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Pal Mist
Παλ Μιστ

 Ο  υδρονεφωτής  Pa l  M is t  σχεδ ιάστηκε  κα ι  
κατασκευάστηκε έτσι ώστε να δημιουργεί ένα ιδανικό νέφος 
υγρασίας χωρίς να γίνεται χρήση πεπιεσμένου αέρα ή εγκατάσταση 
δικτύων υψηλής πίεσης. Ο υδρονεφωτής  έχει αντιστραγγιστική 
βαλβίδα που διακόπτει την απορροή στις χαμηλές πιέσεις (κλείσιμο 
1,0 & άνοιγμα 1,7 bar), με  παροχή  6,2 l/h στα 4 bar. Ο 
συγκεκριμένος υδρονεφωτής δημιουργεί ένα υδάτινο νο κατά την κώ
λειτουργία του,  που απαρτίζεται από πολύ μικρές σ γόνες που τα
διαχέονται στον χώρο. Ο υδρονεφωτής μπορεί να τοπ θετηθεί με ο
πολλές διαφορετικές λύσεις,  πολύ εύκολα σε δίκτυα με αμπτους εύκ
σωλήνες από L.D.P.E.  Το  Pal Mist  έχει έξελιχθεί έ στε να τσι ώ
προσφέρει στα φυτά της καλλιέργειας μοναδικέ θήκες ς συν
ανάπτυξης συντελώντας έτσι στην αύξηση της παραγ ητας. ωγικότ
Ελάχιστο απαιτούμενο φιλτράρισμα τα 120 mesh.

 The new Pal Mist  atomiser is  designed and produced to provide a very fine 
mist without using compressed air or requiring a high pressure water network. The Pal 
Mist atomiser has a check valve eliminating leaks at low pressures (closing 1,0 bar & 
opening 1,7 bar), with a discharge of 6,2 lt/hr at 4 bar. Minimum filtration requirement is 
120 mesh.
The Pal Mist  atomizer produces an aquatic cone comprised of very fine droplets. With 
many different and easy installation methods to irrigation networks with LDPE pipe, 
providing ideal solutions for superior growing conditions and an increase in 
productivity of plants by maintaining constant temperatures.

 Technical Characteristics - Pal Mist - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
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Suggested arrangement (examples) - Προτεινόμενες διατάξεις (Παραδείγματα)

6,2 (l/h)

3,5 - 5,0 (bar)

4 (bar)

1,7 - 1,0 (bar)

1,0 X 1,0 (m)

2,0 X 2,0 (m)

Pal Mist Microsprinkler

Check valve

Suggested arrangement Προτεινόμενες διατάξεις

Αντιστραγγιστική βαλβίδα
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