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Instelbaar drukregelventiel PR 3

 Efficiënt sproeien met drukregelaar

• Constante doorstroming dankzij constante druk 
• Drukinstelling 1-3 bar 
• Spuiten met minder inspanning 
• Optimaal spuitpatroon
• Drukregelingsfunctie kan in- en uitgeschakeld worden 
• Gebruiksvriendelijk tussen slang en revolver 
• Ideaal gebruik van spuitvloeistof, dus milieuvriendelijk 

Tot  

30% minder  

pompen
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Efficiënt sproeien met drukregelaar 

Instelbaar drukregelventiel PR 3: Nieuwe drukregelklep zorgt voor zeer efficiënt spuiten

Variërende druk bij de spuitdop resulteert in een ongelijkmatige stroom en onregelmatige spuitpatronen –  
maar wanneer een constante druk wordt bereikt, is een gelijkmatig, optimaal spuitpatroon met consistente  
spuitvolumes mogelijk. Het nieuwe PR 3 drukregelventiel zorgt nu ook voor een constante, gelijkmatige druk  
bij zowel drukspuiten als handmatig aangedreven rugsproeiers.  
Afhankelijk van de toepassing is het drukniveau door middel van een regelknop met instelbare draaischijf   
optimaal in te stellen tussen 1 en 3 bar. Als de druk te hoog is, is de ingestelde druk de werkdruk (constant), 
ongeacht de druk in de sproeier. Als de druk onder de ingestelde druk daalt, wordt de vloeistofstroom gestopt. 
Als de regelfunctie niet vereist is (bijv. voor het reinigen of verlagen van de druk), kan de regelfunctie worden 
uitgeschakeld met één handbeweging.

Druksproeiers
Garden Star 3 / 5, Profi Star 3 / 5, Rondo-Matic 5 P / 5 E, Clean-Matic 5 P / 5 E 

Rugsproeiers
RPD 15, Flox 10, Iris 15

Geschikte apparaten: 
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Uw Birchmeier verdeler

Instelbaar drukregelventiel PR 3
Artikel nr. 12098901-SB

Slangaansluiting 
(max. inlaatdruk 6 bar) 

Drukregelwiel 1-3 bar

Stroomrichting 

Revolveraansluiting

In- en uitschakel optie (AAN / UIT)

Drukregelschaal

Unieke Birchmeier kenmerken

Instelbaar drukregelventiel  PR 3 set
Artikel nr. 12099201
Geschikt voor: Profi Star 5


