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  ملخص الوصف الفنى

An emitter 1 comprises a housing 2 and a key (or 3A) fitted into 

the housing. The key 3 has a spigot 12 whose periphery is 

defined by a screw thread form 16 into a helical channel 17. The 

housing 2 has one end 5 open and the other end 6 closed. Barbed 

nipples 9 and 11 are provided spaced apart along the housing 2 

to pass water to and from the interior of the housing. The helical 

channel 17 controls the flow rate of water from the housing. At 

one end, the helical channel 17 communicates with an axial 

passage 14 or a radial hole 14A which will register with the 

nipple 9 only when the key 3 is turned to a particular orientation 

in the housing 2 at which time it is locked from withdrawal from 

the housing. At the other end, the helical channel 17 registers at 

all times with the nipple 11 or has a chordal passage 15 which 

only registers with the nipple 11 when the key 3 is turned to the 

aforesaid orientation A bayonet – type fitting 18.19 and 23 

ensures that the spigot 12 can only be entered into the housing 2 

when in one particular orientation and that when the spigot is 

turned to communication the axial passage 14 or the radial hole 

14A with the nipple 9, the spigot is locked against withdrawal , 

axial bars 25.26 on the spigot 12 control the degree of turning 

permitted to it in the housing 2, both the housing 2 and the key 3 

are moulded in one- piece of a plastics material, that of the key 

being of a harder grade than the housing material   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 به 3مزود في الغالف، المفتاح ( ا 3ا و )  3ومفتاح  2يتكون من غالف  1قاذف 

به احد  2الغالف  11في قناه حلزونية  19الذي يحدد محيطها بقالوظ  12سداده 

تكون متباعدة على  11، 6النيل المسننه  9والطرف االخر معلق  5مفتوح  طرفيه

تتحكم في معدل  11لمرور الماء من داخل الغالف، القناه الحلزونية  2طول الغالف 

بممر محوري  11الغالف، تتصل عند احد اطراف القناه الحلزونية  تدفق الماء من

في  3فقط عندما يدار المفتاح  6الذي يسجل مع النبل  ا 11او تجويف قطري  11

ذلك الوقت يغلق الرتداده من الغالف، في ذلك  ، في2لغالف التوجيه الخاص في ا

تسجيل في  11الطرف االخرالقناه الحلزونية  الوقت يغلق الرتداده من الغالف، عند

عندما  11الذي يسجل فقط مع النبل  15 او بها ممر وتري 11كل االوقات مع النبل 



،  116، 11النوع المسنن  الربط من في االتجاه السابق ذكرة، وسائل 3يدار المفتاح 

الغالف، عندما يتم التوجيه  يمكنها الدخول فقط في 12تؤكسد ان السداده،  23

ا  11التجويف القطري  او 11الخاص وعندما تدار السداده لتتصل بالممر المحوري 

التي توجد  26، 25 فان السداده تغلق عكس االرتداد، القضبان المحورية 6مع النبل 

 2الغالف  كل من 2تتحكم في درجة دوران السداده في الغالف  12على السداده 

تكون  تصب في قطعه واحدة من المواد البالستيك بينما الخاصة بالمفتاح 3والمفتاح 

   من مادة بالستيك ذات درجة صالبة اكثر من معدن الغالف

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ
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