
NETAFIM™ 
ESNEK BORULAR 
FLEXNET™ VE FLEXNET™ HP
KURULUM EL KiTABI

BENI TARATR



FlexNet™ Kurulumu - Adım adım

 Boru serilirken kırmızı/siyah seritler yüzeye,
integral çıkıslar ise yukarı bakmalıdır.

 Takip ve kalite kontrol süreçleri açısından boru
üzerindeki etiketi muhafaza edin.

 Boruyu okların yönünde serdiginizden emin olun.

2. Borunun Serilmesi

1. Borunun Tasınması

Serme öncesinde, boru tasınırken dikkat edilecek hususlar:

 Boruya, özellikle de borunun kenar kısımlarına zarar vermemek için,
boruyu yerde sürüklemeyin.

 Boruyu arazide hareket ettirirken yukarıdaki gibi tasıyın.

Kırmızı/Siyah Seritler

İntegral çıkıslar
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3. Serme öncesi yüzey hazırlıgı

 FlexNet™ boru serilmeden önce serilecegi yere çok derin olmayan bir
karık açılmalıdır.

 Boru zemin tarafından desteklenmeli ve yataklar arasından yüzeye
tasmamalıdır.
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4. Boru çıkısı tıkanıklıgı

 Yassı tapayı, yassı uçlu bir tornavida ile vidalayın. Düz yerlestiginden emin
olun. Eger sızıntı meydana gelirse, gevsetin ve tekrar kuvvetlice sıkın.

 FlexNet kaynaklı çıkısların tıkanmasını gerektiren durumunda, lütfen özel
olarak tasarlanmıs Netafim ½ disli yassı tıpaları kullanın.
(Cat. No. 42000-027100).

 Bu tıpa, teflon malzeme kullanılmadan, sızdırmayan ve güvenilir kauçuk
bir yuvarlak bir halka ile kaplıdır. 

 FlexNet yassı/düz tapanın yüzeysel profili, borunun hasar görmeden
toplanmasını ve depolanmasını saglar. Tapa yassı/düz oldugundan 
borunun iç kısımlarına zarar vermez. 
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5. Boru Dönüsleri/Bükülme

Borunun keskin dönüs/viraj gerektirdigi durumlarda:

 Borudaki kıvrım ve katlanmayı önlemek için dirsek kullanın.

 Basınç altındayken boruyu asla bükmeyin.

 Minimum bükme çapı 5 m’dir (16,5 fit).
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Boru Çapı
Maksimum çalısma basıncı
FlexNet™ FlexNet™ HP

inç mm bar PSI bar PSI
2 51 2.5 36.3 3.0 43.5
3 78 2.0 29.0 3.0 43.5
4 102 1.7 24.7 3.0 43.5
6 163 1.4 20.3 2.2 31.9
8 209 1.0 14.5 1.5 21.8
10 260 0.8 11.6
12 320 0.65 9.4

6. Nominal boru çalısma basıncı
 Giris basıncı FlexNet™ maksimum çalısma
basıncından daha yüksekse basınç regülatörleri
ve basınç tahliye valfleri kullanılmalıdır.

¸

¸

¸¸

3



 Boru içinde su olmadıgı sürece, tarım araçları boru üzerindeki integral
çıkıslara dikkat ederek ve zarar vermeden boru üzerinden geçebilir.

 Toprak ıslaksa veya boru altında keskin nesneler varsa tarım araçlarını
borunun üzerinden sürmeyin.

7. Kullanma sırasında alınacak önlemler
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Dolu boru

Bos boru
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8. Toplama öncesi hazırlıklar

1. Borunun üzerindeki tüm ekipmanları/konnektörleri (a) ile borunun bası ve
sonundaki baglantı parçalarını (b) sökün.

2. Borudaki tüm suyu bosaltın.
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(a) (b) (c)

 Kullanılacak sarma makinesi ister hidrolik (a), isterse manuel bir makine (b)
olsun borunun sarılacagı çapın 4” (110mm) PVC bir malzemeden 
üretilmis olmasına dikkat edin.

 Netafim’in sarma ekipmanlarının kullanılması önerilir.

 Elle sarabilme de mümkündür fakat zaman alabilir.

 Bir sonraki ürün döneminde serme kolaylıgı için boruya isaretlemeler
yapınız.

9. Sarma

5

ˇ

ˇ
¸

¸

Toplama sonrasında borunun nakliyesi:

 Borunun kenarına hasar vermeyin, boruyu yerde sürüklemeyin.

 Boruyu arazide hareket ettiriken yukarıdaki gibi tasıyın.

10. Yeniden paketleme ve nakliye
 Depolama öncesinde borunun gergin bir sekilde sarılıp baglanması
önerilir.
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 Boru rulolarını kemirgenlerden uzak bir rafta saklayın.

 Boruların düzgün istiflendiginden emin olun.

11. Depolama/Saklama

GROW MORE WITH LESS
WWW.NETAFIM.COM.TR
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