(lateral) göre yüksekliğini dikkate alın. 

• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen debi: 12,0 l/sa (3,17  GPH) 
• Dikdörtgen su kapsama paterni: 0,5 metre (1,65 ft) genişlik, 5,5 metre (18,0 ft) uzunluk. 
• Başlıklar arası önerilen maksimum mesafe: 5,0 metre (16,5 ft), (bkz. sayfa 16). 
• Bir aktif, kahverengi meme; bir kapaklı, siyah meme. 
• Hareketli parça içermez. 

DİKKAT 
Su kapsama paterninin uzunluğunu güvence altına almak için, Pulsar'ların monte edileceği 
bağ direklerinin tam dikey olduğundan emin olun. 

Özellikleri ve avantajları 
• Pulsar™ - StripNet™ don azaltımı/soğutma sistemi, 10 m3/hektar (18 

GPM/acre) gibi düşük bir tüketime sahiptir (bağ sıra aralığına bağlı olarak) - 
bu değer, tam kapsamlı sprink sistemlerinin %70'inden daha düşüktür. 

Tipik tanım* ve katalog no. 
 

Katalog No. 63700-005000 
SAP tanımı PLSR URB 012 STR31 ADBLUP 120CM W/O ADP 
Ürün bileşenleri  Pulsar™ UR 

 Akış regülatörü - 12 l/sa (3,17 GPH) - renk: Fuşya    
Mikro-tüp - 120 cm (4,0 ft), barb giriş konnektörlü  AD 
vanası - mavi pimli - orta basınç 

 StripNet™ başlık - bir aktif memeli 
* Yukarıdaki tanım, tipik Pulsar™ UR  ve StripNet™ başlık içindir. Başka birçok 

konfigürasyon da mevcuttur (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 
 

DİKKAT 
Pulsar siparişinizi geçmeden önce, mikro tüp uzunluğu ve akış regülatörü 
kapasitesinin uygulama ve tarladaki koşullar ile uyumlu olduğundan emin 
olun. Başka uzunluklarda mikro tüpler ve başka kapasitelerde akış 
regülatörleri talep üzerine temin edilebilmektedir (Netafim™ temsilcinizle 
iletişime geçin). 

 



AÇIKLAMA  
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Pulsar™ UR ve MistNet™ başlık 

Uygulamalar 
• Ağaçlık alanların soğutulması. 
• Ağaçlık alanların nemlendirilmesi. 

 

Özellikler 
• Basınç ayarlı mikro emitör. 
• En geniş basınç dengeleme aralığı: 2,5 - 4,0 bar (36 - 58 PSI) 

Ayarlı damlatıcı girişinde minimum çalışma basıncı 2,5 bar (36 PSI). 

DİKKAT 
Sistemin gerekli çalışma basıncını hesaplamak için, emitörlerin dağıtım borularına 
(lateral) göre yüksekliğini dikkate alın. 

• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen debi: 8,0 l/sa (2,1  GPH) 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: Her ağacın 

ortasında bir adet (bkz. sayfa 17). 
• Statik mikro emitör, 
• hareketli parça içermez. 

 

Özellikleri ve avantajları 
• Pulsar™ - MistNet™ soğutma/nemlendirme sistemi, ağaçlar arasındaki 

mesafeye bağlı olarak 10 m3/hektar (18 GPM/acre) gibi düşük bir tüketime 
sahiptir. 

Tipik tanım* ve katalog no. 
 

Katalog No. 63700-006100 
SAP tanımı PLSR URB 008 MST25 ADBLUP 200CM W/O ADP 
Ürün bileşenleri  Pulsar™ UR 

 Akış regülatörü - 8 l/sa (2,1 GPH) - renk: Yeşil 
 Mikro-tüp - 200 cm (6,6 ft), barb giriş konnektörlü  AD 

vanası - mavi pimli - orta basınç 
 MistNet™ - kahverengi meme 

* Yukarıdaki tanım, tipik Pulsar™ UR  ve MistNet™ başlık içindir. Başka birçok 
konfigürasyon da mevcuttur (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 

 
DİKKAT 
Pulsar siparişinizi geçmeden önce, mikro tüp uzunluğu ve akış 
regülatörü kapasitesinin uygulama ve tarladaki koşullar ile uyumlu 
olduğundan emin olun. Başka uzunluklarda mikro tüpler ve başka 
kapasitelerde akış regülatörleri talep üzerine temin edilebilmektedir 
(Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 

 
 
 
 
 
 
 

12  PULSARTM  MONTAJ VE İŞLETİM KILAVUZU 



AÇIKLAMA  
 

 

Pulsar™ UR ve GyroNet™ SR başlık 

Uygulamalar 
• Meyve ağaçları, 

fidanlıklar ve 
diğer açık tarla 
mahsullerinin 
uzun vardiyalı 
sulanması. 
. 

 

Özellikler 
• Basınç ayarlı mikro emitör. 
• En geniş basınç dengeleme aralığı: 2,5 - 4,0 bar (36 - 58 PSI) 

Ayarlı damlatıcı girişinde minimum çalışma basıncı 2,5 bar (36 PSI). 

DİKKAT 
Sistemin gerekli çalışma basıncını hesaplamak için, emitörlerin dağıtım borularına 
(lateral) göre yüksekliğini dikkate alın. 

• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen debi: Öngörülen minimum ortam sıcaklığına bağlı olarak 8 

l/sa (2,1 GPH) veya 12 l/sa (3,17 GPH). 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: her bir ağacın üzerinde/altında bir adet, her 

2 ağacın üzerinde/altında bir adet veya mahsulün ihtiyacına göre (bkz. 
sayfa 17). 

• SR rotor, 5,0 metre (16,5 ft) ıslatma çapı. 
 

Özellikleri ve avantajları 
• Pulsar™ - GyroNet™ sulama sistemi, ağaçlar arasındaki mesafeye bağlı 

olarak 15 m3/hektar (27 GPM/acre) gibi düşük bir tüketime sahiptir. 

Tipik tanım* ve katalog no. 
Katalog No. 63700-007100 
SAP tanımı PLSR URB 008 GYR9SR ADBCKP 60CM W/O ADP 
Ürün bileşenleri  Pulsar™ UR 

 Akış regülatörü - 8 l/sa (2,1 GPH) - renk: Yeşil 
 Mikro-tüp - 60 cm (2,0 ft), barb giriş konnektörlü  

AD vanası - siyah pimli - düşük basınç 
 GyroNet™ SR - turuncu meme, 
mavi rotor ve turuncu üst yuva 

* Yukarıdaki tanım, tipik Pulsar™ UR  ve GyroNet™ başlık içindir. Başka birçok 
konfigürasyon da mevcuttur (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 

 
DİKKAT 
Pulsar siparişinizi geçmeden önce, mikro tüp uzunluğu ve akış 
regülatörü kapasitesinin uygulama ve tarladaki koşullar ile uyumlu 
olduğundan emin olun. Başka uzunluklarda mikro tüpler ve başka 
kapasitelerde akış regülatörleri talep üzerine temin edilebilmektedir 
(Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 
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AÇIKLAMA  
 

 

Pulsar™ UD ve GyroNet™ SR başlık 

Uygulamalar 
• Meyve ağaçları, 

fidanlıklar ve 
diğer açık tarla 
mahsullerinin 
uzun vardiyalı 
sulanması. 
. 

 

Özellikler 
• Basınç ayarlı mikro emitör. 
• En geniş basınç dengeleme aralığı: Ayarlı damlatıcı girişinde minimum çalışma 

basıncı 2,5-4,0 bar (36 - 58 PSI). 
• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen debi: 12,0 l/sa (3,17  GPH) 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: her ağacın altında bir adet, her 2 

ağacın altında bir adet veya mahsulün ihtiyacına göre (bkz. sayfa 
18). 

• SR rotor, 4,0 metre (13,0 ft) ıslatma çapı. 
 

Özellikleri ve avantajları 
• Pulsar™ - GyroNet™ sulama sistemi, ağaçlar arasındaki mesafeye 

bağlı olarak 15 m3/hektar (27 GPM/acre) gibi düşük bir tüketime 
sahiptir. 

Tipik tanım* ve katalog no. 
 

Katalog No. 63700-010500 
SAP tanımı PLSR UDB 012  GYR9SR ADBCKP 60CM GRAY 

Ürün bileşenleri  Pulsar™ UD 
 Akış regülatörü - 12 l/sa (3,17 GPH) - renk: Fuşya  

Mikro-tüp - 60 cm (2,0 ft), barb giriş konnektörlü  AD 
vanası - siyah pimli - düşük basınç 

 GyroNet™ SR - turuncu meme, 
mavi rotor ve turuncu üst yuva 

* Yukarıdaki tanım, tipik Pulsar™ UD  ve GyroNet™ başlık içindir. Başka birçok 
konfigürasyon da mevcuttur (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 

 
DİKKAT 
Pulsar siparişinizi geçmeden önce, mikro tüp uzunluğu ve akış 
regülatörü kapasitesinin uygulama ve tarladaki koşullar ile uyumlu 
olduğundan emin olun. Başka uzunluklarda mikro tüpler ve başka 
kapasitelerde akış regülatörleri talep üzerine temin edilebilmektedir 
(Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 
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AÇIKLAMA  
 

 

Pulsar™ UR ve GyroNet™ SSR başlık 

Uygulamalar 
• Meyve ağaçlarında don 

azaltımı. 

 
Özellikler 

• Meyve ağaçları ve diğer açık tarla 
mahsullerinin soğutulması 

• Basınç ayarlı mikro emitör. 
• En geniş basınç dengeleme aralığı: 2,5 - 4,0 bar (36 - 58 PSI) 

Ayarlı damlatıcı girişinde minimum çalışma basıncı 2,5 bar (36 PSI).    

DİKKAT 
Sistemin gerekli çalışma basıncını hesaplamak için, emitörlerin dağıtım borularına 
(lateral) göre yüksekliğini dikkate alın. 

• Gerekli optimum basınç - 3,0 bar  (43,5  PSI). 
• Önerilen debi: Öngörülen minimum ortam sıcaklığına bağlı olarak 12 l/sa (3,17 GPH), 

15 l/sa (3,96 GPH) veya 20 l/sa (5,28 GPH). 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: her ağacın üzerinde bir adet, her 2 

ağacın üzerinde bir adet veya mahsulün ihtiyacına göre (bkz. sayfa 
17). 

• SSR rotor, 3,0 metre (10 ft) ıslatma çapı. 
 

Özellikleri ve avantajları 
• Pulsar™ - GyroNet™ don azaltım/soğutma sistemi, ağaçlar arasındaki 

mesafeye bağlı olarak 15 m3/hektar (21 GPM/acre) gibi düşük bir tüketime 
sahiptir - 
tam kapsamlı sprink sistemlerinin ihtiyaç duyduğu miktardan %50 daha azdır.    

 

Tipik tanım* ve katalog no. 
 

Katalog No. 63700-008000 
SAP tanımı PLSR URB 012 GYR9SSR ADBCKP 120CM W/O ADP 
Ürün bileşenleri  Pulsar™ UR 

 Akış regülatörü - 12l/sa (3,17 GPH) - renk: Fuşya  
Mikro-tüp - 120 cm (4,0 ft), barb giriş konnektörlü  AD 
vanası - siyah pimli - düşük basınç 

 GyroNet™ SSR - turuncu meme, 
açık yeşil rotor ve turuncu üst yuva 

Yukarıdaki tanım, tipik Pulsar™ UR  ve GyroNet™ SSR başlık içindir. Başka birçok 
konfigürasyon da mevcuttur (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 

 
DİKKAT 
Pulsar siparişinizi geçmeden önce, mikro tüp uzunluğu ve akış 
regülatörü kapasitesinin uygulama ve tarladaki koşullar ile uyumlu 
olduğundan emin olun. 
. Başka uzunluklarda mikro tüpler ve başka kapasitelerde akış regülatörleri talep üzerine temin 
edilebilmektedir (Netafim™ temsilcinizle iletişime geçin). 
. 
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SAHADA HAZIRLIKLAR  
 

 

Tipik kurulumlar 
Pulsar™, farklı uygulamalarında kullanılmak üzere çok çeşitli şekillerde monte edilebilir. Her bir 
uygulama için en yaygın kurulumlar aşağıda verilmiştir. 

Pulsar™ UR ve StripNet™ başlık 
• Dikdörtgen su kapsama paterni: 0,5 metre (1,65 ft) genişlik, 5,5 metre (18,0 ft) uzunluk. 
• Başlıklar arası önerilen maksimum mesafe: 5,0 metre (16,5 ft). 
• Dağıtım borusu (lateral): 

zeminde serili; 
kafes sisteminin alt teline plastik bağlar (bantlar) ya da klipsler ile sabitlenir. 

DİKKAT 
Sezon başlangıcından önce sistemi kontrol ederek, püskürtme yönünü mahsul 
sırası (kafes) boyunca olacak şekilde ayarladığınızdan emin olun. 
AD vanasının yöneliminin emitör başlıklarına dik olması önerilir (bkz. Şekil 1). 

Şekil 1 

 
5,0 metre (16,5 ft). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DİKKAT 
Başlıklar arası önerilen maksimum mesafe: 5,0 metre (16,5 feet). 
Kafes sisteminin direkleri arasındaki mesafe 5 metreden (16,5 feet) büyükse, aralara ilave başlıkların 
monte edilebilmesi için metal veya fiberglas çubuklar dikin. 
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SAHADA HAZIRLIKLAR  
 

  SSR: çap 3,0 metre (10,0 ft).  

 

Pulsar™ UR ve MistNet™ başlık 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: Her ağacın 

ortasında bir adet 
• Dağıtım borusu (lateral): 

1) zeminde serili; 
2) Zeminden yaklaşık 1 metre (3 feet) 

yukarıda gerili bir tele plastik bağlar 
(bantlar) ya da klipsler ile sabitlenir. 

 
 
 
 
 

Pulsar™ UR ve GyroNet™ SR/SSR başlık 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: her bir ağacın üzerinde/altında bir adet, her 2 ağacın üzerinde/altında 

bir adet veya mahsulün ihtiyacına göre. 
• SR rotor, 5,0 metre (16,5 ft) ıslatma çapı (montaj yüksekliğine göre). 
• SSR rotor, 3,0 metre (10,0 ft) ıslatma çapı (montaj yüksekliğine göre). 
• Dağıtım borusu (lateral): 

1) zeminde serili; 
2) Zeminden yaklaşık 1 metre (3 feet) yukarıda 

gerili bir tele plastik bağlar (bantlar) ya da 
klipsler ile sabitlenir. 

SR: çap 5,0 metre (16,5 ft). 
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SAHADA HAZIRLIKLAR  
 

 

Pulsar™ UD ve GyroNet™ SR başlık 
• Başlıklar arası önerilen mesafe: 

her bir ağacın üzerinde/altında bir adet, her 2 ağacın 
üzerinde/altında bir adet veya mahsulün ihtiyacına 
göre. 

• SR rotor, 4,0 metre (13,0 ft) ıslatma çapı. 
• Dağıtım borusu (lateral): 

1) Zeminden yaklaşık 1 metre (3 feet) yukarıda gerili bir tele plastik bağlar (bantlar) ya da klipsler ile 
sabitlenir. 

2) Ağaç tepelerine gerili bir tele plastik bağlar (bantlar) ya da klipsler ile sabitlenir. 
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Çap 4,0 metre (13,0 ft). 



SAHADA HAZIRLIKLAR  
 

 

Altyapı gereklilikleri 
Su besleme sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeterli kapasitede ve aşağıdakileri içeren bir su besleme sistemi kurun: 

Uygulamanın gerektirdiği basınç ve debiyi sağlamaya yeterli bir pompa . 
• Gerekli minimum basınç, kullanılan mikro emitör başlığına göre değişir. 
• Ürünün doğru işletimi için gerekli çalışma basıncı hesaplanırken, pompa ve tarla arasındaki mesafe, 

topografi, ana borular, aksesuarlar ve dağıtım borusundan (lateral) yükseklik nedeniyle ortaya çıkan yük 
kayıpları önerilen çalışma basıncı değerine eklenmelidir. 

• Gerekli debi değeri, kullanılan mikro emitör başlığı tipi ve adedine göre değişir. 
• TC (sistemin toplam tüketimi) = Pulsar adedi X her bir Pulsar™'ın debisi. 

Bir filtrasyon sistemi . 
• Önerilen filtrasyon: 130 mikron (120 gözenek). 
• Filtrasyon yöntemi, suyun türüne ve su içerisinde mevcut toprak partiküllerinin konsantrasyonuna 

göre seçilmelidir. 
• Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, ana filtrenin akış yönünde yukarısına 

bir Hidrosiklon filtre monte edilmelidir. 
• Kum/silt/kil miktarının 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları 

doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir. 

Uygulamanın gerektirdiği sayıda debi ölçer , basınç göstergeleri , sulama vanaları , 
hatlar  ve lateraller . 

• Sistem yükünün planlanması bu kılavuzun kapsamı dışında olup bir uzman tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Bu konuda ön yönlendirme için Netafim™ temsilcinize danışın. 

 
DİKKAT 
Tarla koşulları her montaj için değişik olacağından, montaj ekibi, bir uzman tarafından tarla koşullarına göre 
planlanmış uygun altyapıyı hazırlamalıdır (Netafim™ temsilcinize danışın). 
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SAHADA HAZIRLIKLAR  
 

 
 

İKAZ 
Altyapının hazırlanması ve Pulsar'ların montajı sırasında, toprak, haşere veya kemirgenlerin boru ve 
laterallere girişini önlemek amacıyla bunların uçlarının asla açık bırakılmadığından emin olun. 

Düz arazide* farklı giriş basınçlarında maksimum lateral uzunluğu 
 

Debi l/sa 
(GPH) 

 
Lateral 

Çapı/sınıfı 

 
Giriş basıncı 

bar (PSI) 

Emitörler arası mesafe - metre  (feet) 
3,0 (10,0) 5,0 (16,5) 7,0 (23,0) 9,0 (29,5) 

Maksimum lateral uzunluğu - metre (feet) 
 
 
 

8,0 (2,1) 

 
16/4 

3,0 (43,5) 159 (522) 225 (738) 280 (919) 333 (1093) 
3,5 (51,0) 204 (669) 285 (935) 357 (1171) 423 (1388) 
4,0 (58,0) 237 (778) 330 (1083) 413 (1355) 486 (1594) 

 
20/4 

3,0 (43,5) 249 (817) 345 (1132) 434 (1424) 504 (1654) 
3,5 (51,0) 318 (1043) 445 (1460) 553 (1814) 648 (2126) 
4,0 (58,0) 369 (1211) 515 (1690) 637 (2090) 747 (2451) 

 
 
 
12,0 (3,2) 

 
16/4 

3,0 (43,5) 123 (404) 175 (574) 217 (712) 261 (856) 
3,5 (51,0) 159 (522) 225 (738) 280 (919) 324 (1063) 
4,0 (58,0) 183 (600) 255 (837) 322 (1056) 378 (1240) 

 
20/4 

3,0 (43,5) 192 (630) 270 (886) 336 (1102) 396 (1299) 
3,5 (51,0) 246 (807) 345 (738) 427 (1401) 504 (1654) 
4,0 (58,0) 285 (935) 395 (1132) 497 (1631) 585 (1919) 

 
 
 
15,0 (4,0) 

 
16/4 

3,0 (43,5) 108 (354) 150 (492) 189 (620) 225 (738) 
3,5 (51,0) 138 (453) 195 (640) 245 (804) 288 (945) 
4,0 (58,0) 159 (522) 225 (738) 280 (919) 333 (1093) 

 
20/4 

3,0 (43,5) 168 (551) 235 (771) 294 (965) 342 (1122) 
3,5 (51,0) 213 (699) 300 (984) 371 (1217) 441 (1447) 
4,0 (58,0) 249 (817) 345 (1132) 427 (1401) 504 (1654) 

 
 
 
20,0 (5,3) 

 
16/4 

3,0 (43,5) 90 (295) 125 (410) 161 (528) 189 (620) 
3,5 (51,0) 114 (374) 160 (525) 203 (666) 243 (797) 
4,0 (58,0) 132 (433) 185 (607) 231 (758) 279 (915) 

 
20/4 

3,0 (43,5) 141 (463) 195 (640) 245 (804) 288 (945) 
3,5 (51,0) 180 (591) 250 (820) 308 (1010) 369 (1211) 
4,0 (58,0) 207 (679) 290 (951) 357 (1171) 423 (1388) 

*Maksimum lateral uzunluğu, arazinin yüksekliğindeki değişimlere göre değişir. Arazi düz değilse Netafim™ 
temsilcinize danışın. 
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MONTAJ  
 

 

Pulsar™'ın bağlanması 
Pulsar™ borusu dört şekilde bağlanabilir: 

 
DİKKAT 
UR uygulamalarda Pulsar'ın mikro tüp uzunluğunda bir miktar tolerans bırakılmalıdır. Pulsar™ ile 
lateral arasındaki mesafeyi, mikro tüp laterale gerilimsiz olarak ulaşacak şekilde ayarlayın. 

Ahşap direklere kelepçe ile (katalog no.: 64420-003100)  Kelepçeyi 

ahşap direğe 2 ağaç vidası kullanarak sabitleyin. 
Vidalardan birini bir iliğe geçirin ve bunu kelepçeyi dikey yönde ayarlamak için kullanın. 

Pulsar™ borusunun boynunu kelepçeye bastırın - bir "KLİK" sesi duyulur.   Pulsar™ 
borusunu ahşap direğe bir plastik bağ (bant) ile sabitleyin. 
Ahşap direğin çevresi 25 cm'den (10") büyükse, birbirine eklenmiş 2 plastik bağ (bant) kullanın. 

 
İKAZ 
Pulsar™ borusunu kazıklara/direklere sabitlemek için mutlaka UV ışınlarına dayanıklı plastik bağlar 
kullanın (önerilen ürün ve katalog no. için bkz. Parça Listesi, sayfa 35). 
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MONTAJ  
 

 

Metal kazıklara - 
5 mm (0.2") kalınlığa 
kadar, kelepçe 
kullanarak 
(katalog no.: 64420-003010) 

 Kelepçeyi metal kazığın üst 
kısmından geçirin. 

Pulsar™ borusunun boynunu 
kelepçeye bastırın - bir "KLİK" 
sesi duyulur. 

 Pulsar™ borusunu metal 
kazığa bir plastik bağ (bant) ile 
sabitleyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metal veya fiberglas 
çubuklara adaptör 
kullanarak 

Mavi renkli adaptör - 
6 mm (0.24") çaplı çubuk için - katalog 
no.: 63520-005950 Siyah renkli 
adaptör - 
8 mm (0.31") çaplı çubuk için - katalog 
no.:  63520-005970 

 Çubuğu adaptöre geçirin (bir 
çekiç kullanın). 

Aralığa dikkat edin - 
Çubuğun tamamen geçtiğinden emin olun. 

Pulsar™ borusunun boynunu kelepçeye 
bastırın - bir "KLİK" sesi duyulur. 

 Pulsar™ borusunu çubuğa bir plastik 
bağ (bant) ile sabitleyin. 
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MONTAJ  
 

 

Pulsar™'ın laterale bağlanması 
Tüm UR uygulamalar için 

 3 mm'lik delgeç kullanarak lateralde bir delik açın. 
 

İKAZ 
Altyapı (su besleme sistemi, hatlar ve lateraller) 
tamamlandıktan ve Pulsatörlerin montajı öncesinde 
laterallere delikler delindikten sonra, laterallerin uçlarını 
açın ve kurulum çalışmaları sırasında ortaya çıkan 
kalıntıları (yonga, talaş, testere tozu) temizlemek 
amacıyla altyapının içini su ile iyice temizleyin. Altyapıyı 
su ile yıkadıktan sonra laterallerin uçlarını kapatın. 

 
DİKKAT 
UR uygulamalarda Pulsar'ın mikro tüp uzunluğunda bir miktar tolerans bırakılmalıdır. 
Pulsar'ın mikro tüpleri laterale gerilimsiz olarak ulaşmalıdır. 

 Akış regülatörünün barb konnektörünü lateral üzerindeki deliğe takın. 
 

Sadece UD uygulamalar için 
Pulsar™ dağıtım borusundan (lateral) aşağı doğru sallanmalı, bir kelepçeye bağlı 

olmamalıdır.  Lateralin alt tarafına bir delgeç kullanarak bir delik delin. 

İKAZ 
Altyapı (su besleme sistemi, hatlar ve 
lateraller) tamamlandıktan ve 
Pulsatörlerin montajı öncesinde 
laterallere delikler delindikten sonra, 
laterallerin uçlarını açın ve kurulum 
çalışmaları sırasında ortaya çıkan 
kalıntıları (yonga, talaş, testere tozu) 
temizlemek amacıyla altyapının içini su ile 
iyice temizleyin. 
. 
Altyapıyı su ile yıkadıktan sonra 
laterallerin uçlarını kapatın. 

 Akış regülatörünün barb konnektörünü 
lateral üzerindeki deliğe takın. 

 

Montaj sonrası muayene 
1) Sistemi planlanan yük basıncına ulaşıncaya kadar çalıştırın. 
2) Su sayacında görülen debi değerinin planlanan değerle aynı olduğunu teyit edin. 
3) Tarlada bir görsel numune incelemesi yapın. Pulsar'ların atım yapıp yapmadığını kontrol edin. 
4) Pulsar™ atım yapmıyorsa ya da sızdırıyorsa, Sorun Giderme bölümüne (sayfa 27) başvurun. 
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İŞLETİM VE BAKIM  
 

 

Uygulamaya göre mevcut işletim 
Don azaltımı 
Sistemi sıcaklık, bağıl nem ve mahsulün fenolojik durumuna göre çalıştırın. 
Don olayının sonuna (mahsul üzerinde oluşmuş buzlar tamamen eriyene) kadar sürekli sulama yapın. 
Önerilen yağmurlama hızı (PR) > 3 mm/sa (0.12"/sa) 

 

Uzun vardiyalı sulama 
En az 1 mm/sa yağmurlama hızı (PR) ile (ya da gerekli hızda) sulama yapın ve sulama vardiyasının tamamı boyunca 
yağmurlama hızının evaporasyon hızından büyük olduğundan emin olun (ayrıntılı bilgi almak için Netafim™ ile 
iletişime geçin). 
Sulama süresi, mahsulün ihtiyacı olan verim (mahsulün fenolojik durumu ve evapotranspirasyona dayalı) 
hesaplanan yağmurlama hızına bölünmek suretiyle hesaplanır. 

Nemlendirme ve soğutma 
Sisleme (Pulsar™ UR ve MistNet™ başlık kullanarak) - Su partiküllerinden oluşan son derece ince bir buğu 
dağıtılarak, bunun evaporasyonu sırasında atmosferden ısı enerjisi emilir (Bağıl nem düştükçe soğutma verimi 
artar). 
Temaslı soğutma (Pulsar™ UR veya UD  ve GyroNet™ SR veya SSR başlık, ya da Pulsar™ UR ve StripNet™ başlık 
kullanarak) - Su damlaları mahsul ile temas halindedir. Damlalar ve mahsul arasındaki sıcaklık farkı, damlaların ısıyı 
mahsulden emmesi ve mahsul yüzeyinden aşağı dökülmesi yoluyla eşitlenir. 
Sistemin devreye alınması ve çalışma süresi, sıcaklık, bağıl nem ve tarım uzmanının mahsulün fenolojik durumuna 
göre elde etmek istediği etkiye dayalı olarak belirlenir (bir uzmana/agronomiste danışın). 

 
İPUCU 
Günlük düşük sıcaklık süresinin mahsul için uzmanın/agronomistin önerdiği koşulları karşılamaya yeterli 
olmayan sınır değerlerde olduğu bölgelerde ve mevsimlerde, günlük düşük sıcaklık sürelerinin (gün 
batımı öncesi ve gün doğumu sonrası) soğutma ile uzatılması mümkündür. 

Yağmurlama hızının (PR) hesaplanması 
Islatma alanının (WA) hesaplanması 
GyroNet™ uygulamaları için (yuvarlak ıslatma alanı) 

Islatma alanı yarıçapının (çapın yarsısı) karesini alın ve bunu 3,14 (π) ile çarpın. 
Islatma alanı = π x r² 

StripNet™ uygulamaları için (dikdörtgen ıslatma alanı) 
Islatma alanının uzunluğunu (L) genişliği (W) ile çarpın. 

Islatma alanı = L x W 

Yağmurlama hızının (PR) hesaplanması: 
Yağmurlama miktarı (Pr) = 
debi bölü ıslatma alanı 

Yağmurlama hızı (PR) =    Debi 
ıslatma alanı 
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Birim Metrik US  
Uzunluk: Metre (m) Feet (ft)         
Alan: Metrekare (m²)   Feet kare (ft²) 
Debi: l/sa GPH  
Yağmurlama 
hızı (PR): mm/sa inch/sa ("/sa) 



İŞLETİM VE BAKIM  
 

 

Bakım 
Laterallerin yıkanması 

DİKKAT 
Laterallerin yıkanması olmazsa olmaz bir işlem olup, sistemin doğru çalışması için düzenli olarak 
gerçekleştirilmelidir. 

 

ASİT TEHLİKESİ 
Asit/kimyasal maddeler kullanırken - daima üreticinin güvenlik talimatlarına uyun ve bu maddelerin 
kullanımı sırasında dikkatli olun. 

 

UYARI 
Gübre, asit ve diğer kimyasalların kullanımı sırasında daima koruyucu ekipman, eldiven ve 
gözlük kullanın. 

UYARI 
Çevreye ve mahsullere zarar gelmesini önlemek amacıyla, asitler ve hidrojen peroksit asla atmosfere 
salınmamalı veya mahsulün herhangi bir kısmı ile temas etmemelidir. 

 
DİKKAT 
Pulsar™, altyapı, çevre ve mahsule zarar gelmesini önlemek açısından, asit veya hidrojen peroksit 
kullanırken aşağıda önerilen konsantrasyon değerlerine uyun. Aşağıda belirtilenlerden yüksek 
konsantrasyon değerlerinin kullanımı Pulsar™, altyapı, çevre ve mahsule zarar verebilir ve Pulsar™ ve/veya 
diğer sulama sistemi parçalarının garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. 

Laterallerde biriken çamurun yıkanarak temizlenmesi için 
Hattın ucunu açın, sulama suyunun birkaç dakika boyunca akmasına izin verin:   Su şeffaf 

ise - yılda bir kez yıkayın 
Suyun rengi açık kahverengi ise - ayda bir yıkayın 
Suyun rengi koyu kahverengi ise - haftada bir yıkayın 

Yıkama sırasında pompa kapasitesinin borulardan çamuru etkin şekilde temizlemeye yeterli debiyi 
üretebilmesini sağlamak açısından, asla 5'ten fazla laterali aynı anda açmayın (bu işlemi sistemdeki tüm 
lateraller için tekrarlayın). 

Suda organik maddeler mevcut ise, hidrojen peroksit enjekte edin. 

Önerilen hidrojen peroksit dozajı 
 

Enjeksiyon Yöntemi / Amacı Enjekte Edilen 
Konsantrasyon 

Artık Konsantrasyon* 

Sürekli Enjeksiyon 50 ppm 0,5 ppm 
Seçici Enjeksiyon 50 ila 100 ppm 2 ila 3 ppm 
Sulama sisteminde yıllık bakım işlemi 200 ila 500 ppm 8 ila 10 ppm 

*Ölçümler, enjeksiyon noktasına en uzak noktadan alınmalıdır. 

Suyun taş oluşturma potansiyeline karşı ve düşük çözünürlüklü tuzların/karbonatların çökelmesini önlemek amacıyla 
asit enjeksiyonu önerilir. 
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İŞLETİM VE BAKIM  
 

 

Önerilen asit konsantrasyonları 
 

Asit Yüzdesi İşlenmiş Suda Önerilen Konsantrasyon 
Hidroklorik Asit %33 %0,6 
Fosforik Asit %85 %0,6 
Nitrik Asit %60 %0,6 
Sülfürik Asit %65 %0,6 

% değeri, 21ºC (70ºF) sıcaklıkta ağırlığın yüzdesidir. 
 

UYARI 
Yukarıda belirtilen konsantrasyon değerlerinin aşılması Pulsar™'a zarar verecektir. 

Kullanılan asidin yukarıdaki tabloda belirtilenden farklı bir konsantrasyon düzeyinde olması halinde, konsantrasyonu 
yukarıdaki tabloda belirtilen konsantrasyona göre yüzde değerine bağlı olarak ayarlayın. 

 
UYARI 
Enjekte edilecek kimyasal madde miktarı, borulardaki kirlenme düzeyine göre belirlenmelidir (ek 
talimatlar için bkz. Damlatma sistemlerinde önleyici bakım, Ek 1,  İlave okuma kaynakları, sayfa 37) 

 

UYARI 
Çevreye ve mahsullere zarar gelmesini önlemek amacıyla, asitler ve hidrojen peroksit asla atmosfere 
salınmamalı veya mahsulün herhangi bir kısmı ile temas etmemelidir. 
Pulsar'ların anti-drenaj vanalarının (AD) açılmaması için, sistemi bu maddelerle yıkarken sistem 
içerisindeki basıncın 1,5 bar (22 PSI) seviyesini aşmamasına dikkat edin. Yıkama işlemi tamamlandıktan 
sonra sistemi yeniden normal çalışma basıncına ayarladığınızdan emin olun. 

Asit ya da hidrojen peroksit enjeksiyonundan sonra sistemi en az bir saat temiz su ile çalıştırın. 
 

Periyodik muayene 
Sistemi her 1 milyon atımda bir sistem çalışır halde iken gözle muayene ederek Pulsar bileşenlerinde doğal 
yıpranmalar olup olmadığını kontrol edin. Atım hızının homojen olup olmadığını kontrol edin, değilse Sorun 
Giderme bölümüne (sayfa 27) başvurun. 
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SORUN GİDERME  
 

 

Pulsar sistemi ve altyapısında ortaya çıkabilecek tüm arızaların ayrıntılı biçimde açıklanması bu kılavuzun 
kapsamı dışındadır. Bu bölümde açıklanmamış bir arıza belirlemeniz halinde Netafim™ temsilcinize danışın. 

 

Arıza Olası nedenler Aksiyonlar 
Su çıkışı yok. Mikro emitör 

başlığı tıkalı. 
1) Sistem çalışırken mikro emitörü anti drenaj vanasından (AD) sökün ve 

şunları kontrol edin: 
Anti drenaj vanası (AD) çıkışından su atımı olup olmadığı - Mikro emitör 
memesinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin (adım 2'ye geçin). 

2) Mikro emitör başlığını sökün. 
3) Mikro emitör memesini basınçlı hava ile iyice temizleyin. 
4) Tıkanıklık kalıp kalmadığını gözle kontrol edin ve gerekiyorsa basınçlı hava 

ile yeniden temizleyin 
5) Mikro emitör başlığını yeniden monte ederek yerine takın. 
6) Pulsar™'ı çalıştırın. Arıza devam ediyorsa mikro emitör başlığını 

yenisi ile değiştirin. 

DİKKAT 
GyroNet™ için - Mikro emitör başlığını aynı renkte rotora sahip bir 
başlıkla değiştirin. 
. 

 

 Anti drenaj vanası 
(AD) arızalı.  

 

 Anti drenaj vanası 
(AD) açmıyor. 

1) Akış regülatörüne yakın lateraldeki basınç düzeyinin önerilen değer + anti 
drenaj vanasının (AD) lateralden yüksekliğine eşit olup olmadığını kontrol edin 
(İğne Tipi Basınç Ölçer kullanın). 
Değilse, basıncı takviye edin. 
Basınç düzeyi doğru, ancak anti drenaj vanası (AD) yine de açmıyorsa - Anti 
drenaj vanasını (AD) değiştirin (bkz. İKAZ, sayfa 29). 
1) Arızalı anti drenaj vanasını sökün (bkz. Şekil 2, sayfa 30). 
2) Yeni bir anti drenaj vanası takın. Çıkıntı yapan yer ölçme kontrol 

noktalarına dikkat edin (bkz. Şekil 5, sayfa 30). 

DİKKAT 
Anti drenaj vanasını (AD) pim rengi aynı olan bir vanayla 
değiştirdiğinizden emin olun. 
. 

 Mikro tüpte 
bozulma, yırtık ya 
da delik var. 

Mikro tüpün hatalı kısmını değiştirin. 
1) Mikro tüpü hatalı kısmın her iki tarafından kesin. 
2) Kesilen kısımla aynı uzunlukta yeni bir mikro tüp kesiti hazırlayın. 
3) Yeni kesiti iki barb mikro tüp konnektörü kullanarak bağlayın (bkz. Aksesuarlar, 

sayfa 35). 
. 

  
  
  

 Akış 
regülatörünün 
(basınç ayarlı 
damlatıcı) girişi 
tıkalı. 

Akış regülatörünü (basınç ayarlı damlatıcı) değiştirin. 
1) Akış regülatörünü lateralden sökün. 
2) Lateraldeki deliği bir damlatıcı hattı tapası ile tıkayın (bkz. Şekil 1, sayfa 30). 
3) Lateral üzerinde, tıkanan deliğe en az 2 cm (1") mesafede delgeç 
kullanarak yeni bir delik delin (bkz. Şekil 4, sayfa 30). 
4) Yeni akış regülatörünün renkli barbını lateral üzerindeki yeni deliğe takın. 
5) Mikro tüpü, arızalı akış regülatörüne birkaç milimetre mesafeden kesin. 
6) Mikro tüpü yeni akış regülatörünün siyah barbına bağlayın. 

DİKKAT 
UR uygulamalarda Pulsar'ın mikro tüp uzunluğunda bir miktar tolerans 
bırakılmalıdır. 
Mikro tüp kesildikten sonra laterale gerilimsiz ulaşmak için çok kısa 
kalıyorsa, bir mikro tüp kesitini ek yapın ve bunu bir barb mikro tüp 
konnektörü kullanarak bağlayın. 
(bkz. Aksesuarlar, sayfa 35). 
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SORUN GİDERME  
 

 
 

Arıza Olası nedenler Aksiyonlar 
Su atımlı 
olarak değil 
sürekli olarak 
veriliyor. 

Anti drenaj 
vanası (AD) 
bozuk. 

Anti drenaj vanasını (AD) değiştirin (bkz. İKAZ, sayfa 29). 
1) Arızalı anti drenaj vanasını sökün (bkz. Şekil 4, sayfa 30). 
2) Yeni bir anti drenaj vanası takın. Çıkıntı yapan yer ölçme kontrol 

noktalarına dikkat edin (bkz. Şekil 5, sayfa 30). 

DİKKAT 
Anti drenaj vanasını (AD) pim rengi aynı olan bir vanayla 
değiştirdiğinizden emin olun. 

Atım hızı 
düzenli 
değil. 

Anti drenaj 
vanası (AD) 
bozuk. 

Anti drenaj vanasını (AD) değiştirin (bkz. İKAZ, sayfa 29). 
1) Arızalı anti drenaj vanasını sökün (bkz. Şekil 4, sayfa 30). 
2) Yeni bir anti drenaj vanası takın. Yer ölçme kontrol noktalarına dikkat edin 

(bkz. Şekil 3, sayfa 30). 

DİKKAT 
Anti drenaj vanasını (AD) pim rengi aynı olan bir vanayla 
değiştirdiğinizden emin olun. 
. 

Pulsatörün 
hava 
yastığında 
yırtık ya da 
delik var. 

Pulsatör hava yastığının sağlam olup olmadığını kontrol edin. 
1) Pulsar™'ı adaptörden sökün. 

DİKKAT 
Adaptöre zarar vermemek için - Pulsar™'ı çekmeyin. Pulsar™'ı 
döndürerek sökün (bkz. Şekil 3, sayfa 30). 

2) Pulsatör başlığının kapağını sökün. 

DİKKAT 
Kapağı pulsatör tüpünden sökmek için pulsatör tüpünü 
döndürün ve bu sırada mikro tüpü bükmemeye dikkat edin 
(bkz. Şekil 8, sayfa 30). 

3) Pulsatörün hava yastığını pulsatör tüpünden elle çıkarın (bkz. 
Şekil 9, sayfa 30). 

DİKKAT 
Pulsatörün hava yastığına zarar vermemek için, hava yastığına 
gereçlerle müdahale etmeyin. Ancak, hava yastığını elle çekerek 
çıkarmak mümkün değilse, bir pense kullanarak nazikçe, hava yastığını 
delmemeye veya çatlatmamaya dikkat ederek çıkarabilirsiniz. 

4) Hava yastığına elle basınç uygulayarak patlak olup olmadığını kontrol edin. 
5) Şüpheniz varsa, bir kaba su doldurun. 
6) Hava yastığını suya batırın ve elle basınç uygulayarak hava kabarcığı 

çıkıp çıkmadığını kontrol edin. 
7) Pulsatörün hava yastığı zarar görmüşse, yenisi ile değiştirin. 
8) Hava yastığını pulsatör tüpüne yerleştirin ve durana kadar içeri doğru 

itin (bkz. Şekil 10, sayfa 30). 
9) Pulsatör kapağını, dişli üzerindeki tırnak pulsatör tüpündeki yuvaya 

oturuncaya kadar bir tam tur çevirin (bkz. Şekil 6, sayfa 30). 

DİKKAT 
Pulsatör kapağını vidalamak için pulsatör tüpünü döndürün ve bu 
sırada mikro tüpü bükmemeye dikkat edin. 

GyroNet™ 
rotoru 
dönmez. 

Rotor 
yıpranmış. 

Rotoru değiştirin. 
1) GyroNet™ başlığını sökün ve demonte edin (bkz. Şekil 7, sayfa 30). 
2) Rotoru değiştirin. 

 
DİKKAT 
Rotoru aynı renkte bir yenisi ile değiştirmeye dikkat edin. 

3) GyroNet™ başlığını yeniden monte edin. 
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SORUN GİDERME  
 

 
 

Arıza Olası nedenler Aksiyonlar 
Pulsar™ 
sızdırıyor 

Parçalar 
arasındaki 
bağlantı gevşek. 

Parçalar arasındaki tüm bağlantıları kontrol edin ve gerekiyorsa sıkıştırın. 

MistNet™, 
gövdesi ve 
memesi 
arasındaki 
bağlantıdan 
sızdırıyor. 
O-ring yıpranmış 
ya da yırtılmış. 

MistNet™ O-ringini değiştirin. 
1) MistNet™'i sökün ve demonte edin (bkz. Şekil 11, sayfa 30). 
2) O-ringi küçük bir tornavida kullanarak nazikçe yerinden çıkarın 
3) O-ringi yenisi ile değiştirin 

DİKKAT 
Yeniden monte ederken, difüzörün yerinde olduğundan emin olun. 

4) MistNet™'i yeniden monte edin ve yerine takın 
Anti drenaj 
vanası (AD) 
başlığından (pim 
çevresinden) 
sızdırıyor. 
Anti drenaj 
vanası (AD) 
bozuk. 

Anti drenaj vanasını (AD) değiştirin (bkz. aşağıdaki İKAZ). 
1) Arızalı anti drenaj vanasını sökün (bkz. Şekil 2, sayfa 30). 
2) Yeni bir anti drenaj vanası takın. Çıkıntı yapan yer ölçme kontrol 

noktalarına dikkat edin (bkz. Şekil 5, sayfa 30). 

DİKKAT 
Anti drenaj vanasını (AD) pim rengi aynı olan bir vanayla 
değiştirdiğinizden emin olun. 
. 

Pulsatör 
kapağının O-
ringi yıpranmış 
ya da yırtılmış. 

1) Pulsatör kapağının doğru kapatılıp kapatılmadığını, yani dişli üzerindeki 
tırnağın pulsatör tüpündeki yuvaya oturup oturmadığını kontrol edin (bkz. 
Şekil 6, sayfa 30). 
Doğru kapatılmamışsa - doğru biçimde kapatın ve Pulsar™'ın sızdırıp 
sızdırmadığını yeniden kontrol edin.  Doğru kapatılmışsa - adım 2’e geçin. 

Pulsatör kapağının O-ringini değiştirin. 
1) Pulsar™'ı adaptörden sökün (bkz. Şekil 3, sayfa 30). 
2) Pulsatör başlığının kapağını sökün. 

DİKKAT 
Kapağı pulsatör tüpünden sökmek için pulsatör tüpünü 
döndürün ve bu sırada mikro tüpü bükmemeye dikkat edin 
(bkz. Şekil 8, sayfa 30). 

3) O-ringi küçük bir tornavida kullanarak nazikçe yerinden çıkarın. 
4) O-ringi yenisi ile değiştirin. 
5) Pulsatör kapağını, dişli üzerindeki tırnak pulsatör tüpündeki yuvaya 

oturuncaya kadar bir tam tur çevirin (bkz. Şekil 6, sayfa 30). 

DİKKAT 
Pulsatör kapağını vidalamak için pulsatör tüpünü döndürün ve bu 
sırada mikro tüpü bükmemeye dikkat edin. 

6) Pulsar™'ı adaptöre yeniden takın (bkz. Montaj, sayfa 21-23). 
Akış 
regülatörünün 
(basınç ayarlı 
damlatıcı) laterale 
bağlantı 
noktasında sızıntı 
var. 
Lateral üzerindeki 
delik doğru 
delinmemiş. 
. 

Yeni bir delik delerek akış regülatörünün (basınç ayarlı damlatıcı) yerini 
değiştirin. 
1) Akış regülatörünü lateralden sökün. 
2) Lateraldeki deliği bir damlatıcı hattı tapası ile tıkayın (bkz. Şekil 1, sayfa 30). 
3) Lateral üzerinde, tıkanan deliğe en az 2 cm (1") mesafede delgeç 

kullanarak yeni bir delik delin (bkz. Şekil 4, sayfa 30). 
4) Akış regülatörünün barb konnektörünü lateral üzerindeki yeni deliğe takın. 

İKAZ 
Bir anti drenaj vanasını (AD) değiştirirken, pulsatör tüpü bağlantısı içerisinde herhangi bir kırık parça kalıntısı 
kalmadığından emin olun. Kalmışsa, bunları küçük bir tornavida kullanarak nazikçe çıkarın. 
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Referans Şekiller 
 

Şekil 1 
 
 
 
 
 

KLİK! 

Şekil 2 

A B 

Şekil 3 

Şekil 4 Şekil 5 
A B 

Şekil 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLİK! 

Şekil 7 

 
 
 

 
Şekil 8 

Şekil 10 Şekil 11 

 
 
 
 
 
 

Şekil 9 
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PARÇA LİSTESİ  
 

 

Yedek parçalar 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
StripNet™ başlığı Bir aktif meme ile - kahverengi 1 adet 64420-002770 

 

 
MistNet™ başlığı Kahverengi meme 1 adet 63100-040000 

 

 

100 
adet/torb
a 

63100-040020 

GyroNet™ SR başlığı Turuncu meme, 
mavi rotor, 
Everspin™ üst yuva - turuncu 

1 adet 64000-030507 
 

 
GyroNet™ SSR 
başlığı 

Turuncu meme, 
açık yeşil rotor, 
Everspin™ üst yuva - turuncu 

1 adet 64000-030509 
 

 
Anti drenaj (AD) 
vanası 

PLSR AD - siyah pim 1 adet 63700-001000 
 

 

PLSR AD - mavi pim 1 adet 63700-001020 
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Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
Akış regülatörü 
(Basınç Ayarlı 
damlatıcı) 

Yeşil. 
Barb giriş ve 4 mm (0,16") barb çıkış 
ile. 
8 l/sa  (2,1 GPH) 

1 adet 21500-002300 
 

 
Fuşya. 
Barb giriş ve 4 mm (0,16") barb çıkış 
ile. 
12,0 l/sa (3,17  GPH) 

1 adet 21500-002400 
 

 
Siyah. 
Barb giriş ve 4 mm (0,16") barb çıkış 
ile. 
15 l/sa (4,0  GPH) 

1 adet 21500-003020 
 

 
Turuncu. 
Barb giriş ve 4 mm (0,16") barb çıkış 
ile. 
20 l/sa (5,3  GPH) 

1 adet 21620-001350 
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Adı Resim 
Pulsar™ 
hava 
yastığı 

 
 
 
 

 

Açıklama 
tüm 
uygulamalar 
için 
Miktar 
1 adet 
Katalog No. 

63720- 
002000 

 

Adı Resim 
Pulsar™ UD  

 

 

Açıklama 
Baş aşağı 
pulsatör tüpü. 
UD için PLSR 
tüp barb 
grubu, 
Hava yastığı 
dahil 
Miktar 
1 adet 
Katalog No. 

63700- 
001500 

 

Adı Resim 
Pulsar™ UR 

 

 

Açıklama 
Dik pulsatör 
tüpü UR için 
PLSR tüp barb 
grubu, 
Hava yastığı 
dahil 

Miktar 
1 adet 
Katalog No. 

63700- 
001400 

 



PARÇA LİSTESİ  
 

 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
SPE 4/6.5 
UR için siyah 
mikro tüp 

60 cm (2,0 ft) uzunluk 1 adet 40000-006160 
 

 120 cm (4,0 ft) uzunluk 1 adet 40000-006260 
100 metre (328 ft) bobin 1 bobin 40000-006510 

 

 

200 metre (656 ft) bobin 1 bobin 40000-006560 

500 metre (1640 ft) bobin 1 bobin 40000-006580 

SPE 4/6.5 
UD için açık 
gri mikro 
tüp 

60 cm (2,0 ft) uzunluk 1 adet 40000-005120 
 

 120 cm (4,0 ft) uzunluk 1 adet 40000-005280 
200 metre (656 ft) bobin 1 bobin 40000-004850 

 

 

500 metre (1640 ft) bobin 1 bobin 40000-004950 

 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
GyroNet™ SR 
rotoru 

mavi 1 adet 63520-005200 
 

 
100 
adet/torba 

63520-005220 

GyroNet™ SSR rotoru açık yeşil 1 adet 63520-005320 
 

 
100 
adet/torba 

63520-003400 

Everspin™ üst 
yuva 

turuncu 1 adet 63520-011400 
 

 
100 
adet/torba 

63520-011425 

 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
MistNet™ "O" ring Kauçuk "O" ring 1 adet 63120-001000 

 

 
Pulsatör tüpü 
"O" ringi 

Kauçuk "O" ring 1 adet 63720-001700 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pulsar™ ürünleri yedek parça ve aksesuarları 
Ayrıntılı bilgi için:  ,  www.netafim.comE-posta: products_solutions@netafim.com 
Ürün kataloglarını http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials adresinden indirebilirsiniz. 
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Aksesuarlar 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
Ahşap direkler için 
kelepçe 

Kelepçe adaptörü - ahşap 
direklere 2 ağaç vidası (ürüne 
dahil değildir) ile bağlanır. 

1 adet 64420-003100 
 

 
Metal kazıklar için 
kelepçe 

Kelepçe adaptörü - 2,5 ila 5,0 mm 
(0,1 ila 0,2") kalınlığında metal 
kazıklar için. 

1 adet 64420-003010 
 

 
Metal/ fiberglas 
çubuklar için adaptör 

Adaptör 
Mavi. 
6 mm (0,24") çubuk için. 

1 adet 63520-005950 
 

 
Adaptör 
Siyah. 
8 mm (0,31") çubuk için. 

1 adet 63520-005970 
 

 

 
Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
Metal çubuk 6 mm (0,24") çap, 

60 cm (2,0 ft) uzunluk. 
1 adet 65080-001000  

 
 
 

 

6 mm (0,24") çap, 
100 cm (3,3 ft) uzunluk. 

1 adet 65080-001100 

6 mm (0,24") çap, 
120 cm (3,9 ft) uzunluk. 

1 adet 65080-001200 

8 mm (0,31") çap, 
60 cm (2,0 ft) uzunluk. 

1 adet 65080-001500 

8 mm (0,31") çap, 
100 cm (3,3 ft) uzunluk. 

1 adet 65080-001600 

8 mm (0,31") çap, 
120 cm (3,9 ft) uzunluk. 

1 adet 65080-001700 
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PARÇA LİSTESİ  
 

 
 

Adı Açıklama Miktar Katalog No. Resim 
Plastik bağ (bant) Siyah bant 380*4,8  UV. 

Pulsar™'ın doğru montajı için 
özel UV korumalı bantların 
kullanılması önerilir. 

100 
adet/torb
a 

63720-001800 
 

 
Mikro tüp 
bağlantı barbı 

4/6,5 1 adet 63520-006000  

 

50 
adet/tor
ba 

63520-006010 

100 
adet/torba 

63520-006020 

Tıpa 5 mm PE borulardaki delikleri tıkamak 
için. 

1 adet 32000-001100  

 

50 
adet/tor
ba 

32000-001110 

100 
adet/torba 

32000-001120 

Akıllı taşıma klipsi 16 mm (0,63") OD tüp. 
Sulama borularının doğru 
şekilde taşınması için. 

1 adet 32000-003400 
 

 

50 
adet/tor
ba 

32000-003420 

100 
adet/torba 

32000-0034XX 

"8" hat sonu 16  mm (0,63"). 1 adet 32500-013000  
 
 
 

 

50 
adet/tor
ba 

32500-013020 

100 
adet/torba 

32500-013030 

20  mm (0,79"). 1 adet 32500-014400 
50 
adet/tor
ba 

32500-014420 

100 
adet/torba 

32500-014430 

Delgeç Rahat kavramalı tutamaç ile 
tasarlanmış güvenilir 3 mm güçlü 
plastik delgeç. 

1 adet 45000-001200 
 

 

Pulsar™ ürünleri yedek parça ve aksesuarları 
Ayrıntılı bilgi için:  ,  www.netafim.comE-posta: products_solutions@netafim.com 
Ürün kataloglarını http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials adresinden indirebilirsiniz. 
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GARANTİ  
 

 

Netafim™, tüm Pulsar™ bileşenlerinin önemli malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini satınalma tarihinden itibaren 
en fazla 1 (bir) yıl boyunca garanti eder. 

 
Geçerli garanti süresi içerisinde herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda Netafim™, ürünü ya da hatalı parçayı 
onaracak ya da kendi takdirine bağlı olmak üzere değiştirecektir. 

 
. 
Bu garanti, bir Pulsar™ ürünü ya da bunun herhangi bir parçasının yanlış kullanım, ihmal, tadilat, mücbir sebep, 
yıldırım düşmesi, yanlış montaj veya yanlış bakım (asitlerin/kimyasal maddelerin yanlış uygulanması ya da Pulsar™ 
veya herhangi bir sulama sistemi parçası üzerinde yanlış işlemler yapılması dahil) nedeniyle gerçekleştirilen 
onarım, ayar veya değişim işlemlerini kapsamayacaktır. 

 
Netafim™ ürününüzde garanti süresi içerisinde herhangi bir arıza oluşması durumunda Netafim™ tedarikçinizle 
iletişime geçin. 

 

Sınırlı garanti 
Bu garanti, Netafim'in muhtelif zamanlarda yürürlükte bulunan resmi garanti bildiriminde belirtilen şartlara 
tabidir. 
Netafim'in resmi garanti bildirimi için: 
http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials 
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İlave okuma kaynakları 
Bu ekte, Pulsar™ kullanıcılarına ilgili konuların derinlemesine işlendiği destekleyici dokümanlara linkler 
verilmiştir. 
Bunları http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials adresinden indirebilirsiniz. 

 

Sulama Sistemi Bakım Kılavuzu 
Damla sulama sistemleri için basit ama sıkı bir bakım programının uygulanması aşağıdaki kazanımları sağlayacaktır: 
• Sistemin sürekli olarak tam performansta çalışmasını sağlar 
• Sistemin beklenen çalışma ömrünü uzatır. 
Bu kılavuz, doğru prosedürün belirlenmesi ve bunun uygulanması konusunda size destek sağlayacaktır. Bakım 
programınızın etkin olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu, sistem debi ve basınç değerlerini sürekli izlemek ve 
kaydetmektir. 
Bakım iki kategoriye ayrılır: ÖNLEYİCİ ve DÜZELTİCİ. 

 

Don Kaynaklı Zararların Önlenmesi 
Don azaltımı, dünya genelinde birçok bölgede yaprak döken bitki yetiştiriciliğinin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bu kılavuz, don ve don azaltımı konularının ele alınmasına yönelik temel bilgi ve açıklamaları 
içermektedir. Kılavuz, konuya ilişkin prensipleri ve temel terimleri profesyonel makaleler yoluyla sunmakta ve 
açıklamakta, ayrıca muhtemel çözümleri vermektedir. Çok sayıda profesyonel makale ve veri bankası, konunun 
nasıl ele alınacağına yönelik bilgi ve açıklamalar sağlamaktadır. Netafim™ olarak elimizdeki malzemenin sadece 
küçük bir kısmını burada kullandık; ancak gelecekte bu konudaki bilgimizi genişletecek daha çok sayıda makale 
yayınlamaya devam edeceğiz. 

 
Rehber kitap - Soğutma 
Mahsul ve hayvanların yüksek sıcaklıklardan etkilenmesi nasıl önlenir? 
Dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle sıcak günlerde tarımsal mahsullerin gereksiz strese maruz kalmasını önlemek 
amacıyla bunların soğutulması gereklidir. Diğer bölgelerde ise, ağaçların doğru zaman dilimlerinde soğutulması 
yoluyla meyve renginde iyileştirme sağlanabilir. 
Bazı tür meyveler daha ağaç üzerinde iken soğutularak bunların raf ömrünün uzatılması mümkündür. Ayrıca, doğru 
ve iyi yönetilen bir soğutma ile, çok sıcak havalarda çiçek meyve tutumunu artırabiliriz. Diğer bölgelerde ise, meyve 
mahsullerinin verimini artırmak amacıyla bunları sonbahar ve kış aylarında soğutabilir, daha sonra aynı ağaçlara 
soğuk üniteler eklemek ya da aynı mahsulleri kış aylarının sonunda soğutarak bunların erken çiçeklenmelerini 
sağlayabiliriz. 

Damlatıcı hatları, damlatıcılar ve diğer emitörler 
Bu katalog, damlatıcı ürünlerinin her biri konusundaki temel bilgileri içeren bir başucu kaynağı olması amacıyla 
hazırlanmıştır. 
Her kısımda aşağıdakileri bulabilirsiniz: 
1. Gösterilen ürünün ana uygulamaları. 
2. Özellikleri ve avantajları. 
3. Damlatıcı ve damlatıcı hatlarının teknik verileri. 
4. Tüm aktif katalog numaralarını içeren bir tablo. 
5. Temel ambalaj bilgileri. 
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Mikro sprinkler, mikro emitörler ve sprinkler - Ürün kataloğu 
Bu katalog, ürünlerin her biri konusundaki temel bilgileri içeren bir başucu kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. 
1. Basınç ayarlı Mikro sprinkler ve Mikro emitörler. 
2. Mikro sprinkler ve Mikro emitörler. 
3. Mikro sprinkler ve Mikro emitörler - Dik stantlar ve tamamlayıcı aksesuarlar. 
4. Fidanlık ve saksı sulama uygulamaları için mikro emitörler. 
5. Korumalı mahsuller için Mikro sprinkler ve Mikro emitörler. 
6. Mikro sprinkler ve Mikro emitörler - Baş aşağı stantlar ve tamamlayıcı aksesuarlar. 
7. Sprinkler ve Midi sprinkler. 
8. Sprink stantları ve tamamlayıcı aksesuarlar. 
9. Mikro tüpler ve tüpler, tamamlayıcı aksesuarlar. 
10. Gereçler. 
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