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1/00                        Memeler, sprey başları ya da diğer çıkış delikleri, subapları ısıtma 

araçları                     gibi yedek araçları olarak ya da olmadan(3/00, 5/00, 7/00 grupları 

öncelik                           taşır; yüzeylere temas ile sıvılar ya da diğer akıcı maddeler 

uygulamak için                          araçlar B 05 C; jet - mürekkep baskı mekanizmaları için 

hortum başlıkları B 41                   J  2/135; koplar için kapatmalar B 65 D; sıvı dağıtımı için 

hortum başlıkları,                               örneğin araç servis istasyonlarında, B 67 D 5/37) 

1/02 .                      Bir jet, sprey ya da belli şekil ya da doğada diğer boşalkmalar üretmek 

                                               tasarlanmış, örneğin tek damlalar halinde  (1/26, 1/28, 1/34 

grupları öncelik                              taşır ) 

1/04 . .     Düz biçimde, örneğin yelpaze - gibi, kağıt - gibi 

1/06 . .     Yuvarlak, tüp gibi ya da boş konik biçimde 

1/08 . .             Titreyen yapıda, örneğin ardışık ayrı miktarlarda sıvı teslim ederek 

1/10 . .     İnce jet biçiminde, örneğin cam sileceklerinin kullanımında 

1/12 .                      Değişik türlerde boşaltma üretebilen, örneğin ya jet  ya da sprey ( 1/16 

öncelik                   taşır ) 

1/14 .                      Birden çok çıkış ağızları ile ( 1/02, 1/26 grupları öncelik taşır ); çıkış 

ağzında ya                  da dışında süzgeçler ile 

1/16 . .     Seçici olarak etkili çıkışları olarak 

1/18 . .     Süzgeçli ağızlar; Duş başlıkları 

1/20 . .                    Delikli borular ya da tekneler, örneğin sprey boruları; Bunların çıkış 

elemanları 

1/22 .       Oluk (su muslukları için anti - su sıçraması araçları E 03 C 1/08) 

1/24 .                      Sıvıyı ya da başka akıcı maddeyi ısıtmak için dahil olan araçlar, örneğin 

                                            elektriksel olarak 

1/26 .                      Boşaltmadan sonra jeti mekanik olarak parçalamak ya da çevirmek için 

                                             araçlarla, örneğin sabit çeviriciler ile; Boşaltılan sıvıyı ya da diğer 

maddeyi                              çarpan jetler ile parçalama 

1/28 .                      Boşaltılan sıvıyı ya da diğer akıcı maddeyi korumak için dahil araçlar ile, 

                                           örneğin sprey alanını sınırlamak için; damlaları yakalamak ya da 

artık sıvı ya da                   diğer akıcı maddeyi toplamak için dahil araçlar (bu amaçların 

herhangi biri için                   araçlar, kendiliğinden, 15/04) 



1/30 .       Akım hacmini kontrol etmek için tasarlanmış, örneğin uyarlanabilir geçitler ile 

                               (1 /02 grubu öncelik taşır ) 

1/32 . .            İçinde bir subap elemanının çıkış deliğinin parçasını oluşturduğu 

1/34 .       Sıvı ya da diğer akıcı maddenin akım doğasını etkilemek için tasarlanmış, 

                          örneğin anafor üretmek için (1/30 öncelik taşır ) 

1/36 .                       Taşıma ile boşaltma için çıkışlar 

  

3/00         Hareket eden çıkış elemanları ya da hareket eden  çeviri elemanları olan 

                        spreyleme ya da serpme aparatı(5/00 grubu öncelik taşır ) 

3/02 .                      Dönen elemanlar ile 

3/04 . .     Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı madde ile sürülen, örneğin çıkışa geçmeden 

                        önce bir motoru çalıştıran sıvı 

3/06 . . .   Jet reaksiyon ile 

3/08 . .     Sabit çıkış ya da çevirici elemanları ile  birlikte 

3/10 . .     Dönen elemanın bütün çapının üzerinden önemli miktarda boşaltma 

3/12 . .     Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı maddeden bağımsız  araçlara bir eksen 

                                               çevresinde dönen sprey bunları ya da benzerleri ile 

3/14 .                      Titreşen elemanlar ile; aralıklı işlem ile 

3/16 . .     Boşaltma sıvı ya da diğer akıcı madde ile sürülen ya da kontrol edilen, örneğin 

                  sıvı çıkışa geçmeden önce bir motoru çalıştırarak 

3/18 .                      Düz bir çizgide hareket eden elemanlar ile, örneğin bir yol üzerinde; 

Hareketli                     serpiciler [2] 

  

5/00         Elektrostatik spreyleme (püskürtme) aparatı; Spreyi elektriksel olarak 

                           yüklemek için araçları olan püskürtme aparatı: Sıvıları ya da diğer akıcı 

                      maddeleri diğer akıcı maddeleri diğer elektriksel araçlar ile  püskürtmek 

                        için aparat 

5/025 .     Boşaltma aparatı, örneğin elektrostatik sprey tüfekleri [5] 

 


