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De Spraystake is een eenvoudige, maar doeltreffende 
sproeipen, waarmee relatief grote potten effectief water 
gegeven kunnen worden. De ketsplaat van de Spraystake 
is zodanig ontworpen dat het water zich verdeelt binnen 
de ronding van de pot. De Spraystake is voorzien van een 
plug, waarmee de waterafgifte (tijdelijk) geblokkeerd kan 
worden als bijvoorbeeld een pot verwijderd is.

Optioneel kan de 12 l/u Spraystake gemonteerd  
worden op een 12 l/u CNL-druppelaar, waardoor een 
drukgecompenseerde en afsluitende werking ontstaat.  
Toepassingen op hellingen worden hierdoor mogelijk 
zonder dat de slang leeg loopt.

TOEPASSING 
Boomkwekerijen, tuincentra en kwekers van kuipplanten. 

KARAKTERISTIEKEN
 Drie verschillende kleuren/modellen, met oplopende  
 waterafgifte.
 Goede verdeling van het water binnen de pot.
 Voorzien van plug voor tijdelijke blokkering water- 
 afgifte.
 Zeer eenvoudig te reinigen  
 (bij eventuele verstoppingen).
 Gefabriceerd van duurzaam kunststof materiaal,  
 hoge resistentie tegen UV-licht.
 Optioneel met of zonder verlengstuk.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afgifte (bij 1 bar) : 12 liter/uur (geel)  
   : 17 liter/uur (groen)
   : 22 liter/uur (zwart)
Maximale druk  : 2 bar
Minimale druk  : 0,8 bar
Sproeihoek  : 130°
Bereik (radius)  : 20 cm (of 50 cm met  
     verlengstuk)
Filtratie   : 200 micron (kraanset)
   : 130 micron (hoofdfiltratie)
Combinaties  : 12 l/u Spraystake met 12 l/u  
     CNL 
Ponsmaat  : 3 mm + ruimer 
Ponsmaat i.c.m. CNL : 2,5 mm 
Microtube aansluiting : 3,2 x 5,1 mm 
 

Afgifte in relatie tot druk

INSTALLATIE & ONDERHOUD
 Lees ‘Algemeen gebruiksadvies druppelsystemen’  
 voor tips bij opslag, aanleg en gebruik.
 De Spraystake is bij eventuele verstoppingen zeer  
 eenvoudig te reinigen door de Spraystake van de  
 microtube af te nemen, zelfs tijdens gebruik. 
 Zie verder ‘Reiniging en aandachtspunten druppel- 
 systemen’.
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 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism
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