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Sokoldalú. Rugalmas. Megbízható. A Toro® 570Z szórófej 

jellemzői lehetővé teszik, hogy akár egyetlen szórófej 

család készleten tartásával is elkészíthessünk minden 

házikerti és közterületi öntözőrendszert.

•  Bokoröntöző (nem kiemelkedő) és kiemelkedő szórófejek 50 mm (2”), 75 mm (3”), 100 mm (4”), 150 mm 
(6”) és 300 mm (12”) kiemelkedéssel

• Sugár: 0,6–7,9 m (2’–26’)
• Üzemi nyomástartomány (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
• Üzemi nyomástartomány (570Z LP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)

tisztított vizet 
jelölő opció

továbbfejlesztett 
szivárgásmentes tömítés

Szivárgásmentes kiemelkedés!
Gazdaságosabb telepítést és üzemeltetést tesz lehetővé az 570Z sorozat 

nyaktömítése. 

A nyomásaktivált peremű tömítés kiemelkedéskor teljesen zár, így nincs 

vízveszteség, a kisebb indítási nyomásváltozás miatt zónánként több 

szórófejet építhetünk be. Csak visszahúzódáskor öblít, amivel tisztán 

tartja a fúvókacső külső oldalát, így nem kerül be kívülről szennyeződés a 

házba.

Fontos vízgazdálkodási szempont

visszafolyásgátló 
opció

570Z és 570Z LP esőztető szórófejek

Jellemzők és előnyök
Szivárgásmentes tömítés
Kiemelkedéskor megakadályozza a szivárgást, így több szórófej 

helyezhető el ugyanabban a zónában.

Kompakt visszafolyásgátló
Az opcionálisan rendelhető, vagy utólag beépíthető visszafolyásgátló 

megakadályozza az alacsonyabban beépített szórófejeknél a 

vízszivárgást 3 m szintkülönbségig.  

Választható a kisnyomású, vagy a normál visszahúzó rugó
A telepítési feltételek szerint választható a visszahúzó rugó.

A kisnyomású 570Z LP szórófej család alacsonyabb nyomásértéken 

is lehetővé teszi a megbízható, szivárgásmentes működést.

Racsnis kiemelkedő fúvókacső
Könnyű és megbízható fi nombeállítás a kiemelkedő típusoknál.

50 mm (2”) átmérőjű fedél
Eltűnik a gyepben, csökkentve a vandalizmus lehetőségét.
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Műszaki adatok

Méretek

• Ház átmérője:

• 35 mm (1 3⁄8”) a 2P, 3P, 4P, 6P és 6P SI modelleken

• 41 mm (1 5⁄8”), 12P

• 45 mm (1 ¾”), 12P SI

• Fedél átmérője: 50 mm (2”)

• Csatlakozás: ½” (13 mm) belső menetes

• Oldalsó csatlakozás helye: 120 mm-re a szórófej tetejétől az 

oldalsó csatlakozó közepéig mérve

Üzemi jellemzők

• Sugár: 0,6–7,9 m (2’ – 26’)

• Üzemi nyomástartomány (570Z): 1,4–5,2 bar (20–75 psi)

• Üzemi nyomástartomány (570Z LP): 1,0–5,2 bar (15–75 psi)

• Ajánlott nyomás a esőztető fúvókák számára: 2,1 bar (30 psi)

• Ajánlott nyomás a rotoros fúvókák számára: 2,8–3,5 bar (40–50 

psi) 

• Átfolyó vízmennyiség: 0,2–17,0 l/perc (0,05 – 4,5 GPM)

További jellemzők

• Rozsdamentes acél visszahúzó rugó

• Az LP modellek alacsony nyomású tömítése 1,0 bar (15 psi 

) nyomástól használható a nyomásérzékeny rendszerek 

biztonságosabb üzemeltetéséhez

• Minden szórófejen gyárilag szerelt öblítő dugó van

Rendelhető opciók

• Visszafolyásgátló szelep (570CV): 3 m szintkülönbségig (nem 

használható az oldalsó csatlakozású modelleknél)

• 570SEAL: Csere tömítés valamennyi 570Z modell számára

• Tisztított vizet jelző fedél: 

• Tisztított vizes bokoröntöző (nem kiemelkedő) adapter (102-

0563)

• Tisztított vizes rápattintható jelölősapka (89-9752)

• Tisztított vizes fedél tömítéssel (102-1211)

• 570-6X: 150 mm (6”) hosszú fúvókacső hosszabbító

• 570-SR-6: 150 mm (6”) magas bokoröntöző adapter ½”-os (13 

mm) külső menetes

• 570-SR-18: 450 mm (18”) magas bokoröntöző adapter ½”-os (13 

mm) külső menetes

• Kiemelkedő nyak felhúzó szerszám (89-6395)

• Beállító szerszám (89-7350)

Jótállás

• 2 év

570Z szórófejek választéka

modell jellemzők

570Z-2P

570Z-3P

570Z-4P

570Z-4PCOM

570Z-6P

570Z-6PSI

570Z-6PCOM

570Z-12P

570Z-12PSI

570Z-12PCOM

570S

2”-os (50 mm) szórófej

3”-os (75 mm) szórófej

4”-os (100 mm) szórófej

4”-os (100 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval

6”-os (150 mm) szórófej

6”-os (150 mm) szórófej, házon oldalsó csatlakozás

6”-os (150 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval

12”-os (300 mm) szórófej

12”-os (300 mm) szórófej, házon oldalsó csatla-

kozás

12”-os (300 mm) szórófej, visszafolyásgátlóval

bokoröntöző szórófej (nem kiemelkedő)

Megjegyzés: fúvóka nélkül mind

570Z LP szórófejek választéka

modell jellemzők

570Z-2LP

570Z-3LP

570Z-4LP

570Z-6LP

570Z-6LPSI

570Z-12LP

570Z-12LPSI

570Z, 2” (50 mm), kisnyomású

570Z, 3” (75 mm), kisnyomású

570Z, 4” (100 mm), kisnyomású

570Z, 6” (150 mm), kisnyomású

570Z, 6” (150 mm), kisnyomású, oldalsó  

csatlakozással

570Z, 12” (300 mm), kisnyomású

570Z, 12” (300 mm), kisnyomású, oldalsó  

csatlakozással

Megjegyzés: fúvóka nélkül mind

R e n d e l é s i  s e g é d l e t — 5 7 0 Z  s o r o z a t
570X-XXP-XX-COM-E

modell kiemelkedés opció1 opció2 opció3
570X XXP SI COM E

S—bokoröntöző (nem kiemelkedő)

Z—normál és magas kiemelkedésű

2LP—50 mm (2”)

3LP—75 mm (3”)

4LP—100 mm (4”)

6LP—150 mm (6”)

12LP—300 mm (12”)

SI—oldalsó csatlakozás* COM— Check-O-Matic 

visszafolyásgátló**

E—tisztított víz jelzés

Példa: Egy 570Z sorozatú szórófej kiválasztása esetén, 150 mm (6”) kiemelkedés és visszafolyásgátló mellett a specifikáció: 570Z-6P COM

*csak 6”-os (150 mm) és 12”-os (300 mm) modellek esetén.

**oldalsó csatlakozás nélküli modellekhez használható, a 2”-os (50 mm) és 3”-os (75 mm) modelleket kivéve.

R e n d e l é s i  s e g é d l e t — 5 7 0 Z L P  s o r o z a t
modell kiemelkedés opció1 opció2 opció3

570X XXXL SI COM E

Z—normál és magas kiemelkedésű 2LP—50 mm (2”)

3LP—75 mm (3”)

4LP—100 mm (4”)

6LP—150 mm (6”)

12LP—300 mm (12”)

SI—oldalsó csatlakozás* COM— Check-O-Matic 

visszafolyásgátló**

E—tisztított víz jelzés

Példa: Egy 570ZLP sorozatú (kisnyomású) szórófej kiválasztása esetén, 150 mm (6”) kiemelkedés és visszafolyásgátló mellett a specifikáció: 570Z-6LP COM


