
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1978/947  رقم الطلب

   8/3/1978  تاريخ الطلب

   947  رقم البراءة

  اسم األختراع
AUTOMATICALLY CONTROLLED IRRIGATION SYSTEM 

  

   نظام للري يراقب اوتوماتيكي ( عربى)اسم األختراع 

   06:عدد الجريدة   01/12/1979  تاريخ النشر

   3/1/1980  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

An irrigation system of the type comprising a plurality of 

nozzles space along a pipeline fed at one end from a source of 

supply of irrigation liquid, which latter may be purely water or 

may be water with additives, in which in order to avoid different 

spray rates due to a lose In pressure along the pipeline each 

nozzle is provided with a valve and an associated resilient 

subsidiary Reservoir, the valves operating to close off the 

nozzles while all the subsidiary reservoirs charge up to the line 

pressure and then, when a control valve diverts the source of 

supply to a discharge outlet all the nozzles receive liquid in the 

same pressure from their associated Subsidiary reservoir when 

the subsidiary reservoirs are all back at atmospheric pressure the 

cycle recommences   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 د من الصنابير المتباعدة على طول خط انابيبنظام للري من الطراز الذي يشمل عد

يلقم في احد طرفية من مصدر سائل الري قد يكون ماء او ماء يحتوي على مضافات 

يغية تجنب رش مختلفة ومتباينة بسبب انخفاض الضغط على طول خط  وحيث –

بصمام وبخزان مساعد مرن مشارك على ان تعمل  االنابيب زود كل صنبور

الخزانات المساعدة حتى درجة ضغط الخط  الصنابير بينما تشحنالصمامات لتلق 

تستلم  -التلقيم الى اخراج تفريغ ومن ثم وبعد ان يقوم صمام ضابط بتحويل مصدر

المساعدة المشاركة عندما تعود  جميع الصنابير السائل في ذات الضغط من خزاناتها

   .الدورة الخزانات المساعدة كلها الى الضغط الجوي تتكرر

   ITALY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 



 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   فيات سوسيتا بيرازيوني ( عربى)اسم المالك 

   ثورين ايطاليا,06كورسو ماركوني ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FIAT SICIETA PER AZIONI ( التينى)اسم المالك 

   CORSO MARCONI 10 TURIN ITALY ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   006016/00000ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   موريزيو كاثانو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   MAURIZIO CATTANEO:RENZO MASOERO ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   رينزو ماسورو ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   RENZO MASOERO ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


