
• Soovitatav filtreerimine on 130 mikronit või vähem. Filtreerimis
nõuded võivad olenevalt teie süsteemis kasutatava vee 
kvaliteedist erineda.
• Valmistatud kõrgkvaliteetsest polüetüleenvaigust
• Spetsiaalne reljeefmuster, mis tagab ringikujulise geomeetria
ilma deformatsioonita või painutamata, et tagada 
suurem tugevus ja jõudlus.
• Mitu väljalaskeava tagavad pideva veevoolu piki liini
• Turbulentse voolulabürint võimaldab suuremat sisemist
läbipääsu, pakkudes suuremat vastupidavust ummistumisele
• Saadaval läbimõõduga 16 kuni 22 mm
• Saadaval on seinapaksus 6 kuni 24 mil

• Ideaalne tihedalt asetsevate põllukultuuride, näiteks köögiviljade,
lillede ja muude reakultuuride kastmiseks
• Chapini imbvoolik on ideaalne lahendus avatud kastmiseks
põldudel või kaitsealustel põllukultuuridel, nagu tomatid, 
arbuusid, melonid, maasikad, suvikõrvits, paprika, 
baklažaan, spargel, kartul, kurk, sibul, roos, gerberad ja palju 
muud

Kasutusalad

STRUKTUUR JA OMADUSED

Õhukese seinaga imbvoolik

CHAPIN  STF®

Unikaalse disainiga imbvoolik suurendatud 
vastupidavusega ja vastupidav ummistumisele. 
Üle 60-aastase kogemusega teerajaja 
rahvusvahelisel turul.

T h e  R e v o l u t i o n  C o n t i n u e s



Õhukese seinaga imbvoolik

CHAPIN  STF

Täpsus, Topelt 
filtreerimine

Õmblusteta imb- 
voolik

Õmblusteta imbvoolik, 
mille sisse on 
integreeritud 

tilgutusriba. Õmblusteta 
konstruktsioon 

parandab võimet taluda 
rõhukõikumisi.

Topelt filtrid võimaldavad 
vee sisenemist kahelt 

vastasküljelt, et tagada 
takistusteta veevool. 

Mitmed peened 
sisselaskefiltrid takistavad 

mustuse sissepääsu.

Ummistuskindel,

Lai labürint

Hüdrodünaamiliselt 
kujundatud lai ja turbulentne 
labürint takistab pritsimist ja 

muudab väljundi 
ummistuskindlaks.

Laserlõigatud väljalaskeava

Laseriga lõigatud 
väljalaskeava sulgub, kui 
süsteem on rõhu all. See 

takistab pinnase 
imendumist voolikusse.

®



     Soovitatav töörõhk       Maksimaalne töörõhk
16/17 mm (5/8") 16/17 mm (5/8")

Maksimaalne puhastusrõhk 
16/17 mm (5/8")

bar PSI bar PSI bar PSI
5

0.5 7
0.6 9 0.6 9

6 0.8 11 0.8 11
8 0.7 10 1.1 16 1.1 16
10

1 14

1.4 20 1.4 20
12 1.6 23 1.6 23
15 2.0 28 2.0 28
18* 2.4 34 2.4 34
20* 2.7 38 2.7 38
24* 3.4 48 3.4 48

Seina 
  Paksus

(mil)

Õhukese seinaga imbvoolik

CHAPIN  STF®

CHAPIN® STF - Rullide pikkused
   Vooliku läbimõõt     Seina paksus  Rulli pikkus

(mm) (cal) (mm) (mil) (m)

  16/17 5/8

0.15 6 *3300

0.20 8 *2700

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON – RÕHK

*Tape can also be supplied in other sizes as per demand

*Tape can also be supplied in other sizes as per demand
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10 cm 15 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

Spacing  (cm)

Note: 1 mil = 1/1000 part of an inch = 0.0254 mm

* The length of the tape on the coil is subject to change. Check with your regional NDJ representative 

CHAPIN® STF - Jooksva pikkuse tabel



Õhukeseseinaga imbvoolik

CHAPIN - The Revolution Continues
Chapin Watermatics

Chapin Watermatics asutati aastal 1960. Chapin imbvoolik on esimene õhukese seinaga imbvoolik maailmas. Toote 
elutsükli üldine trend on see, et toode toodetakse esialgsel kujul ja lisadakse aastate jooksul tekkinud parendused. 
Chapin on selles osas erand, alates 1960. aastast kuni tänaseni on Chapin imbvoolik endiselt populaarne. Chapin 
imbvooliku tugev konstruktsioon võimaldab seda kasutada pikkade ridadena ka ebatasasel maastikul.

Kastmine väikese vooluhulga ja vahekaugusega on ainulaadne tehnika, mis võimaldab tõhusalt jõuda põllukultuuride 
juurteni. Kasvatajatel on üha suurem väljakutse pakkuda kvaliteetset ja ühtlast saaki, saades samal ajal suurimat tulu 
investeeringutelt vette, tööjõusse, juhtimisse ja materjalidesse. Chapin imbtoru on aidanud neid eesmärke saavutada.

Toodetud kõige kaasaegsemate ja tipptasemel seadmetega.

Suurepärane tootja variatsioonikoefitsient

Chapin teip on ainulaadne patenteeritud imbvoolik, milles tagatakse veevool pidevalt kogu lindi pikkuses. Veeväljund on 
konstrueeritud nii, et voolutee ristlõige püsib optimaalne ja on ummistuskindel. Chapin Tape juhib tööstust, pakkudes 
parimat tootevalikut ja suurimat tugevust mistahes seinapaksusega imbvooliku puhul.

Pioneerina tilkniisutamis alal, omades 60-aastast kogemust kõrgeima kvaliteediga imbvooliku valmistamisel, on Chapinil 
suurim valik voolukiirusi, seinapaksusi ja sisselaskefiltri võimalusi. Chapin Tape'i erakordset töökindlust ja jõudlust 
kinnitavad Chapin Tape'i pikaajalised kasutajad kogu maailmas.

T h e  R e v o l u t i o n  C o n t i n u e s




