WYDANIE BEZZWŁOCZNE

HYPRO® PROSTOP-E™ MARKI PENTAIR UMOŻLIWIA STEROWANIE POJEDYNCZĄ DYSZĄ W
ZASTOSOWANIACH ROLNICZYCH WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI
New Brighton, MN, 29 stycznia 2015 — Hypro® ProStop-E™ marki Pentair umożliwia natychmiastowe
sterowanie typu wł./wył. (zasilanie 12 V), eliminując tym samym błędy eksploatacyjne oraz straty.
Dzięki zastosowaniu wytrzymałego, elektrycznego zaworu kulowego (ćwierćobrotowy) produkt
zapewnia większą niezawodność w porównaniu do zaworów elektromagnetycznych i nurnikowych.
Pomimo kompaktowych rozmiarów zawór ProStop-E zużywa niezwykle mało energii i zapewnia dużą
objętość przepływu.
PRECYZYJNE STEROWANIE DYSZĄ
„ProStop-E wspiera precyzyjne zastosowania rolnicze” stwierdza Karl Stoltenberg, Menadżer ds.
produktów Hypro marki Pentair. „Możliwość włączania i wyłączania dyszy eliminuje konieczność
zastosowania sterowania dla całej sekcji; zwiększa to również precyzję aplikacji. Zawór umożliwia
sterowanie pojedynczą dyszą lub niewielką sekcją za przystępną cenę”.
Zawór ProStop-E może działać na dwa sposoby:
1.

Jako prosty, 3-żyłowy, 12-woltowy włącznik/wyłącznik lub

2.

Jako zawór sterowany indywidualnie będący częścią magistrali CAN/ISO.

Zawór ProStop-E jest precyzyjnie dopasowany do korpusów dysz Hypro ProFlo™ i zastępuje tradycyjny
jednokierunkowy zawór przeponowy. Zawory łączą się szeregowo z wykorzystaniem standardowych
przewodów przemysłowych M12 (IP67). Węzeł ProStop-E może być wykorzystywany jako układ
sterowania dla poszczególnych zaworów lub danej dyszy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego zaworu ProStop-E, zestawów kabli oraz węzła, prosimy
o kontakt z zespołem Hypro Pentair pod numerem 1-800-424-9776 lub prosimy odwiedzić naszą stronę
— www.hyprospraytips.com.
Informacje o produktach Hypro marki Pentair
Hypro to wiodący dostawca najwyższej jakości produktów, systemów i akcesoriów wykorzystywanych
do transportu cieczy. Linia produktów Hypro marki Pentair to, między innymi, pompy rolkowe,
odśrodkowe, przeponowe, tłokowe i nurnikowe oraz rozpylacze, dysze wraz z akcesoriami. Hypro to
marka Pentair plc z siedzibą w Saint Paul, Minnesota.
Informacje o Pentair PLC
Pentair plc (www.pentair.com) dostarcza wiodące produkty, usługi i rozwiązania przemysłowe
spełniające wszelkie potrzeby klienta w zakresie zarządzania termicznego, wodą i innymi płynami oraz
zabezpieczenia sprzętu. W 2013 dochód Pentair wyniósł 7,5 miliarda dolarów (firma zatrudnia około 30
000 pracowników na całym świecie).
Kontakt dla mediów:
Katie Banaszak, Specjalista ds. marketingu i strategii globalnych
Tel.: 651-766-6532
E-mail: katie.banaszak@pentair.com
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