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КАПКООБРАЗУВАТЕЛИ, КАПКОВИ МАРКУЧИ ДР. ПРОДУКТИ НА NETAFIM™ 

ИРИСИСТ гарантира, че произведените от нея продукти са без дефекти на материалите и 
изработката, при нормална употреба и обслужване, за периодите посочени в таблицата 
по-долу по отношение на всеки от продуктите, считано от датата на доставката  

Вградени капкообразуватели
и аксесоари

Период в месеци

48

Streamline™ and 
Super  T  yphoon™
(16 mm ID)

Дебелина на стената
 (mm/mil) 0.10 / 4.0 0.15 / 6.0 0.20 / 8.0 0.25 / 10.0 0.31 / 12.5 0.38 / 15.0

6 6 12 12 24 36

Typhoon™
(16 mm ID)

0.50 / 20.0 0.63 / 25.0 0.81 / 32.0
36 48 48

Python™ (22 mm ID)
0.20 / 8.0 0.25 / 10.0 0.34 / 13.5 0.38 / 15.0

6 12 24 24

Ozline™ (25 mm ID)
0.34 / 13.5 0.38 / 15.0 

24 24

Hyd r  a ™ (35 mm ID)
0.34 / 13.5 0.38 / 15.0 

24 24

DripNet PC™ 0.31 / 12.5 0.38 / 15.0 0.63 / 25.0 0.90 / 35.0 1.00 / 39.0 
 24 36 48 60 60

Tiran™
(16-17-20 mm OD)

0.90 / 35.0 1.00 / 39.0 1.20 / 47.0

60 60 60

UniRam™
(16-17-20 mm OD)

1.00 / 39.0 1.20 / 47.0

Период в месеци 72 72

Полиетиленова тръба  72 наземен монтаж 
120 подземен монтаж

Клапани (AquaNet,
AquaTive  &  AquaCity)

 36 

Venturi injector  12

Технологично управление 
            на добивите 

Продукти Предаватели Приемник Сензори Gro точки Софтуеър С-ма за наблюдение

24 12 3 24 В зав. от вида. 12

Irri W ise 
Система за мониторинг 12

NMC  12

Micro-sprinklers
SuperNet™, GyroNet™,
SpinNet™, CoolNet™
VibroNet™, MegaNet™

До една година от
покупката

До две години от
покупката

До три години от
покупката

% на годност за 
      употреба

100% 75% 50%

Дебелина на стената
 (mm/mil)

 (mm/mil)

 (mm/mil)

 (mm/mil)

 (mm/mil)
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Тази гаранция се счита за недействителна и невалидна при

наличието на следните събития:

1. Когато оборудването не се използва или не е било
инсталирано в съответствие с изискванията на ИРИСИСТ
и дадените препоръките за инсталиране. 
Тази гаранция не се отнася за ремонт или замяна на продукти 
на ИРИСИСТ, които са повредени в резултат от неправилна 
употреба, небрежност, промяна или подправяне. 
А също и в случаи на използване заедно с части, продукти 
или услуги, които не са били одобрени от  ИРИСИСТ 
или неправилен монтаж или поддръжка на продукта. 

2. Когато водата за напояване не е филтрирана или 
    третирана до нивата, определени от ИРИСИСТ за 
    отделните продукти и техните компоненти. 
  

3. Когато химически концентрати които се използват 
    или са прилагани вътрешно или външно за продукта, и
    причиняват вреда на продукта или неговите компоненти.

4. Когато експлоатационните налягания, са по-големи от 
     тези, определени за отделните компоненти и продукти 
     на ИРИСИСТ.

5. Когато щетите и запушванията са причинени от гризачи,
     насекоми и др. животни

6. При износване и изхабяване от нормална употреба. 

7.  В случаите когато някои от компоненти се износат при
    нормална употреба от продължителна работа, преди
    изтичане на срока на годност, то тогава не се смята за 
    дефектна и гаранцията отпада.

8.  Ако повредата е причинена от действия или 
     събития извън контрол на ИРИСИСТ, като природни 
     бедствия и/или форсмажорни обстоятелства, които 
     могат да включват, война, нашествие, тероризъм, военни 
     действия, гражданска война или стачки, бунт, бойкоти 
     или други индустриални спорове или действия, а също 
     и природни бедствия, бури, температури, наводнения, 
     сняг, свлачища, пожари, градушка, мълния, наводнения, 
     земетресения, електрически смущения в захранването 
     или прекъсване на електрозахранването, повреди в 
     електропреносната мрежа, токови удари или повреда 
     поради замръзване или механична повреда, повреди по 
     водоснабдителната мрежа.

Ако в даден продукт на ИРИСИСТ е идентифициран дефект 
от специалистите на ИРИСИСТ по време на гаранционния 
период, то в случая ИРИСИСТ ще поеме ремонта, замяната
или по своя преценка ще възстанови частично или пълната
стойност на продукта или дефектната част по покупна цена.
За да получи гаранционно обезщетение, клиентът трябва 
да върне дефектният продукт или част при най-близкият  
дистрибутор на ИРИСИСТ . Гаранцията на ИРИСИСТ  не  
покрива щети причинени при транспортиране или щети
на резервни части, необходими за текуща поддръжка. 
ИРИСИСТ не поема отговорността за дефектни части, или 
щети, причинени от продукти, които не са произведени 
или доставени от ИРИСИСТ, в случаите когато такива 
продукти се използват с оборудване на ИРИСИСТ. В тези 
случаи клиентът поема риска от употребата на продукти 
от трети страни.
Задължение на ИРИСИСТ е да ремонтира, заменя или 
възстановява разходите на своите продукти, както е 
посочено в случаите по-горе.ИРИСИСТ не носи други 
гаранции, преки или косвени, включително гаранции за 
продаваемост или гаранция за недопускане на нарушение. 
ИРИСИСТ не носи отговорност за закононарушения, 
в подписани договори от трети страни.
В допълнение, ИРИСИСТ не носи отговорност за клиенти 
или трети лица за никакви преки, общи, специални, 
случайни, последващи, индиректни, наказателни, или 
типични повреди, които са причинени поради небрежност, 
загуби или вреди, причинени от спиране или прекъсване на
услуги, които не са свързани с продуктите или оборудването. 
А също и загуба на информация, загуба на енергия или загуба
на печалба или приходи, загуба на договори, загуба на капитал,
лихви, дори ако ИРИСИСТ е знаело или е трябвало знае за 
възможността от такива щети.
В никакъв случай отговорността на ИРИСИСТ не надвишава 
покупната цена на продуктите ИРИСИСТ . Тази гаранция се 
отнася само до първоначалния дилър/монтажника на 
ИРИСИСТ, като продължителността гаранция на продуктите
на ИРИСИСТ се прилага от датата на доставка или монтаж. 

ИРИСИСТ  си запазва правото да променя, модифицира или 
видоизмени своите продукти и ценова листа и смисъла на 
тази гаранция по всяко време, без да носи каквато и да било 
отговорност за остаряло оборудване или части от него.

Тази гаранция е съставена съгласно законите на 
Република България. Всеки спор, произтичащ от 
или във връзка с настоящата гаранция, ще бъдат обект на
юрисдикцията на съдилищата в Република България.
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Монтажът и експлоатацията трябва да се извършват в съответствие със следното максимално работно налягане:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

•  Капковите маркучи с дебелина на стената от  0.1 mm / 4 mil до 0.38 mm /13.5 mil трябва да бъдат покрити с прозрачна пласмасова
 обвивка
 

•  Главната, воростепенните и други тръби трябва да бъдат добре промити преди да бъдат свързани с капковия маркуч.

•  Капковите маркучи трябва да бъдат монтирани с капкообразувателите нагоре.

•  Гризачите и насекомите трябва да бъдат контролирани, за да не увредят капковите маркучи.

•  Водата трябва да е пречистена. Задължително се поставя филтър (дисков екранен или др.) или водата трябва да се пречисти химически.

•  Всички остатъчни торове и химикали трябва да се промият от системата преди да се извърши зазимяване.

•  Напояването се извършва съгласно изготвена програма. Пре - напояването води до проникване на коренова система
 в капковите маркучи.

Свържете се с ИРИСИСТ за допълнителна информация.

Micro-sprinklers
SuperNet™, GyroNet™,
SpinNet™, CoolNet™
VibroNet™, MegaNet™

Within one year from 
purchase

Within two year from 
purchase

Within three year from 
purchase

Applicable remedy 100% 75% 50%

Streamlin   e™  and  Super
T yphoo    n™    (16 mm ID)

 Дебелина на стената(mm/mil) 0.10 / 4.0 0.15 / 6.0 0.20 / 8.0 0.25 / 10.0 0.31 / 12.5 0.38 / 15.0
Макс. налягане(bar)/(psi) 0.60/ 8.70 0.65 / 9.43 0.85/12.32 1.00/ 14.50 1.40/20.30 1.80/ 26.10

T yphoon™  (16 mm ID)
 Дебелина на стената(mm/mil) 0.50 / 20.0 0.63 / 25.0 0.81 / 32.0

1.40 /20.30 2.0 / 29.00 2.3  /33.35

Python™ (22 mm ID) 0.20 / 8.0 0.25 / 10.0 0.34 / 13.5 0.38 / 15.0
0.60 / 8.70 0.80 /11.60 1.10 /15.95 1.20 /17.40

Ozline™ (25 mm ID)
0.34 / 13.5 0.38 / 15.0
1.00 /14.50 1.10 /15.95

Hydra    ™  (35 mm ID)
0.34 / 13.5 0.38 / 15.0
0.70 /10.15 0.80 /11.60

Dripnet   PC™  (16     mm I     D) 0.31 / 12.5 0.38 / 15.0 0.63 / 25.0 0.90 / 35.0 1.00 / 39.0
1.40 / 20.30 1.80 / 17.40 2.50 / 35.0 2.50 / 35.0 2.50 / 35.0

Tiran™
(16-17-20 mm OD)

0.9 / 35 1.0 / 39 1.2 / 47

3.00 / 43.50 3.50 / 50.76 4.0 / 58.00

UniRam™
(16-17-20 mm OD)

1.0 / 39 1.2 / 47

3.50 / 50.76 4.0 / 58.00

 Дебелина на стената(mm/mil)

 Дебелина на стената(mm/mil)

 Дебелина на стената(mm/mil)

 Дебелина на стената(mm/mil)

 Дебелина на стената(mm/mil)

 Дебелина на стената(mm/mil)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)

Макс. налягане(bar)/(psi)


