
MEGANET™ 24D 

Uygulamalar: 
Sebze ve açık tarla ürünleri, açık fidanlıklar, ürün çimlendirme, don ile mücadele, meyve bahçeleri soğutma ve 
uygulamaları için. 

 

Avantajları ve Özellikleri: 
• Yüksek ve homojen verim sağlar 
• MegaNet™'in simetrik yapısı, suyun iki eşit su jetine ayrılmasına olanak vererek daha dengeli bir sprink elde 

edilmesini ve bu sayede son derece yüksek bir su dağıtım homojenliği elde edilebilmesini sağlar. 
• Daha yüksek çimlendirme yüzdesi 
• Hassas su jeti ve zemine yakın noktalarda görece küçük damlalar sayesinde MegaNet™, sulama işleminin 

tamamı boyunca (başlangıç ve kapatma dahil) toprakta oyuk açmaz ve böylece tohumların topraktan açığa 
çıkmasını önler. 

• Daha düşük bakım giderleri 
• MegaNet™, açma mekanizması sayesinde sadece sulama sırasında açılır. Bu mekanizma, böceklerin ve 

toprak partiküllerinin sprink içerisine girmesini önleyerek memeyi ve hareketli sprink parçalarını korur. 
• Her MegaNet™ sprink, meme içerisindeki suyun temizliğini güvence altına alan bir entegral filtreye sahiptir. 

Ayrıca bu filtre, gerekli durumlarda kolaylıkla temizlenebilir. 
• Kimyasal maddeler, gübre ve güneş ışınlarına dayanıklı üstün hammadde bileşimi sayesinde uzun ürün 

ömrü sağlanır. 
Özellikler: 
• 7 farklı nominal debi: 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 l/sa. 
• Nominal debi basıncı 2,3 bar. 
• Önerilen çalışma basıncı: 2,0 ila 3,0 bar (sprink başlığında). 
• Önerilen filtrasyon: 400 mikron / 40 gözenek. 
• Filtrasyon yöntemi, suyun türüne ve su içerisinde mevcut toprak partiküllerinin konsantrasyonuna göre 

seçilmelidir. Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, ana filtre öncesine bir Hidrosiklon 
monte edilmelidir. 

• Kum/silt/kil katılarının 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları 
doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir. 

• Sabit setlere veya sökülebilir tarla stantlarına monte edilebilir. 
• UV korumalı, her tür iklim koşuluna ve tarım uygulamalarında enjekte edilen besin maddelerine dayanıklı 

malzemelerden imal edilmiştir. 
• Su yörüngesi: 24 derece 
• Giriş konektörü: 
• 1/2" Dişli giriş konnektörü 
• 20 MM ISO giriş konnektörü (PVC'ye yapıştırılır) 
• 1/2" ASTM giriş konnektörü (PVC'ye yapıştırılır) 
• Kolay tanıma sağlayan renk kodlu kilitli pimler ve kapaklar. 
• 2 dengeli su jeti. 
• Her sprink içerisinde bağımsız filtre. 



• MegaNet™ sprink ISO 8026 standartlarına uygundur ve üretimi İsrail Standartları Enstitüsü (SII) tarafından 
onaylanmıştır. 
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