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LPD  Leakage Prevention Device 

Γραμμική βαλβίδα αποτροπής απορροής
σταλακτηφόρου σωλήνα.

Κάλυμμα Σώμα ΕίσοδοςΈξοδος Ακροφύσιο
Δακτύλιος

Είσοδος*
Αντάπτορας 

για την έξοδο
Φις 16 mm
(for W.T 0.9-1.2 mm, 
ID 13.9 mm)

1/2” αρσενικό
x φις 16 mm

Φις 17 mm
(for W.T 0.9-1.2 mm 
ID 14.4 mm)

1/2” αρσενικό
x ταινίας 17 

mm
Φις 20 mm
(for W.T 0.9-1.2 mm 
ID 17.7 mm)

1/2” αρσενικό
x φις 20 mm

Ταινίας 17 mm ( 5/8”) (for 
W.T 10-18 mil ID 
15.4-16.2 mm) μαύρος 
δακτύλιος

1/2” αρσενικό
x ταινίας 17 

mm

Ταινίας 17 mm (5/8”) (for 
W.T 25 mil, ID 15.4-16.2 
mm) καφέ δακτύλιος 

1/2” αρσενικό
x ταινίας 17 

mm

Ταινίας 17 mm (5/8”) (for 
W.T 35 mil, ID 15.4-16.2 
mm) κόκκινος δακτύλιος

1/2” αρσενικό
x ταινίας 17 

mm

Σπείρωμα  1/2” αρσενικό
Σπείρωμα  3/4” αρσενικό

*Όλες οι έξοδοι είναι NPT 1/2” θηλυκό

Εφαρμογές

Εγκατάσταση στην αρχή των γραμμών άρδευσης.

• Αποτρέπει την απορροή των κύριων υπέργειων και 
υπόγειων σωληνώσεων μετά το κλείσιμο του συστήματος.
• Βελτιώνει την ομοιομορφία άρδευσης συγχρονίζοντας το 
άνοιγμα και το κλείσιμο των γραμμών άρδευσης.
• Μειώνει τον χρόνο πλήρωσης του συστήματος με νερό.              
• Αποτρέπει την απορροή σταλακτηφόρων σωλήνων και 
σταλακτών τύπου (CNL) σε εδάφη που η υψομετρική 
διαφορά υπερβαίνει την πίεση κλεισίματος 
(σφραγίσματος) του (CNL).

Εγκατάσταση κατα μήκος των γραμμών άρδευσης.

  • Σε απότομες κλίσεις, βελτιώνει την κατανομή του 
νερού κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης των γραμμών.

Χαρακτηριστικά

• Απλή πλαστική κατασκευή 4 τεμαχίων.
• Διατίθεται με μεγάλη ποικιλία συνδέσεων.
• Η έξοδος είναι ½ “θηλυκή με NPT σε όλα τα μοντέλα.
• Χαμηλή απώλεια πίεσης.
• Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας 1,4-4 bar.

Πίεση λειτουργίας

• Πίεση ανοίγματος - 14 m
• Πίεση κλεισίματος - 6 m

Απώλεια Πίεσης (m)

250 0.1

500 0.2

750 0.8

1000 1.1

1250 1.3

1500 2.6

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ποικιλία προϊόντων

Παροχή Γραμμής (l/ h)

Γραμμική βαλβίδα αποτροπής απορροής σταλακτηφόρου σωλήνα.


