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360  Mister      360  ADJ  Mister

XS-180XS-90 XS-360

Características
• Ajuste de fluxo/raio girando-se a válvula esférica integral
• Padrão uniforme de emissão proporciona uma

distribuição excelente
• Rosqueamento automático 10-32 que se encaixa no

adaptador de 1/2" x 10-32; adaptador 1800 Xeri-Bubbler™

(XBA-1800); e tubo ascendente de plástico flexível 
(PFR-12)

• Ideal para cobertura de solos, plantações volumosas,
canteiro de flores anuais e recipientes

Dados Técnicos
• Vazão: 0 a 120,1 l/h (0 a 31 GPH)
• Pressão: 0,75 a 2,0 bars (10 a 30 psi)
• Raio:  círculo total – 0 a 4,10 m (0 a 13.4 pés); quarto 

e semicírculo – 0 a 3,20 m (0 a 10.6 pés)

Modelos
• XS-90:  quarto de círculo, spray
• XS-190: semicírculo, spray
• XS-360: círculo total, spray em jatos
• 360 Mister     
• 360 ADJ Mister

Emissores Xeri-Sprays™

Características
• Microspray com padrão de spray tipo leque de círculo total
• Ajuste de fluxo/raio girando-se a tampa externa
• Ideal para plantações volumosas, cobertura de solos,

canteiro de flores anuais e recipientes
• Quatro convenientes conexões de instalação para a

flexibilidade de projetos:  rosqueamento automático 10-32,
rosca fêmea de 1/2", conector para tubo de polietileno de 1/4" 
e estaca de 5"

• Pode ser limpado facilmente desenroscando a tampa da
unidade de base

Dados Técnicos
• Vazão: 0 a 94,9 l/h (0 a 24.5 GPH)
• Pressão: 1,0 a 2,0 bars (15 a 30 psi)
• Raio: 0 a 2,0 m (0 a 6.7 pés)

Xeri-Spray™ 3600 True Spray

XS-360TS-SPYKXS-360TS-1032

Emissores Xeri-Sprays™

SISTEMA MÉTRICO
XS-90 XS-180 XS-360 360 Misters

Pressão Vazão Raio de Raio de Raio de Raio de 
bar m3/h l/h Alcance m Alcance m Alcance m Alcance m

0,7  0-0,06  0-63,29  0-2,0 0-2,0 0-2,8 0-0,47
1,0  0-0,08  0-77,94  0-2,4 0-2,4 0-3,4 0-0,41
1,5  0-0,10  0-97,47  0-2,9 0-3,0  0-4,0  0-0,45
2,0  0-0,11 0-115,19 0-3,1 0-3,2  0-4,1 0-0,44
2,1 0-0,12 0-117,49 0-3,1 0-3,2 0-4,1 0-0,41

XS-360TS-050XS-360TS-025
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Irrigação de Baixo Volume
 Emissores Xeri-Sprays™ / Xeri-Spray™ 360° True Spray 

O uso inteligente da água.™164

Emissores Xeri-Sprays™

Xeri-Spray™ 360° True Spray

Características
•     Ajuste de fluxo/raio girando-se a válvula esférica integral
•     Padrão uniforme de emissão proporciona uma distribuição excelente
•     Rosqueamento automático 10-32 que se encaixa no
      adaptador de 1/2” x 10-32; adaptador 1800 Xeri-Bubbler™
      (XBA-1800); e tubo ascendente de plástico flexível (PFR-12)
•     Ideal para cobertura de solos, plantações volumosas,

      canteiro de flores anuais e recipientes

Dados Técnicos
       Vazão: 0 a 120,1 l/h (0 a 31 GPH)
•     Pressão: 0,75 a 2,0 bars (10 a 30 psi)
•     Raio: círculo total – 0 a 4,10 m (0 a 13.4 pés); quarto
      e semicírculo – 0 a 3,20 m (0 a 10.6 pés)

Características
•     Microspray com padrão de spray tipo leque de círculo total
•     Ajuste de fluxo/raio girando-se a tampa externa
      Ideal para plantações volumosas, cobertura de solos,
      canteiro de flores anuais e recipientes
•     Quatro convenientes conexões de instalação para a
      flexibilidade de projetos: rosqueamento automático 10-32,
      rosca fêmea de 1/2”, conector para tubo de polietileno de 1/4” e estaca de 5”
•     Pode ser limpado facilmente desenroscando a tampa da unidade de base

Dados Técnicos
•     Vazão: 0 a 94,9 l/h (0 a 24.5 GPH)
•     Pressão: 1,0 a 2,0 bars (15 a 30 psi)
•     Raio: 0 a 2,0 m (0 a 6.7 pés)

Modelos
•    XS-360TS-1032: 10-32 roscas
•    XS-360TS-050: rosca fêmea de 1/2”
•    XS-360TS-025: conector para tubo de
      polietileno de 1/4”
•    XS-360TS-SPYK: estaca de 13 cm (5”)

Irrigação de 
Baixo Volum

e

Modelos
•     XS-90: quarto de círculo, spray
•     XS-190: semicírculo, 
      spray
•     XS-360: círculo total, 
      spray em jatos
•     360 Mister
•     360 ADJ Mister


