
فـأن أي تـغـٌـر بـسـٌـط فً الـضـغـط قـد ٌـؤدي الى تـغـٌـر  , " بالـرغـم من أن أنـظـمة الـتـنقـٌط تـعمل على ضـغـوط قـلـٌله نـسـبـٌـا

لـذلـك فـأن إسـتـخـدام . مـلـموس فً مـعـدل الـتـدفـق لـلـمنـقـطات وبالـتالـً الى أخـتـالف فً كمـٌـات مـٌاه الـري التً تـصـل الـنـباتـات 

وخـاصـة عـندما ٌـكـون هـناك إخـتالفـات فً مـنـاسـٌـب األرض أو فً , أنـابـٌـب الـري ثـابـتـة الـتدفـق تـكون فـعالـة فً هذه الـحـالـة

.حـالـة مـد أنـبـوب الـري لـمسـافـات طـوٌـلة 

أنـبـوب الـري ثابـت مـعـدل الـتـدفـق
.عـبارة عن أنـبوب إسـطـوانـً مـتكامـل مع مـنـقـط إسـطـوانـً ٌـلـتصـق بـجدار األنـبـوب الـداخـلً لـٌـشـكل وحـدة واحـدة والمـنقـط 

  مقاوم ألنسـداد المنقطات وٌرجع السبب للمنـقـط ذي التصمٌم والكفاءة العالٌةبـي سـي- يـونــي 

( CV≤ 5% ) % 5 ٌمنحك نسبة إختالف فً تـدفـق الماء ٌـعادل أو ٌـقل عن بـي سـي- يـونــي 

 مصنـع من مواد خام متـٌـنة مقاومة لألمالح واألسمدةبـي سـي- يـونــي 

 ملم16ساعة لقطر األنبوب /  لٌتر 3,5, ساعة/  لٌتر 2,1,   له عدة خٌارات للـتـدفـق وهًبـي سـي- يـونــي 

 بـار3  الى 1 له تـدفـق ثـابـت ٌـعـمل على مـدى ضـغـط من بـي سـي- يـونــي 

 فتحات للمنقط الواحد6 أو 4, 3, 2,  لة عدة خٌارات لفتحات الـتـنقـٌطبـي سـي- يـونــي 

بـي سـي- أسـتـعماالت يـونــي 
ولـري الـحدائـق وٌمـكن إسـخـدامـة فـوق , والمشاتل وأشجار البساتٌن, ٌستعمل لـري جمٌع أنواع الخضروات والبٌوت البالستٌكٌة

.وتـحـت األرض 

الـقـطـر والـسـماكــات
. ملم 1.1و , 1.0, 0.9, 0.8, 0.7والـسـماكــات المـتـوفـرة هً ,  ملم16الـقـطر الـخـارجـً لألنـبـوب األســمـً 

تـدفــق الـمـنـقـطـات
. ملم 1.0سـاعـة وسـماكـة األنـبـوب /  لـٌـتر 3.5 و 2.1مـعـدل الـتدفـق األسـمـً لـلمـنـقـط هً 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

X Kd

UPC161021XX 1.78 2.10 2.05 2.20 2.10 2.20 -0.059 2.10

UPC161035XX 2.99 3.48 3.43 3.42 3.16 3.05 -0.036 3.480
 بار3 - 1الضغـط التشغـيـلي الموصى به   ● ملم16 - 15.8معدل القطر الخارجي  من   ●

المسافة بين المنقطات : XX ● ملم1.0معدل سـماـكة األنبـوب   ●

الـرمــز
الـمـنـقـط مـعامـالت

بــار

( سـاعة/  لـيـتر ) الـتدفـق أو الـتصـريـف مـعـدل

UNI-PC أنـبـوب الـري ثابـت مـعـدل الـتـدفـق بـي سـي- يـونــي 

UNIVERSAL 

IRRIGATION SYSTEMS 
Each drop is a breath of life 
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

 س/ التصريف ل 

  بـار / الـضـغـط 

 التصريف مقابل الضغط/ مـنحـنـى الـتأديـة 

2.1 LPH

3.5 LPH



أقصى مسافة طولية لمد األنبوب

تـدفـق على الضغط

المـنقـط األنبوب مدخل 20 25 30 40 50 60 75 100

( س/ ل  ) ( م )  (متر  )أقصى مسافة طولية لمد األنبوب 

15 75 86 97 118 136 153 177 214

20 95 110 124 150 173 195 226 272

25 109 127 143 173 200 225 260 314

15 54 62 70 85 98 110 128 154

20 69 79 89 108 125 141 163 196

25 79 91 103 124 144 162 188 226

األنـحـدار صـفـر● ممم1,0سـمـاكـة األنـبـوب  ● ممم15.8قـطر األنـبـوب الـخـارجـي  ●
بار 1,0 ضغط على التدفق ● ● XX : المسافة بين المنقطات

كـيـفـية الـطـمـب
:-مـثـال 

UPC 16 10 21 30

( PC - GR )أنـبـوب ٌـونـً بـً سـً  UPC 

16 ملم16قـطـر األنـبـوب الـخـارجـً 

10 ملم1,0سـمـاكـة األنـبـوب 

21 بـار1,0س على ضغـط /  ل 2,1مـعدل الـتدفـق لـلمـنـقـط 

30 سـم30الـمـسـافـة بـٌـن الـمـنقـطـات 

التوصيالت المستخدمة
والقطع مصنعة ,  ملم18 و 16وهً ذات أقطار مالئمـة للـقطرٌن , تسـتـخدم قطع التوصٌل والربط  من النوع المحـزز بـشـكل عام

.من مواد خام عالٌة الجودة من مادة البروبلٌن 

 ملم16 نهاية خط  ملم16 (كـوع  )عكس 

 ملم     16*  ملم 13مأخذ مـاء مع واشر 
 ملم16 (مـثـلـث  )تقسيم 

 ملم16*  ملم 16صغير  (مـحـبس  ) قفل 
 ملم 16 (وصـلـة  )توصيلة 

 ملم16 (جـلـدة  )واشـر 
 ملم 16مربط 

3.48UPC161035XX

الرمز
(سـم  )المسافة بين المنقطات 

UPC161021XX 2.1


