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  ملخص الوصف الفنى

A pressure-regulated 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 

an annular wall on the other, to engage the annular wall on the 

body and housing in a chamber formed between them a button 

having an annular rim engaging the periphery of the chamber 

and across it a resilient membrane adjacent the outlet, the outlet 

having at least a groove for flow control when the resilient 

membrane is urged against it by pressure of fluid flowing there 

through to control the flow proportionately to the pressure.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

جهاز تغذية منظم بالضغط من اجل استعمال الغراض الري يشتمل على هيكل فيه 

مدخل فوق احد جوانبه وجدار حلقي على الجانب االخر، يشبك هذه الهيكل  فتحة

على الجانب االخر، فتحة مخرج على احد الجوانب وجدار حلقي  بواسطة غطاء فيه

على الهيكل ويحجز داخل الحجرة المشتكلة بينهما يشتمل  لكي يشبك الجدار الحلقي

بمحيط الحجرة، ويوجد في داخل هذا الزر غشاء مرن  على حافة او اطار حلقي يشبك

المخرج على االقل على اخدود لكي يقوم  بالقرب من فتحة المخرج، وتشتمل فتحة

المرن باتجاه هذا االخدود بواسطة ضغط  الغشاء( يضغط) يدفع  بالتحكم بالدفق عندما

   .يتناسب مع الضغط المائع المتدفق من خاللة ليتحكم بالدفق بشكل

   AUSTRALIA  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى
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 األسبقية

    بيانات األسبقية

 



 المالك

   ريس اريجيشين سيستمز بروبريتياري ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   استراليا، جنوب استراليا، اليزابيث، فيليب هايواي اند هوجارث رود. سي ان ار  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   RIS IRRIGATION SYSTEMS PTY. LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
CNR. PHILIP HIGHWAY AND HOGARTH ROAD, 

ELIZABETH, SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA   

   ( التينى)النشاط 

   الفرد دينهولم تاكر ( عربى)اسم المالك 

   استراليا، والية جنوب استراليا،كيرسبروك،بواسطة مكتب بريد كيرسبروك ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ALFRED DENHOLM TUCKER ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
C/O KERSBROOK POST OFFICE, KERSBROOK, STATE 

OF SOUTH AUSTRALIA,AUSTRALIA   

   ( التينى)النشاط 
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 المخترعون

   الفرد دينهولم تاكر ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ALFRED DENHOLM TUCKER ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


