
  

ZRASZACZE STATYCZNE ELGO: AN, VSN, DYSZE STAŁE 
Instrukcja obsługi 

 
Specyfikacja techniczna  
Typ AN VSN 
Typ dyszy dysza kolista o płynnie 

regulowanym sektorze pracy 
3 dysze prostok�tne 
zintegrowane w głowicy 

Zastosowanie małe powierzchnie trawnika 
grz�dki i rabaty 

małe prostok�tne 
powierzchnie trawnika, rabat, �
ywopłoty 

K�t pracy [stopni] AN 
Powierzchnia zraszana [m] VSN 

15-360 4.2x1.0m 
2.7x5.4m 
1.1x9.0m 

Maksymalny promie� pracy (parametry 
skrajne w zale

�
no�ci od rodzaju dyszy i 

ci�nienia) [m] 

4.5-5.5 nie dotyczy 

Ci�nienie pracy [bar] 1-3.5 1-3.5 
Maksymalne ci�nienie [bar] 3.5 3.5 
Wynurzenie głowicy [cm] 225AN- 5.7cm 

300AN- 7.5cm 
400AN- 10cm 

225VSN- 5.7cm 
300VSN- 7.5cm 
400VSN- 10cm 

Wysoko�� [cm] 225AN- 11cm 
400AN- 15cm 

225VSN- 11cm 
400VSN- 15cm �

rednica korpusu/głowicy [cm] 225AN- 4.8 
400AN- 5.0 

225VSN- 4.8 
400VSN- 5.0 

Podł�czenie wody gwint wewn�trzny ½” gwint wewn�trzny ½” 
Filtr wychwytuj�cy zanieczyszczenia TAK TAK 
Gwarancja [lat] 6 6 
 
Zastosowanie 
Zraszacze statyczne ELGO s� produkowane w nast�puj�cych typach: 

• zraszacze o dyszach kolistych serii AN o regulowanych sektorach pracy od 
45 do 360st, 

• zraszacze o potrójnych dyszach prostok�tnych serii VSN, 
• zraszacze o dyszach stałych o wydatku standardowym lub obni

�
onym. 

Zraszacze produkowane s� z ró
�
nymi długo�ciami tłoka (wynurzenia ponad grunt 

podczas pracy): 
• 5-5.7cm 
• 7.5cm 
• 10cm 

Nowa linia zraszaczy statycznych produkowana jest wył�cznie z szerokimi głowicami. Linia tradycyjna (do roku 
2005) wyst�puje z głowicami o standardowej szeroko�ci b�d� z głowicami w�skimi (trim line) przeznaczonymi 
do monta

�
u w miejscach o ograniczonej dost�pno�ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zraszacze statyczne gwarantuj� uzyskanie bardzo dobrego pokrycia zraszanej powierzchni i charakteryzuj� si� 
wysok� niezawodno�ci� i delikatnym strumieniem. Ze wzgl�du na wysoki pobór wody zaleca si� ich 
stosowanie przy pracy w przypadku �ródła wody o du�ej wydajno�ci i na mniejszych sektorach pracy np. na 
obszarach naro�nych lub obrze�ach grz�dek. Strumie� wody zraszaczy statycznych mo�e by� łatwo znoszony 
przez wiatr, dlatego nale�y wydatenie ograniczy� rozstaw zraszaczy na terenach gdzie wyst�puj� zarówno 
słabe jak i silne wiatry. W praktyce nale�y uwzgl�dni� zmniejszenie zasi�gu pracy zraszaczy statycznych o 
około 30-40%! Zraszacze mog� pracowa� w�ród ro�lin np. rabat czy krzewów. 
 
Instalacja  
Prosz� podł�czy� zraszacz do magistrali zasilaj�cej u�ywaj�c przedłu�ki wielosekcyjnej ½” – ¾” lub przył�cza 
elastycznego. Do uszczelnienia poł�czenia nale�y u�y� niewielkiej ilo�ci ta�my teflonowej. Prosz� nie u�ywa� 
smaru hydraulicznego, aby nie uszkodzi� mechanizmu zraszacza!  
Linia górnej cz��ci głowicy powinna pokrywa� si� z lini� gruntu. Przy pierwszym uruchomieniu zraszacza 
nale�y w pierwszej kolejno�ci ustawi� wła�ciwe sektory pracy zgodnie z projektem, gdy� zraszacze statyczne 
pracuj�ce na wi�kszych sektorach zu�ywaj� wi�ksz� ilo�� wody, a co za tym idzie mog� nie pracowa� 
poprawnie je�li ich sektor pracy ustawiony jest na zbyt wysoki. 
 
Regulacja zasi �gu �

ruba ograniczaj�ca wydatek umieszczona centralnie na wierzchu głowicy umo�liwia 
regulacj� zasi�gu. Wkr�caj�c �rub� uzyskujemy rozproszenie strumienia wody a tym 
samym zmniejszenie zasi�gu zraszacza. Jednocze�nie istotnie maleje pobór wody 
przez zraszacz. 
 
Ustawienie sektorów pracy w zraszaczu serii AN (kol istym) 
W celu ustawienia wła�ciwego sektora pracy nale�y delikatnie przekr�ci� szary 
pier�cie� znajduj�cy si� na zewn�trz głowicy.  
Uwaga: zbyt mocne przekr�cenie pier�cienia mo�e spowodowa� zniszczenie głowicy i 
konieczno�� jej wymiany na now�. Prosz� zwróci� uwag�, i� zmiana sektora pracy na 
wi�kszy powoduje równie� zmian� wydatku wody na wi�kszy i vice versa! 
 
Wybór dyszy w zraszaczu serii VSN (prostok 	tnym) 
Głowica zraszacza statycznego serii VSN zawiera trzy zintegrowane dysze. Wyboru dyszy a tym samym 
kształtu i wielko�ci zraszanej powierzchni dokonuje si� za pomoc� zewn�trznego pier�cienia głowicy. Pier�cie� 
obracamy wzgl�dem dolnej cz��ci głowicy zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy 
strzałka pokryje si� z oznaczeniem danej dyszy wytłoczonym na pier�cieniu. 
 
Ustawienie kierunku zraszania 
Dla zraszaczy o sektorze pracy ró�nym od k�ta pełnego nale�y ustawi� kierunek pracy zgodnie z wymaganym. 
W tym celu wysuwamy tłok zraszacza i podtrzymuj�c jego doln� cz��� przekr�camy go zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara wzgl�dem korpusu a� do uzyskania wła�ciwego kierunku wyrzutu wody. 
 
Parametry pracy zraszaczy statycznych serii AN z pr zestawnymi głowicami. 

 
 
 

  Nastawiony 
k
t pracy [st] 

45 90 120 
ci�nienie [bar] 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 
wydatek [l/h] 60 75 85 95 115 130 115 145 170 190 230 260 150 195 230 250 300 345 
promie� [m] 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 
 

 
 
 

  Nastawiony 
k
t pracy [st] 

180 270 360 
ci�nienie [bar] 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 1.00 1.40 1.75 2.00 2.80 3.50 
wydatek [l/h] 225 290 340 376 455 515 340 434 511 560 684 774 450 581 680 749 909 1031 
promie� [m] 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 

 
Parametry pracy zraszaczy statycznych serii VSN z 3 -pozycyjn  głowic  prostok tn 

 
 
 

  Nastawiony 
rodzaj dyszy 

[st] 

pozycja głowicy 1- dysza ko�cowa pozycja głowicy 2- dysza 
w
skopasmowa 

pozycja głowicy 3- dysza 
szerokopasmowa 

ci�nienie [bar] 1.40 1.80 2.00 2.50 1.40 1.80 2.00 2.50 1.40 1.80 2.00 2.50 
wydatek [l/h] 110 120 140 150 250 270 280 310 240 260 280 315 
promie� [m] 1.0x3.7 1.0x4.0 1.0x4.2 1.2x4.2 1.0x7.3 1.1x8.0 1.1x9 1.2x9 2.7x5.4 2.7x5.4 2.7x5.4 2.7x5.4 



Zraszacze o dyszach stałych 

Zraszacze statyczne dost�pne s� równie� w serii z dyszami stałymi. Dysze o stałym sektorze pracy 
charakteryzuj� si� lepszym pokryciem zraszanej powierzchni od zraszaczy z dyszami regulowanymi AN. 

 
Dysze stałe o wydatku standardowym (SD) 

 
 
 

 Nastawiony 
k�t pracy [st] 

F15  360st (SD) H15 180st (SD) 
ci�nienie [bar] 1.00 1.40 1.80 2.00 2.50  1.00 1.40 1.75 2.00 2.80  
wydatek [l/h] 440 560 610 660 720  220 280 310 330 360  
promie� [m] 3.50 3.70 4.10 4.50 4.70  3.50 3.70 4.10 4.50 4.70  

 
Zraszacze statyczne o dyszach stałych mo�na naby� równie� w wersji o obni�onym wydatku. Zraszacze te 
charakteryzuj� si� mniejszym zasi�giem lecz jednocze�nie  umo�liwiaj� prac� zraszaczy w sytuacjach gdy 
wydatek wody jest niewystarczaj�cy do pracy zraszaczy o dyszach standardowych. 

Dysze stałe o niskim wydatku (LD) 

 
 
 

 Nastawiony 
k�t pracy [st] 

F12 360st (LD) H12 180st (LD) 
ci�nienie [bar] 1.00 1.40 1.80 2.00 2.50  1.00 1.40 1.75 2.00 2.80  
wydatek [l/h] 380 460 500 540 600  190 230 250 270 300  
promie� [m] 3.00 3.50 3.70 4.00 4.20  3.50 3.50 3.70 4.00 4.20  
 
Czyszczenie filtra 
Filtr znajduje si� w �rodku tłoka. W celu okresowego oczyszczenia filtra nale�y odkr�ci� głowic�, 
obracaj�c j� w stosunku do korpusu w stron� przeciwn� do ruchu wskazówek zegara. Po zdj�ciu  
głowicy uzyskujemy dost�p do filtra wsuni�tego do �rodka tłoka. Filtr przepłukujemy bie��c� wod�. 
Podczas czyszczenia filtra zaleca si� równoczesne oczyszczenie ło�a głowicy z ewentualnych 
zanieczyszcze� np. piasku. W tym celu nale�y zsun�� doln� czarn� kolist� cz��� zdemontowanej 
głowicy i przedmucha� �rodek głowicy. 
 
 
 
W warunkach klimatycznych Polski nale 	y bezwzgl 
dnie opró 	ni� instalacj 
 z wody przed nastaniem 
sezonu zimowego (przedmuchuj �c j� kompresorem o ci nieniu 2-4 bary przez około 5 minut). 
 
UWAGA: w sprzeda 	y znajduj � si
 równie 	 dysze zapasowe AN i VSN wraz z filtrami. Dysze pas uj� do 
wszystkich korpusów zraszczy statycznych Elgo.  
Zraszaczy statycznych nie nale 	y ł�czy� z innymi typami zraszaczy (pulsacyjnymi, turbinowy mi, 
przekładniowymi) na tej samej linii zasilaj �cej ze wzgl 
du na odmienny opad wody! 
Zalecamy aby zraszacze były montowane w instalacji posiadaj �cej odr 
bny filtr! 
 
W zraszaczach 225/400 wyprodukowanych przed rokiem 2005 zaobserwowali�my, i� w rzadkich przypadkach 
głowica nie chowa si� całkowicie i mo�e pozostawa� około 2cm ponad poziom gruntu. W przypadku je�li 
zakupiony przez Pa�stwa zraszacz wykazuje powy�sze objawy prosz� zaokr�gli� - oszlifowa� za pomoc� 
kamienia szlifierskiego nasadzonego na wiertark� około 1mm wewn�trznej górnej cz��ci kantu białej uszczelki. 
Zaokr�glenie wewn�trznej cz��ci uszczelki usunie wad�. W przypadku stwierdzenia wady uszczelki prosimy o 
przesłanie pod naszym adresem wadliwej uszczelki, która zostanie wymieniona na now�. 
 
 
 
Importer:            ver.2010-05-05 
Floraland Distribution Sp. z o.o. ul. Stru�a�ska 28 Stanisławów Pierwszy, 05-126 Niepor�t,  
Produkt Elgo Irrigation, Izrael 
Przewodniki instalacji i zaktualizowane wersje instrukcji do pobrania ze strony: www.floraland.pl 


