
لذلك قامت الشركة العالمٌة للري بأحدى". وأذا لم نقم بأدارته بالشكـل المطلوب سـٌنـفذ سـرٌـعا, الماء عصب الحٌاة

(جي أر  ) المـبادرات لــتوفٌر أنظـمة ري متطورة تعمل على ري النباتات حسب األحتٌاجات الحقٌقـٌة من خالل أنتاجها ل الٌونٌجرٌن

(جي أر  )أنبوب يونيجرين 
.لألنبوب منقط أسطوانً حٌث ٌتم لصقه بجـدار األنبوب الداخلً 

ٌونٌجرٌن مقاوم ألنسـداد المنقطات وٌرجع السبب للمنـقـط ذي التصمٌم والكفاءة العالٌة

. ملم18ساعة لقطر األنبوب /  لٌتر 3.25,  ملم16ساعة لقطر األنبوب /  لٌتر 8.8, ساعة/  لٌتر 4.4, ٌونٌجرٌن له عدة خٌارات للتصرٌف وهً

%5ٌونٌجرٌن ٌمنحك نسبة إختالف فً تصرٌف الماء ٌـعادل أو ٌـقل عن 

 فتحات للمنقط الواحد6 أو 4, 3, 2, ٌونٌجرٌن لة عدة خٌارات لفتحات الـتـنقـٌط

ٌونٌجرٌن مصنـع من مواد خام متـٌـنة مقاومة لألمالح واألسمدة

أسـتـعماالت يونيجرين
والمشاتل وأشجار البساتٌن, ٌستعمل لـري جمٌع أنواع الخضروات والبٌوت البالستٌكٌة

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
X Kd

3.68 4.41 5.30 6.87 7.48 0.45 4.41
7.23 8.82 10.24 12.85 14.33 0.37 8.82
2.85 3.21 4.08 5.07 6.05 0.591 3.21

 بار1.0 الضغـط التشغـيـلي الموصى به 

● XX : المسافة بين المنقطات  ملم16 - 15.8معدل القطر الخارجي  من   ●

أقصى مسافة طولية لمد األنبوب

20 25 30 40 50 60 75 100

(متر  )أقصى مسافة طولية لمد األنبوب 

36 42 47 57 65 74 85 102

25 29 33 39 45 51 59 71

52 60 67 81 94 106 122 148

األنـحـدار صـفـر● ممم18و 15.7قـطر األنـبـوب الـخـارجـي  ●  ممم0.9سـمـاكـة األنـبـوب  ●
 م عمى التوالي11.75و ,  م12.95و ,  م 12.34الـضـغـط عمى مـدخل األنـبـوب  ●

UGR180932XX

(سـم  )المسافة بين المنقطات 

الرمز

UGR160944XX
UGR160988XX

UGR160988XX
UGR180932XX

يـونيجرين أنبوب الري ذو المنقط الداخمي

بار
الرمز

UGR160944XX

معامالت المـنـقـط

(سـاعـة / ليـتر  )معـدل التــــصريـف 

كل قـطـرة مـاء هـناك قـصـة حـــــــياة في  



التوصيالت المستخدمة
والقطع مصنعة من مواد خام عالية الجودة من مادة البروبمين,  ممم18 و 16وهي ذات أقطار مالئمـة لمـقطرين , تسـتـخدم قطع التوصيل والربط  من النوع المحـزز بـشـكل عام

 ممم16 نهاية خط  ممم16 (كـوع  )عكس 
 ممم20 نهاية خط  ممم18 (كـوع  )عكس 

 ممم13*  ممم 20 (جرومـت مع جمـدة  )نبل مع واشر  ممم16 (مـثـمـث  )تقسيم 
 ممم13*  ممم 16 (جرومـت مع جمـدة  )نبل مع واشر  ممم18 (مـثـمـث  )تقسيم 

 ممم16*  ممم 16صغير  (مـحـبس  ) قفل  ممم 16 (وصـمـة  )توصيمة 
 ممم20*  ممم 20صغير  (مـحـبس  ) قفل  ممم 18 (وصـمـة  )توصيمة 

 ممم     16*  ممم 13مأخذ مـاء مع واشر 
 ممم     20*  ممم 13مأخذ مـاء مع واشر  ممم 20*  ممم 16*  ممم 20تنقيص  (مـثـمـث  )تقسيم 

 ممم16 (جـمـدة  )واشـر  ممم 16مربط 
 ممم18 (جـمـدة  )واشـر  ممم 20مربط 
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 بار/ الضـغـط 

 التصريف مقابل الضغـط/  منـحنى الـتـأدية 
 

16 mm, 8.8 lph

16 mm, 4.4 lph

18 mm, 3.21 lph


