
Damlatıcılar arası mesafe
DEBİ

1.35l/h

20 cm 25 cm

93 111

76 91

58 70

1.85l/h

2.80l/h

Daha kısa akış yolu daha güçlü bir türbülansa ne-
den olur, bu nedenle tıkanmaya karşı daha iyi bir 

direnç gösterir.

Daha geniş filtre alanına sahip damlatıcılar üzerin-
de kir partiküllerinin yerleşme ve birikme olasılığı 

daha düşüktür.

2 kat kısa Su pasajı (labirent)

3 kat daha fazla Filtre alanı

TurbuNext™ Labirent
Tıkanmaya Karşı Yeni Standart

TurbuNext™ Patentli Yeni Labirent 
teknolojisi sayesinde daha yüksek türbülans, 

daha az tıkanma

Daha Kısa Labirent
Daha Fazla Filtre Alanı

Daha Yüksek Türbulans
Daha Az Tıkanma

NETAFIM’in patentli labirentleri daha geniş, 
daha derin ve daha kısa su pasajları ile dam-
latıcıya giren suyun çok daha kısa yoldan geçerek 
damlatıcıdan çıkmasına olanak verir. Daha uzun 
su pasajlarına sahip damlatıcılar tıkanmaya karşı 
daha hassastırlar çünkü kir partikülleri damlatıcıyı 
terk edene kadar daha uzun bir yoldan geçmek zo-
rundadır.

Çilek yetiştiricileri için özel olarak geliştirdiğimiz 
damla sulama borumuz ARIES, benzer ürün gru-
bunda yer alan diğer damlatıcılarımıza göre %15 
daha kısa bir su yoluna (labirent) sahiptir.

DAHA YÜKSEK KALİTE
DAHA STABİL DEBİ
NETAFIM, ISO 9261 standartlarına tam uyumlu 
damlatıcılar üretir. Kalite kontrolü en üst düzeyde 
inşa edilmiş NETAFIM damlatıcıları her zaman gü-
venilir ve stabil debi sağlar. 

ARIES™

NETAFIM’DEN

DAMLA SULAMA BORUSU

Uygulama alanları: Sera ve açık alanda sebze 
yetiştiriciliğinde çilek tünellerinde  ve özellikle su 
kalitesi kötü olan yerlerde önerilir. 

Aries™  16125 (0,31mm ) ve 16150 (0,38mm)

ARIES 16125(0,31mm ) ve 16150 (0,38mm )
YASSI BORU

ARIES 16125 VE 16150 %10 DEBİ FARKINA GÖRE 
MAXİMUM HAT ÇEKME MESAFESİ @ GİRİŞ 1 BAR

ARIES 16125 VE 16150 %15 DEBİ FARKINA GÖRE
MAXİMUM HAT ÇEKME MESAFESİ @ GİRİŞ 1 BAR

Ayrıca  ARIES’in sahip olduğu  patentli labirent 
sistemi, türbülansın artmasını sağlayan eşsiz geo-
metrik diş şeklindeki yapısı sayesinde, diğer benzer  
damlatıcımıza   göre %35 , rakip ürünlere göre ise 
çok daha fazla  türbülans yaratarak tıkanma riski-
ni daha da azaltmaktadır. Daha kısa akış yolu daha 
güçlü bir türbülansa neden olur, bu nedenle tıkan-
maya karşı daha iyi bir direnç gösterir.

ÇİLEK ÜRETİCİLERİNE ÖZEL

Tüm bu özellikler ARIES’i rakipsiz yapmaktadır.

DEBİ

1.35l/h

20 cm 25 cm

79 94

65 77

50 59

1.85l/h

2.80l/h

Damlatıcılar arası mesafe



ÇİLEK
DAMLA SULAMA
ÇÖZÜMLERİ

ARIES™
DAHA KISA LABİRENT
DAHA FAZLA FİLTRE ALANI
DAHA YÜKSEK TÜRBÜLANS
DAHA AZ TIKANMA

DAHA FAZLA FİLTRE ALANI
DAHA YÜKSEK TÜRBÜLANS




