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PARAMETRY: Tlaková ztráta na ventilu
 Průtok

Řada JAR TOP VENTILY
Variabilita, příznivá cena, snadná údržba

POUŽITÍ
Ventil Rain Bird Jar Top Valve (JTV) nabízí variabilitu, 
spolehlivost a jednoduchou údržbu v systémech 
pro soukromé zahrady a komerční plochy. Závitové 
spojení horní a spodní části těla ventilu umožňuje 
přístup do ventilu a údržbu bez použití nástrojů. 
Není nutné odšroubovávat šrouby.

VLASTNOSTI
•	 Dodáván	 v	 provedení:	 1“	 (26/34),	 přímé	

uspořádání, vnitřní BSP závit
•	 Dvojitá	 filtrace	vody	ve	ventilu	 zajišťující	

bezproblémový provoz
• Tlakem vody ovládaná membrána
•	 Buna-A	membrána	se	samočistícím	 filtrem	

(200mikronů) a ocelová pružina
• Efektivní, zapouzdřená cívka 24V
• Pracuje i za podmínek nízkých průtoků vody, 

pokud je nainstalován před ventilem filtr RBY
• Pracuje i s 9V cívkami Rain Bird v bateriově 

ovládaných systémech
• Šroub proplachu ventilu svrchu ventilu umožňuje 

manuální propláchnutí nečistot při instalaci a 
spouštění systému

• Možnost manuálního spuštění ventilu bez úniku 
vody

• Závitové spojení vrchní a spodní části ventilu 
umožňuje jednoduché rozebrání bez nutnosti 
šroubování šroubů

• Bezproblémová údržba s několika málo 
součástkami

• Vestavěná membrána umožňující jednoduchou 
údržbu

SPECIFIKACE
Průtok : 
0,23 až 6,8 m3/h
U průtoků pod 0,75 m3/h nebo v aplikacích s prvky 
pro micro závlahu osaďte před ventil  filtr RBY-100-
200MX
Tlak : 1,0 až 10,3 bar
Pracovní teploty:
Vody až 43°C
Okolní teplota až 52°C

ELEKTRO SPECIFIKACE
Cívka: 24V 50Hz
Spínací proud: 0,30A (7,2W)
Provozní proud: 0,19A (4,6W)
Není  určen pro použit í  v  dekodérových 
systémech.

ROZMĚRY
Výška: 12,7 cm
Délka: 100-JTV/JTVF/JTV9V:10,2 cm
 100-JTV-MM/ 100-JTV-MM-9V: 13,7cm
Šířka: 7,9 cm

MODELY:
100-JTV: 1“ (26/34) vnitřní vstupní i výstupní 
závit
100-JTVF: 1“ (26/34) vnitřní vstupní i výstupní závit 
s regulací průtoku
100-JTV-MM: 1“ (26/34) vnější vstupní i výstupní 
závit
100-JTV-9V: 1“ (26/34) vnitřní vstupní i výstupní 
závit, včetně 9V cívky
100-JTV-MM-9V: 1“ (26/34) vnější vstupní i 
výstupní závit, včetně 9V cívky

Dimenze
1˝(26/34)

Jak objednat

Model
Vnější vstupní i výstupní 
závitModel

JTV: Jar Top Valve
JTVF: Jar Top Valve
bez/s regulací 
průtoku

PŘÍSLUŠENSTVÍ
BW-JTV: nástroj pro ventil JTV. Umožňuje snadnou 
údržbu JTV/JTVF těla ve zhoršených podmínkách 
pro instalaci. Možnost demontování těla ventilu 
včetně již instalované cívky.

m3/h
100-JTV

100-JTVF 100-JTV-MM

VENTILY




