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  ملخص الوصف الفنى

A drip feed device for irrigation purposes comprising a body 

having an inlet on one side and an annular wall on the other, 

engaged by a cap having an outlet on one side and an annular 

wall on the other, to engage to annular wall on the body and 

housing in a chamber formed between them a button having 

circular flow paths on each side with flow restricting baffles 

which overlap in the flow channel to give counter direction flow. 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 من اجل اغراض الري( تغذية بالقطرات) يتعلق هذا االختراع بجهاز تغذية متقطرة

سمح بتقطر او تدفق ويتعلق باالخص بجهاز من النوع الذي يمكن ادخالة في خط ي

ويتضمن االصطالح ( المسقية) من الماء داخل الخط الى المنطقة المروية  ثابت محدد

   .المتقطرة هنا التدفق الثابت المحدد التغذية

   AUSTRALIA  بلد المنشأ
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