GREENMILL AQUASYSTEM:
SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH i MIKRONAWADNIANIE.
LISTA ASORTYMENTOWA z wybranymi produktami

Szczegółowe instrukcje produktów oraz przewodnik montażu:
www.greenmill.pl
Floraland Sp. z o.o. Sp. k.
floraland@floraland.pl
tel. (22) 7673500 fax. (22) 7673501
ul. Strużańska 28 Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt
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SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

Więcej informacji:

zasady: planowania, montażu i konserwacji systemu Greenmill zawarte są w
trzy-częściowym przewodniku do pobrania w formacie PDF ze strony
internetowej www.greenmill.pl

większość produktów (zraszacze, sterowniki, elektrozawory, rury kroplujące)
posiada instrukcje obsługi w języku polskim, do pobrania ze strony
internetowej www.greenmill.pl

Zasady wykonywania projektu-wyceny systemu nawadniającego podane są
na stronie www.greenmill.pl (obowiązuje wpłata zwrotnej kaucji za projekt).

W związku z planowaną rozbudową strony internetowej, podane niżej kody
QR mogą w przyszłości być nieaktywne.
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Zraszacz wynurzalny przekładniowy 4” K1 (31031)
Symbol Floraland:

GBK31031

 Specyfikacja:
Zraszacz wynurzalny przekładniowy, kolisty i sektorowy do małych i średnich powierzchni trawnika
Zasięg (r): 5,1-8,4m
Ciśnienie pracy: 1,4-4,8bar
Regulacja zasięgu: około -25%
Regulacja sektora: 40-360st
Podłączenie: F1/2”
Możliwość ręcznego obrotu tłoka zraszacza w celu dopasowania kierunku zraszania
4+1 wymiennych dysz w komplecie. Dysze możliwe również do dokupienia osobno (GBKNOZ1).
Metalowy klucz regulacyjny na wyposażeniu (można użyć również śrubokręta z płaskim końcem)
 Filtr umiejscowiony na podstawie tłoka










 Warto wiedzieć:











K1 to odpowiednik zraszacza K-Rain MiniPro w linii dla użytkowników indywidualnych
Niezawodny mechanizm przekładniowy
Łatwa regulacja zasięgu i sektora, zlokalizowana na górnej części głowicy
Dobrze sprawdza się w zastosowaniu przy murach i ścieżkach (brak znoszenia strumienia poza
ustawiony sektor)
Dysze o małym wydatku- może pracować w systemach o niskim wydatku
Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć lewy zwrotny punkt głowicy
Dostępne dysze zapasowe o symbolu GBKNOZ1
Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
Korzystna cena
Produkt firmy K-Rain Manufacturing Corporation, USA

Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Dysza nr

Regulacja

Dysze standardowe 26st
#0,75 #1.0 #1.5 #2.0 #3.0

Promień [m]

5.1

6.0

6.9

7.5

8.4

Wydatek [l/h]

170

205

318

409

612

Dane dla ciśnienia 2.1bar
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Zraszacz wynurzalny przekładniowy 5” K2 (90031)
Symbol Floraland:

GBK90031

 Specyfikacja:
Zraszacz wynurzalny przekładniowy kolisty i sektorowy do średnich i dużych powierzchni trawnika
Zasięg (r): 7,9-14m
Ciśnienie pracy: 2,1-4,8bar
Regulacja zasięgu: -25%
Regulacja sektora: 40-360st
Podłączenie: F3/4”
Możliwość ręcznego obrotu tłoka zraszacza w celu dopasowania kierunku zraszania
12+1 wymiennych dysz w komplecie (dwie trajektorie strumienia: 26st, 12st). Dysze możliwe również
do dokupienia osobno (GBKNOZ2).
 Metalowy klucz regulacyjny na wyposażeniu (można użyć również śrubokręta z płaskim końcem)
 Filtr umiejscowiony na podstawie tłoka
 Mechanizm anty-wandal (powrót głowicy do domyślnego sektora pracy)









 Warto wiedzieć:











K2 to odpowiednik zraszacza K-Rain SuperPro w linii dla użytkowników indywidualnych
Niezawodny mechanizm przekładniowy
Łatwa regulacja zasięgu i sektora, zlokalizowana na górnej części głowicy
Dobrze sprawdza się w zastosowaniu przy murach i ścieżkach (brak znoszenia strumienia poza
ustawiony sektor)
Korzystna cena
Praca jednokierunkowa w opcji 360st (oszczędność mechanizmu przekładni)
Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć lewy zwrotny punkt głowicy
Dostępne dysze zapasowe o symbolu GBKNOZ2
Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
Produkt firmy K-Rain Manufacturing Corporation, USA

Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Dysza nr

Dysze standardowe 26st
#0.5 #0.75

#1

9.1

9.8

Wydatek [l/h] 102

159

Promień [m]

Regulacja

#2

#2.5

#4

#6

#8

#1

#3

#4

#6

9.1 11.6 10.7 10.7

12.8

14.0

12.8

7.9

8.8

8.5

9.1

250 523

931

1318

1703 295 659 908 1363

568

#3

Dysze 12st

772

Dane dla ciśnienia 2.1bar. Dysze oznaczone na zielono- dla obszarów wietrznych o niższej trajektorii.
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Zraszacz wynurzalny przekładniowy 4” K5 Select (15203)
Następca zraszacza DIAL-A-NOZZLE z wbudowanymi dyszami
Symbol Floraland: GBK15203

 Specyfikacja:
Zraszacz wynurzalny przekładniowy kolisty i sektorowy do średnich i dużych powierzchni trawnika
Zasięg (r): 9.8-10.4m
Ciśnienie pracy: 2,1-4,8bar
Regulacja zasięgu: -25%
Regulacja sektora: 40-360st
Podłączenie: F3/4”
Wbudowane 4 obrotowe dysze (wybór za pomocą obrotu śrubokrętem slotu ustawień)
 Filtr umiejscowiony na podstawie tłoka
 Mechanizm anty-wandal (powrót głowicy do domyślnego sektora pracy)








 Warto wiedzieć:














Zraszacz wypełnia lukę w zasięgu między zraszaczami K1 i K2
Bardzo łatwa wymiana wbudowanych dysz- za pomocą śruby bez potrzeby wyjmowania dysz
Niezawodny mechanizm przekładniowy
Gumowa pokrywa głowicy zapewnia lepszy wygląd handlowy (bez znaczenia dla pracy zraszacza)
Łatwa regulacja zasięgu i sektora, zlokalizowana na górnej części głowicy
Dobrze sprawdza się w zastosowaniu przy murach i ścieżkach (brak znoszenia strumienia poza
ustawiony sektor)
Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć prawy zwrotny punkt głowicy
Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
Klucz regulacyjny nie stanowi wyposażenia zraszacza: do ustawienia zraszacza użyć śrubokręta z
płaską końcówką
Zraszacz nie posiada możliwości obrotu tłoka względem korpusu. W celu dopasowania prawego
punktu startowego do terenu należy wyjąć tłok z głowicą a następnie dopasować jego orientację
ręcznie poprzez wsunięcie do korpusu w odpowiednim położeniu
Podczas wyboru dysz nie ma potrzeby usuwania śruby regulacyjnej wydatku
Produkt firmy K-Rain Manufacturing Corporation, USA

Do zraszacza nie jest dołączony
klucz regulacyjny- regulacja jest
możliwa za pomoca
standardowego płaskiego
śrubokręta.

Dysza nr

Regulacja

Dysze standardowe 26st
#1,0

#2.0

#3,0

#4.0

Promień [m]

9.8

10.1

10.4

10.1

Wydatek [l/h]

270

546

840

1068

Dane dla ciśnienia 2.1bar.

-5-

Dysze statyczne koliste (2szt w opakowaniu)
Symbol Floraland:

GB6608A, GB6610A,
GB6612A, GB6615A,
GB6617A

Zraszacze statyczne 15A na korpusach GB6602 5cm i GB6604 10cm
Symbol Floraland:

GB6602-15A,
GB6604-15A

 Specyfikacja:
 Zraszacz wynurzalny statyczny kolisty i sektorowy do małych powierzchni trawnika i rabat. Dysze
pakowane po 2szt wraz z filtrami.
 Zasięg (r): 2,4-2,7-3,7-4,5-4,9m
 Regulacja zasięgu: pełen zakres. Regulacja sektora: 0-360st.
 Ciśnienie pracy: 1,4-3,8bar
 Podłączenie dyszy F5/8”, Podłączenie korpusu: F1/2”
 Możliwość ręcznego obrotu tłoka zraszacza w celu dopasowania kierunku zraszania
 Trajektorie strumienia: 18st (8A, 10A, 12A), 26st (15A), 29st (17A)
 Filtr umiejscowiony pod dyszą

 Warto wiedzieć:
 Zraszacze statyczne wyrzucają delikatny strumień wody o małym zasięgu lecz łatwo zwiewany przez
wiatr. Zaleca się instalować na mniejszych sektorach pracy np. 90, 180st ze względu na zależność
poboru wody od nastawionego sektora
 Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć prawy skrajny punkt głowicy. Kropka na górnej
powierzchni korpusu wskazuje lewy skrajny punkt zraszania
 Nie należy łączyć na jednej sekcji nawadniającej z innymi typami zraszaczy ze względu na wyższy
opad wody na jednostkę powierzchni. Nie zaleca się pracy na wyższym ciśnieniu niż podane, ze
względu na wytwarzaną mgłę ograniczającą zasięg
 Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
 Do korpusu dostępny opcjonalny zawór zwrotny GB6618C do montażu w zraszaczach w
zagłębieniach
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

8A
Trajektoria: 18st
Sektor
[st]
45
90
120
180
240
270
360

Ciśnienie
[bar]
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Promie
ń [m]
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

Wydatek
[l/h]
71
157
200
285
361
385
412

Regulacja

10A
Trajektoria: 18st
Promień
[m]
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Wydatek
[l/h]
88
195
249
355
449
479
543
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12A
Trajektoria: 18st
Promień
[m]
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

Wydate
k [l/h]
91
202
257
366
463
494
622

15A
Trajektoria: 26st
Promień
[m]
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Wydatek
[l/h]
94
209
267
380
481
513
646

17A
Trajektoria: 29st
Promie
ń [m]
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10

Wydatek
[l/h]
122
244
311
443
561
598
678

Dysze statyczne prostokątne (2szt dysz w opakowaniu) K-Rain:
Końcowa 15ES, Brzegowa 15SS
Symbol Floraland:

GB6615E
GB6615S

 Specyfikacja:
Dysze statyczne do nakręcenia na korpusy 10cm GB6604
Pakowane po 2szt wraz z filtrami
Zasięg (r): prostokątny 1.2m x 4,6m lub 1.5m x 9.8m
Regulacja zasięgu: płynna za pomocą metalowej śruby
umiejscowionej centralnie na głowicy.
 Ciśnienie pracy: 1,4-3,8bar
 Filtr umiejscowiony pod dyszą (w komplec ie).





 Warto wiedzieć:
 Głowice produkcji K-Rain USA
 Zraszacze statyczne wyrzucają delikatny strumień wody o małym zasięgu lecz łatwo zwiewany przez
wiatr.
 Nie należy łączyć na jednej sekcji nawadniającej z innymi typami zraszaczy ze względu na wyższy
opad wody na jednostkę powierzchni. Nie zaleca się pracy na wyższym ciśnieniu niż podane, ze
względu na wytwarzaną mgłę ograniczającą zasięg
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
GB6615E

Dysza prostokątna K-Rain
GB6615E (S)
GB6615S (S)

GB6615S

Ciśnienie
[bar]
1.5
2.0
1.5
2.0

Zasięg
max [m]
1.2 x 3.6
1.2 x 4.6
1.2 x 8.5
1.5 x 9.8

Wydatek
[l/h]
90
114
252
294

-7-

Zraszacz rotacyjny prostokątny K-rain RN SIDE na korpusie GB6604
10cm
Symbol
Floraland:

GBKSIDE

 Specyfikacja:
 Zraszacz wynurzalny rotacyjny: prostokątny do małych
powierzchni trawnika i rabat
 Zasięg (r): prostokątny 8,8m-1,22m do 9,7 x 2,1m
 Regulacja zasięgu: max. 20-25%. Dalsze ograniczenie zasięgu nie przynosi efektu!
 Ciśnienie pracy: 1,75-3,75bar
 Podłączenie korpusu: F1/2”, podłączenie dyszy F5/8”
 Możliwość ręcznego obrotu tłoka zraszacza w celu dopasowania kierunku zraszania
 Trajektoria strumienia: około 16st
 Filtr umiejscowiony pod dyszą. Do korpusu dostępny opcjonalny zawór zwrotny GB6618C

 Warto wiedzieć:
 Oszczędny i uniwersalny zraszacz do zastosowania w małych i średnich ogrodach
 Głowice produkcji K-Rain USA
 Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć lewy skrajny punkt sektora zaznaczony pionową
kreską na korpusie. Dostępny pomarańczowy klucz do regulacji zraszaczy RNRotator o symbolu
GBKRNKEY .
 Niektórzy instalatorzy nie preferują montaży zraszaczy rotacyjnych przy murach i kostce brukowej ze
względu na bardziej nierówną linię odcinania powierzchni zraszanej niż w zraszaczach
przekładniowych
 W przypadku zniszczenia/kradzieży głowicy możliwa jej wymiana jednak główny udział ceny
zraszacza stanowi głowica! Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić
wodę!
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Regulacja

pozostała gama zraszaczy rotacyjnych prostokątnych obejmuje produkty firmy Hunter®
MP LEFT/ RIGHT
MP SIDE
RN SIDE STRIP
Promień Wydatek Promień Wydatek
Promień
Wydatek
[m]
[l/h]
[m]
[l/h]
[m]
[l/h]
1.5 x 4.6m
43
1.2 x 8.8m
108
1.22 x 8.8m
108
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Zraszacze rotacyjne RN100ADJ, RN200ADJ, RN300ADJ K-rain®
na korpusach GB6604 10cm. Klucz regulacyjny do zraszaczy RN.
Symbol Floraland:

GBK100ADJ
GBK200ADJ
GBK300ADJ
GBKRNKEY

 Specyfikacja, regulacja:
 Zraszacze wynurzalne rotacyjne (wielostrumieniowe): koliste, sektorowe do
małych powierzchni trawnika i rabat
 Zasięg (r): RN100-3.7m, RN200-5.2m, RN300-8.2m (przy P=2,0 bar)
 Regulacja zasięgu: max. 25%. Dalsze ograniczenie zasięgu nie przynosi
efektu!
 Regulacja sektora: płynna w zakresie 80-360st
 Ciśnienie pracy: 1,7-3,5bar
 Opad: 1,17-6,28mm/h
 Podłączenie korpusu: F1/2”, podłączenie dyszy F5/8”
 Możliwość ręcznego obrotu tłoka zraszacza w celu dopasowania kierunku
zraszania
 Filtr umiejscowiony pod dyszą. Do korpusu dostępny opcjonalny zawór zwrotny GB6618C

 Warto wiedzieć:
 Nowość! Zamiennik dla zraszaczy MpRotator™ ale posiadający pełną regulację sektora w zakresie 80360 (nie wymaga utrzymywania na stanie zraszacza o trzech odmiennych zakresach regulacji).
Oszczędny i uniwersalny zraszacz do zastosowania w małych i średnich ogrodach. Głowice produkcji
K-Rain USA
 Przed rozpoczęciem regulacją sektora należy znaleźć lewy skrajny punkt sektora zaznaczony strzałką
na górnej powierzchni głowicy.
 Dostępny opcjonalny klucz do regulacji sektora zraszaczy RN K-Rain.
 Niektórzy instalatorzy nie preferują montaży zraszaczy rotacyjnych przy murach i kostce brukowej ze
względu na bardziej nierówną linię odcinania powierzchni zraszanej niż w zraszaczach
przekładniowych
 W przypadku zniszczenia/kradzieży głowicy możliwa jej wymiana jednak główny udział ceny
zraszacza stanowi głowica!
 Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
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Zraszacz wynurzalny pulsacyjny GB6688
Symbol Floraland:

GB6688

 Specyfikacja:
Zraszacz wynurzalny pulsacyjny kolisty i sektorowy do średnich i dużych powierzchni trawnika
Zasięg (r): 10,0-10,5m
Ciśnienie pracy: 1,8-3,4bar
Regulacja zasięgu: -25%
Regulacja sektora: 30-330 lub 360st
Podłączenie: dwa alternatywne wejścia F1/2” z boku i od spodu zraszacza
Dysza standardowa zainstalowana domyślnie oraz dwie dysze dodatkowe w torebce foliowej w
korpusie
 Filtr umiejscowiony na podstawie tłoka








 Warto wiedzieć:









Widowiskowy zraszacz o silnym strumieniu wody, trudno zwiewanym przez podmuchy wiatru
Może pracować przy wodzie lekko zanieczyszczonej!
Odmienny rytm pracy przy obrocie w stronę lewą i prawą dla wyrównania opadu wody
Niezbędne umieszczenie drenażu (żwiru) pod zraszaczem aby uniknąć tworzenia się kałuży!
Drgania zraszacza odstraszają krety
Możliwy demontaż i pełne serwisowanie zraszacza przy użyciu klucza serwisowego (niezałączony)
Przed sezonem zimowym należy przedmuchać instalację aby opróżnić wodę!
Przy niższym ciśnieniu wody od zalecanego lub podłączenia zbyt wielu zraszaczy do jednej sekcji
zraszacz może nie obracać się!
 Instrukcja w języku polskim umieszczona jest na wewnętrznej stronie etykiety (banderoli)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Dysza
2.9
Dysza niebieska
3.5
Dysza czerwona
4.0
Dysza czarna

Regulacja
Odbojniki – regulacja sektora
Śruba dyfuzora- regulacja zasięgu
Jarzmo- przełączanie trybu pracy

Ciśnienie
[bar]
2.0

Promień
[m]
10.00

Wydatek
[l/h]
678

2.0

10.15

819

2.0

10.50

936
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Elektrozawór o dużym przepływie (bez regulacji przepływu)
Symbol Floraland:

GB6938C

 Specyfikacja:










Elektrozawór membranowy do systemów nawadniających współpracujący ze sterownikami 24V AC
Podłączenie wody: F1”-F1” gwint BSP
Moc pobierana podczas podtrzymania: około 2,75W
Ciśnienie: 0,3-8,0bar
Przepływ maksymalny <7m3/h
Temperatura wody: 3-50stC
Dźwignia ręcznego otwarcia
Wymiary: 108x81x115mm
Oferowany w pudełku kartonowym zawierającym polską instrukcję obsługi!

 Warto wiedzieć:
 Podstawowy model do sterowania systemami nawadniającymi w przypadku występowania małych i
średnich wartości ciśnień źródła wody
 Elektrozawór o bardzo małych oporach przepływu (strata ciśnienia 0,07bar przy przepływie 3m3/h)
 Łatwy i tani w serwisowaniu: dostępne osobno membrana (GB6948) i elektromagnes (GB6949)
 Korpus rozbieralny do czyszczenia
 Instalować wyłącznie zgodnie z kierunkiem przypływu wody wskazanym strzałką na korpusie!
 Przed elektrozaworem koniecznie założyć filtr wstępny o filtracji minimum 75mesh (zalecany GB6920)
 Objawem zanieczyszczenia elektrozaworu jest przepuszczanie wody w pozycji zamkniętej- należy
wtedy oczyścić wnętrze korpusu zaworu i zasugerować klientowi użycie filtra!
 W zależności od odległości (max 1000m) zastosować kable przedłużające z żyłą litą o przekroju do
2,5mm2 zgodnie z instrukcją obsługi
 Korpus wykonany z nylonu- z dużą tolerancją na zamarzanie, jednak zawsze zaleca się
przedmuchanie instalacji przed zimą. Instalacja zaworów odwadniających nie gwarantuje
opróżnienia komory elektrozaworu.
 W przypadku reklamacji związanej z rozerwaniem przez mróz- reklamacja zostaje uznana za
niezasadną, gdyż powstała na skutek nieprzestrzegania czynności konserwacyjnych
przewidzianych w instrukcji.
 Elektrozawory użytkowane bez filtra nie powinny być reklamowane w przypadku
przepuszczania wody, lecz oczyszczane przez użytkownika!
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Regulacja
Dźwignia ręcznego otwarcia:
- w położeniu pionowym: praca automatyczna (domyślnie)
- w położeniu poziomym: otwarty
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Sterownik nawadniania (wewnętrzny) 24V AC RPS46 MINI:
4 sekcje (3504),
6 sekcji (3506).
Symbol Floraland:

GBK3504
GBK3506

 Specyfikacja:
 Sterownik wewnętrzny współpracujący z elektrozaworami 24V AC
 Maksymalnie zarządza pracą 4 lub 6 elektrozaworów (sekcji)
 Maksymalnie 4 niezależne programy dla każdej sekcji, z których każdy może posiadać do 4 startów
nawadniania dziennie (łącznie max. 16 startów nawadniania dziennie)
 Czas pracy sekcji: ustawiany dla każdej sekcji od 1 minuty do max. 12 godzin 59min.
 Wybór dni nawadniania: odstęp co 1-15 dni, wybór w/g dni tygodnia, podlewanie w dni
parzyste/nieparzyste
 Funkcja budżetu wodnego: szybka zmiana czasu nawadniania w zakresie 25-150%
 Współpraca z detektorem deszczu z ręcznym wyłącznikiem omijającym detektor
 Tryb pracy ręcznej: start programu lub grupy programów, start wybranej sekcji
 Wyjście nadrzędne do podłączenia elektrozaworu nadrzędnego lub przekaźnika pompy
 Zasilanie: bateria 9V i dołączony transformator 230/24V
 Bezpiecznik topikowy 1,0A 2cm (typ M-205)
 Oferowany w pudełku kartonowym zawierającym polską instrukcję obsługi

 Warto wiedzieć:





Model sterownika o podstawowych funkcjach + funkcja budżetu wodnego
Duże pokrętło ułatwia programowanie i wskazuje aktualny tryb pracy
Sterownik tylko do montażu wewnątrz pomieszczeń!
W współpracuje z większością detektorów deszczu typu ‘normalnie zamknięty’ np. GB6995C. Nie
współpracuje z detektorem wilgotności/czujnikiem deszczu marki Gardena®
 Przed podłączeniem detektora deszczu zdjąć zworkę kablową!
 Dostępny transformator zapasowy 24V (GB3504TR) jako część zapasowa
Więcej informacji (kod QR z linkiem ) 3504

Więcej informacji (kod QR z linkiem ) 3506
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Sterowanie
- cztery przyciski sterujące
- pokrętło trybu pracy
- ręczny wyłącznik ominięcia detektora
deszczu

Sterownik nawadniania na kran 1-3/4” z zaworem 9V
Symbol Floraland:

GB6980C

 Specyfikacja:
 Sterownik membranowy przeznaczony do sterowania pracą instalacji nawadniającej o małym
wydatku np. skrzynek balkonowych bądź rury kroplującej
 Rekomendowany przepływ <0,9m3/h: nie używać do sterowania zraszaczami o dużym wydatku
 Ciśnienie pracy: 1,4-6,9 bar
 Maksymalnie 8 startów nawodnień dziennie
 Gwint podłączeniowy: F1” z redukcją na F3/4”
 Tryb pracy ręcznej: start programu, zatrzymanie, praca automatyczna
 Zasilanie: bateria ALKALICZNA 9V typ 6LR61 (niezałączona)
 Od 2014 roku uniwersalna wersja panelu (piktogramy), zmodyfikowany filtr i uszczelka komory baterii
 Oferowany na blistrze zawierającym polską instrukcję obsługi

 Warto wiedzieć:
 W sterowniku ustawia się indywidualnie każdą porę startu i porę zatrzymania nawadniania (max. 8
dziennie)
 Wyjściowe przyłącze kranowe ¾” jest odkręcane i umożliwia bezpośrednie nakręcenie złącz Connecto
 Ilość programów jest wystarczająca do podłączenia 6 sekcyjnego dzielnika wody marki Gardena®
 Załączenie większej ilości startu nawodnienia dziennie wiąże się z szybszym zużyciem baterii
 Używać wyłącznie baterii 9V typu alkalicznego (niezałączona)
 Przed mrozami opróżnić sterownik z wody. Zaniechanie tej czynności może spowodować
rozerwanie przyłącza górnego lub komory zaworu!
 Sterownik wyprodukowany przed 2017 rokiem nie współpracuje z detektorem deszczu/wilgotności,
sterownik od roku 2017 posiada gniazdo mini-jack do opcjonalnego przyłączenia detektora deszczu
GB6995.
 UWAGA! W przypadku otrzymania reklamacji najpierw przeczytać instrukcje obsługi i upewnić
się czy bateria została poprawnie zaczepiona obydwoma stykami do złącza baterii! W razie
potrzeby podgiąć styki baterii. Większość reklamacji jest spowodowana niewłaściwym stykiem
baterii 9V co objawia się załączaniem sygnału wyczerpanej baterii na skutek zadziałania
zabezpieczenia, który można zresetować przez 3 sekundowe przytrzymanie prawego dolnego
klawisza.
 Sterownik może pracować wyłącznie na czystej wodzie wodociągowej. W przypadku
zanieczyszczenia komory objawem jest niezamykanie sie zaworu i przepuszczanie wody.
Dlatego zawsze zaleca się instalację wstępnego filtra poprzedzającego sterownik. W
przypadku zanieczyszczenia sterownika należy oczyścić komorę i membranę aby sterownik
działał poprawnie. Film instruktażowy samodzielnego oczyszczenia można znaleźć w serwisie
youtube.com
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Sterowanie
- siedem przycisków sterujących
- wyświetlacz LCD
- od roku 2017 gniazdo do podłączenia detektora deszczu Greenmill GB6995
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Zawór kulowy ręczny F1”-F1”
Symbol Floraland:

GB6930

 Specyfikacja:
 Gwint wejściowy i wyjściowy 1”
 Materiał: PP

 Warto wiedzieć:
 Dociskowa nakrętka czołowa umożliwia oczyszczenie i regulację siły docisku (eliminacja wycieków)

Puszka poboru wody z przyłączem
Symbol Floraland:

GB6910C

 Specyfikacja:





Gwint wejściowy na spodzie puszki M3/4”, gwint wyjściowy na szczycie przyłącza M3/4”
Wyposażona w automatyczny zawór STOP- woda płynie gdy przyłącze jest włożone i zablokowane
Maksymalne ciśnienie robocze: 5bar
Zatrzaskowa, uchylna pokrywa puszki zabezpiecza przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza

 Warto wiedzieć:
 Przeznaczona do poboru wody z rurociągu podziemnego
 Może służyć w połączeniu z przyłączem kranowym 3/4" i szybkozłączką (niezał aczone) do
podłączenia węża ogrodowego w celu ręcznego nawadniania lub poboru wody np. do czyszczenia
nawierzchni, samochodu itp.
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
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Studzienki zaworów: MINI, STANDARD, JUMBO
Symbol Floraland:

GB6901 okrągła
GB6904 prostokątna
GB6906 prostokątna

 Specyfikacja:
Skrzynka osłonowa z tworzywa sztucznego przeznaczona do montażu: elektrozaworów, zaworów
ręcznych, reduktorów ciśnienia oraz filtrów. Zdejmowana wierzchnia pokrywa w kolorze zielonym
umożliwia łatwy dostęp do zamontowanych w skrzynce urządzeń.
 GB6901: studzienka okrągła. Średnica pokrywy 160mm, średnica podstawy 200mm, wysokość
230mm. Mieści 1 reduktor ciśnienia lub zawór ręczny. Nie rekomendowana do elektrozaworów ze
względu na małą ilość miejsca.
 GB6904: studzienka prostokątna. Pokrywa 385x255mm. Podstawa o wymiarach zewnętrznych
500mmx 375mm. Łączna wysokość skrzynki 305mm. Mieści do 4 elektrozaworów.
 GB6906: studzienka prostokątna. Pokrywa 500x350mm. Podstawa o wymiarach zewnętrznych
500mmx 350mm. Łączna wysokość skrzynki 305mm. Mieści minimum 6 elektrozaworów (odejście na
jedną stronę: lewa lub prawa ). Więcej przy odejściach wykonanych na obie strony (lewa i prawa).

 Warto wiedzieć:
 Zielona pokrywa jest zdejmowana
 W skrzynkach prostokątnych umiejscowiona jest śruba blokująca wieko, w okrągłej- blokada po
przekręceniu wieka
 Najłatwiej użyć wyrzynarki do wykonania otworów w boku skrzynki. Pół-otwory widoczne w bokach
studzienki nie są zazwyczaj przydatne jako wskazania lokalizacji przyszłych otworów- te należy
wykonać zgodnie z przebiegiem rury
 Skrzynki nie posiadają dna. Dla zabezpieczenia przed wmywaniem ziemi na dno skrzynki należy
wsypać warstwę żwiru
 Wieko skrzynki instalować zgodnie z poziomem gruntu
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
GB6901

GB6904

GB6906
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Kolanko i trójnik zaworu (z nakrętką półśrubunku tzw. swivel)
Symbol Floraland:

GB8070 kolanko M1”F1” z 1 nakrętką
GB8069 trójnik M1”F1”-F1” z 2 nakrętkami

 Specyfikacja:





Służą do zestawienia zespołu przyłączy elektrozaworów (kolektora podłączeniowego)
Gwint wejściowy: M1”
Gwint wyjściowy: F1” (kolanko), 2xF1” (trójnik)
Obrotowe nakrętki wyjściowe (półśrubunki- swivel) umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie
elektrozaworów w pozycji pionowej oraz łatwy demontaż w przyszłości

 Warto wiedzieć:
 Przed instalacją wyjąć zaślepki zabezpieczające uszczelki czołowe!
 Nie używać taśmy teflonowej do gwintów przyłączanych do wyjść z nakrętkami, gdyż grozi to
rozerwaniem nakrętek. Szczelność zapewnia wyłącznie uszczelka czołowa.
 Przy dokręcaniu nakrętek zawsze upewnić się, że uszczelka jest na swoim miejscu i nie jest zagięta!
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
GB8070 kolano

rura PE
biegnąca
od kranu

kolanko rury
GB8583

GB8069 trójnik

Przyłącze rury
z gwintem F1”
GB8383

trójnik zaworu
GB8069

kolanko zaworu
GB8070

nyple 1”-1”
GB8093

elektrozawory
GB6938C/GB6940C lub
zawory ręczne GB6930

4
3
2
1
C

studzienka prostokątna
GB6904

złącza rury z gwintem M1” GB8284
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Filtr do systemów nawadniających M1”-M1”
Symbol Floraland:

GB6920

 Specyfikacja:
 Gwint wejściowy i wyjściowy M1”
 Wkład filtracyjny- filtr siatkowy stalowy 120mesh. Korek do spustu zanieczyszczeń.
 Obudowa PP. Kierunek przepływu wody wskazuje strzałka na korpusie.

 Warto wiedzieć:
 Może pracować przy przyłączeniu do rurociągu poziomego lub pionowego- korkiem w dół
 Wyposażony w spust zanieczyszczeń dla łatwego oczyszczania, który można również wykorzystać do
wprowadzenia sprężonego powietrza i przedmuchania instalacji przed zimą.
 Łatwe rozbieranie filtra do dokładnego oczyszczenia poprzez odkręcenie korpusu.
 Rekomendowane miejsce instalacji: przed zaworami sterującymi
 Wymagane spuszczenie wody z filtra przed zimą przez odkręcenie korka spustowego!
 Montaż filtra jest niezbędny w każdej instalacji nawadniającej- nawet gdy woda wydaje się czysta.
Brak filtra może spowodować przecieki membran elektrozaworów oraz uszkodzenie zraszaczy!
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Obsługa
- korek ¾” służy do spuszczenia zanieczyszczeń
- korpus rozbieralny przez odkręcenie nakrętki na czas czyszczenia wkładu
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Przedłużka wielosekcyjna zraszaczy ½”-¾” oraz ¾”-¾”
Symbol Floraland:

GB8002 (1/2”)
GB8003 (3/4”)

 Specyfikacja:
 Gwint wejściowy ¾”, gwint wyjściowy ½” (GB8002) lub ¾” (GB8003)

 Warto wiedzieć:
 Użycie przedłużek w systemie zamiast bezpośredniego montażu zraszaczy na złączkach zabezpiecza
zraszacze przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz umożliwia podniesienie zraszaczy po wymianie
przedłużki w przypadku podniesienia się poziomu murawy
 Przedłużki docinamy np. sekatorem typu by-pass na odpowiednią wysokość (5 poziomów gwintu)
 Gwinty samouszczelniające, miękki materiał PE: nie wymagane użycie taśmy teflonowej po obu
stronach!
Więcej informacji (kod QR z linkiem ) GB8002

GB8003
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Przyłącza Connecto (EU) do rur PE i złączki gwintowane

 Specyfikacja:






Wysokiej jakości przyłącza do rur PE do celów nawadniania
Zalecane ciśnienie pracy do 10bar (testowane przy ciśnieniu 12,5bar)
Dostępne dla średnic: 20 i 25 (32mm dostępne poza referencjami)
Gwinty typu europejskiego (BSP)
Produkcja EU (Włochy)

 Warto wiedzieć:
 Zakładając złącze należy upewnić się, że rura PE została dociśnięta do końca złączki! Poznaje się to po
ustępującym oporze uszczelki umieszczonej wewnątrz przyłącza podczas nasadzania rury.
 Obrotowa nakrętka umożliwia zwiększenie nacisku np. w przypadku kilkukrotnego mocowania rury.
 Zieloną nakrętkę nakręcamy ręką, nie jest wymagane użycie klucza. Klucz oraz taśma teflonowa mogą
być potrzebne przy dokręcaniu połączeń gwintowanych.
 Gwinty znajdujące się na elementach metalowych mogą być zużyte lub nie trzymać standardów,
dlatego nakręcanie przyłączy z tworzyw sztucznych na gwinty metalowe może wymagać użycia
znacznej siły.
Końcówka złączki od strony nakładanej rury składa się z następujących elementów:

1. nakrętki
2. stożkowego zacisku (proszę zwrócić uwagę na właściwą
pozycję tego elementu- górą stożka w stronę nakrętki a nie
odwrotnie!)
3. wkładki blokującej
4. uszczelki (oringi)
5. korpusu złączki
Wkładając koniec rury do złączki można całkowicie odkręcić i zdjąć nakrętkę oraz zacisk lub odkręcić nieco nakrętkę- w
takim wypadku montaż jest bardzo szybki i wymaga tylko około dwóch obrotów do montażu rury.

Nazwa:

Symbol Floraland:

Nypel rury:
20mm
25mm
32mm

GB8182
GB8183
GB8184

Nypel redukcyjny rury 25-20mm

GB8162

Trójnik rury:
20mm
25mm
32mm

GB8482
GB8483
GB8484

Trójnik redukcyjny rury:
25-20-25mm
32-25-32mm

GB8463
GB8464

- 19 -

Trójnik rury z gwintem wewnętrznym:
20mm-F3/4”
25mm-F3/4”
32mm-F3/4”

GB8492
GB8493
GB8494

Kolanko rury:
20mm
25mm
32mm

GB8582
GB8583
GB8584

Kolanko rury z gwintem wewnętrznym:
20mm-F3/4”
25mm-F3/4”
32mm-F3/4”

GB8592
GB8593
GB8594

Nypel M3/4”-M3/4”
Nypel M1”-M1”

GB8092
GB8093

Nypel redukcyjny M1/2”-M3/4”
Nypel redukcyjny M1”-M3/4”

GB8095
GB8096

Mufa F3/4”-F3/4”
Mufa F1”-F1”

GB7050
GB7051

Mufa redukcyjna F1”-F1/2”
Mufa redukcyjna F1”-F3/4”

GB7052
GB7053

Redukcja M1”-F1/2”
Redukcja M1”-F3/4”

GB7055
GB7056

Korek zamykający F3/4”
Korek zamykający F1”

GB7058
GB7059

Kolanko z gwintem F3/4”-M3/4”

GB8068
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Rury irygacyjne (montażowe) PE
Symbol Floraland:

GBL16-50 16mm ½” 50m
GBL20-25 20mm-25m
GBL25-25 25mm-25m
GBL25-250 25mm-250m

 Specyfikacja:








Rura zaprojektowana specjalnie do zastosowania w systemach nawadniających
Wykonana z czystego polietylenu (bez dodatku materiału PE z recyklingu)
Montaż nad i pod powierzchnią ziemi
Odporna na działanie UV dzięki dodatkowi stabilizatora, warunków atmosferycznych
Nieprzepuszczalna dla światła
Ciśnienie robocze max. 4bar , rozrywające powyżej (ok.) 7bar
Nie nadaje się do transportu gorącej wody np. przy ogrzewaniu podłogowym itp

 Warto wiedzieć:
 W rurach PE podajemy standaryzowana średnicę zewnętrzną a nie wewnętrzną- jak w przypadku rur
stalowych
 Przy pierwszym napełnieniu rury leżącej na pełnym słońcu stopniowo
(np. podczas próby instalacji przed zakopaniem) zwiększać ciśnienie, aby
nie doszło do rozerwania nagrzanego od słońca przewodu!
 Wymagane odwodnienie przed zimą!
 W celu uplastycznienia podczas rozkładania zwiniętej rury można
wystawić rurę na słońce
 Rury w rolce do 50m są łatwiejsze do rozkładania i transportu np.
samochodem osobowym od rur w rolce 250m
 W przypadku rolki 250m (średnica krążka około 1,1m) zalecana obecność
2 osób do odwijania rury ze względu na gabaryty
 Na rurach znajdują się znaczniki co 1m ułatwiające odmierzanie
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RURY KROPLUJĄCE I MIKRONAWADNIANIE

Rura kroplująca TANDEM 16mm-30cm-4,1l/h 50m
Symbol Floraland:

GB7030

 Specyfikacja:
















trwała rura kroplująca do zastosowań ogrodowych (naziemnych lub podziemnych)
do układania w linii prostej lub po krzywej (esowanie)
wydatek kroplownika [l/h] przy ciśnieniu 1,0bar: 4,1l/h (2x2,05l/h)
grubość ścianki [mm]: 1,1 (44mil)
długość kroplownika [mm]: 70
średnica zewn. [mm]: 16,0
średnica wewn. [mm]: 13,8
odstęp kroplowników [cm]: 30
nominalne ciśnienie [bar]: 1,0
maksymalne ciśnienie [bar]: 4,0
długość linii na rolce [mb]: 50
zalecane filtrowanie wody [mesh]: 100
maksymalny spadek terenu [%]: 2
wyjścia wody kroplownika: podwójne
maksymalna długość rury przy nierównomierności wypływu 10%: 51mb

 Warto wiedzieć:
 Rura posiada dwustronne kroplowniki (TANDEM), które lepiej rozprowadzają wodę, przez co większa
ilość wody jest absorbowana w powierzchniowej warstwie gleby i nie ucieka w głąb
 Rura może leżeć na powierzchni lub być zakopana (zwykle na głębokości około 10cm)
 Kroplowniki posiadają filtry zapobiegające zapchaniu kroplownika, ale dla zapobieżenia przedostania
się zanieczyszczeń do środka rury należy zastosować filtr zabezpieczający np. GB6920
 Zawsze zaleca się instalację do źródła wody poprzez reduktor ciśnienia. Rekomendujemy zestaw
z reduktorem 1,4bar zawierającym wszystkie niezbędne elementy o symbolu GB7039.
 Do przytwierdzenia rury do podłoża stosowane są szpilki plastikowe GB7046/GB7046C
 Przed sezonem zimowym zaleca się przedmuchanie rury aby opróżnić wodę
 Dostępne elementy łączące: nypel GB7041/GB7041C, trójnik GB7043/GB7043C, kolanko
GB7042/GB7042C
 Produkt EU (Włochy)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
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Rura kroplująca JUNIOR 16mm-40cm-2,1l/h 200m
Symbol Floraland:

GB7031

 Specyfikacja:
















promocyjna rura kroplująca do zastosowań ogrodowych (naziemnych lub podziemnych)
do układania w linii prostej lub po krzywej (esowanie)
wydatek kroplownika [l/h] przy ciśnieniu 1,0bar: 2,1l/h (1x2,1l/h)
grubość ścianki [mm]: 0,9 (35mil)
długość kroplownika [mm]: 32
średnica zewn. [mm]: 15,6
średnica wewn. [mm]: 13,8
odstęp kroplowników [cm]: 40
nominalne ciśnienie [bar]: 1,0
maksymalne ciśnienie [bar]: 3,0
długość linii na rolce [mb]: 200
zalecane filtrowanie wody [mesh]: 120
maksymalny spadek terenu [%]: 2
wyjścia wody kroplownika: pojedyncze
maksymalna długość rury przy nierównomierności wypływu 10%: 110mb

 Warto wiedzieć:
 Krótkie kroplowniki pojedyncze (MONO)
 Rura może leżeć na powierzchni lub być zakopana (zwykle na głębokości około 10cm)
 Kroplowniki posiadają filtry zapobiegające zapchaniu kroplownika, ale dla zapobieżenia przedostania
się zanieczyszczeń do środka rury należy zastosować filtr zabezpieczający np. GB6920
 Zawsze zaleca się instalację do źródła wody poprzez reduktor ciśnienia. Rekomendujemy zestaw
z reduktorem 1,4bar zawierającym wszystkie niezbędne elementy o symbolu GB7039
 Do przytwierdzenia rury do podłoża stosowane są szpilki plastikowe GB7046/GB7046C
 Przed sezonem zimowym zaleca się przedmuchanie rury aby opróżnić wodę
 Dostępne elementy łączące: nypel GB7041/GB7041C, trójnik GB7043/GB7043C, kolanko
GB7042/GB7042C
 Produkt EU (Włochy)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
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Rura kroplująca cienkościenna P1 16mm-30cm-2,2l/h 1mb
Symbol Floraland:

GB7060

 Specyfikacja:
 cienkościenna rura kroplująca do zastosowań ogrodowych (naziemnych, lub przysypanych niewielką
warstwą gleby lub ściółki)
 może być układana wyłącznie w linii prostej!
 wydatek kroplownika [l/h] przy ciśnieniu 1,0bar: 2,2l/h (1x2,2l/h)
 grubość ścianki [mm]: 0,4 (15mil)
 średnica zewn. [mm]: 16,9
 średnica wewn. [mm]: 16,1
 odstęp kroplowników [cm]: 30
 nominalne ciśnienie [bar]: 1,0
 maksymalne ciśnienie [bar]: 1,5
 długość linii na rolce [mb]: 1400
 zalecane filtrowanie wody [mesh]: 125
 maksymalny spadek terenu [%]: 2
 wyjścia wody kroplownika: pojedyncze
 maksymalna długość rury przy nierównomierności wypływu 10%: 121mb

 Warto wiedzieć:
 Kroplowniki pojedyncze (MONO)
 Rura może leżeć na powierzchni lub być zakopana (zwykle na głębokości około 10cm)
 Kroplowniki posiadają filtry zapobiegające zapchaniu kroplownika, ale dla zapobieżenia przedostania
się zanieczyszczeń do środka rury należy zastosować filtr zabezpieczający np. GB6920
 Podłączenie rury P1 do źródła wody nie jest możliwe bez reduktora ciśnienia! Do rury P1
rekomendujemy zestaw z reduktorem 1,1bar zawierającym wszystkie niezbędne elementy o symbolu
GB7069.
 Do przytwierdzenia rury do podłoża stosowane są szpilki plastikowe GB7046/GB7046C
 Przed sezonem zimowym zaleca się przedmuchanie rury aby opróżnić wodę
 Dostępne specjalne elementy łączące z nakrętkami dociskowymi: nypel GB7071, trójnik GB7073,
kolanko GB7072.
 Uwaga! Do linii cienkościennych nie można wykorzystywać standardowych złączek do rur
JUNIOR/TANDEM!
 Zachować ostrożność przy odmierzaniu rury dla klienta! Nigdy nie ciągnąć rury po twardych
nawierzchniach np. po betonie, gdyż grozi to przetarciem ścianki!
 Szacowana trwałość: do 4 sezonów
 Produkt EU (Włochy)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
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Zestaw przyłączy rury TANDEM/JUNIOR z reduktorem ciśnienia 1.4bar
Symbol
Floraland:

GB7039

 Specyfikacja:
 Zestaw do podłączenia rury kroplującej do źródła wody
 Zawiera reduktor ciśnienia 1,4bar oraz złączki podłączeniowe: adapter ¾”, przyłącze rury F¾”-16mm
 Dodatkowo w komplecie: 2 kolanka ½”, 2 trójniki ½”, 3 zakończenia rury ½”

 Warto wiedzieć:






Zestaw przyłączy jest niezbędny do podłączenia rury kroplującej do źródła wody!
Elementy połączeniowe umożliwiają uzyskanie trzech równoległych rzędów rury.
Zestaw nie zawiera taśmy teflonowej którą trzeba zakupić osobno!
Zaciski końcowe mają kształt okularów w które przekłada się rurę a następnie zagina o 180 stopni.
W zestawie adapter ¾” umożliwiający podłączenie reduktora do węża ogrodowego zakończonego
szybkozłączką
 Możliwe również podłączenie rury PE poprzez przyłącze rury z gwintem M3/4”
 Nie jest możliwa zmiana ciśnienia wyjściowego (ustawione na stałe)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

- 25 -

Zestaw przyłączy rury cienkościennej P1 z reduktorem ciśnienia 1.1bar
Symbol
Floraland:

GB7069

 Specyfikacja:
 Zestaw do podłączenia cienkościennej rury kroplującej P1 do źródła wody
 Zawiera reduktor ciśnienia 1,1bar oraz złączki podłączeniowe: adapter ¾”,, przyłącze rury F¾”-P1.
 Dodatkowo w komplecie: 2 kolanka P1, 2 trójniki P1 3 zakończenia rury P1.

 Warto wiedzieć:





Zestaw przyłączy jest niezbędny do podłączenia rury kroplującej do źródła wody!
Elementy połączeniowe umożliwiają uzyskanie trzech równoległych rzędów rury.
Zestaw nie zawiera taśmy teflonowej którą trzeba zakupić osobno!
W zestawie adapter ¾” umożliwiający podłączenie reduktora do węża ogrodowego zakończonego
szybkozłączką.
 Możliwe również podłączenie rury PE poprzez przyłącze rury z gwintem M3/4”
 Nie jest możliwa zmiana ciśnienia wyjściowego (ustawione na stałe)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )
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Elementy przyłączy 4mm i 16mm (1/2”) PN4
Symbol Floraland:

Nazwa:

GB7041C

Nypel 16mm (1/2”)3szt BLISTER

GB7042C

Kolanko 16mm (1/2”)2szt BLISTER

GB7043C

Trójnik 16mm (1/2”)2szt BLISTER

GB6931C

Przyłącze F3/4” z zaworem 16mm (1/2”) -1szt
KARTA

GB6932C

Zawór 16mm-16mm (1/2”-1/2”)
1szt KARTA

GB7046

Szpilka mocująca 16mm (1/2”)LUZ (1szt)

GB7084C

Szpilka mocująca 4 i 8mm10szt BLISTER

GB7081C

Łącznik (nypel) 4mm10szt BLISTER
pasuje do rury GBL4-10

GB7083C

Trójnik 4mm10szt BLISTER
pasuje do rury GBL4-10

GBL4-10

Rura rozdzielcza 4mm 10m

GB7002C

Dysza regulowana 0-50l/h10szt

GB7020C

Reduktor ciśnienia do mikronawadniania
Reduktor z zestawy GB7000C. Gwint wejściowy
F3/4”, otwór wyjściowy na rurę GBL4-10 (wsadzana
na wcisk).

 Warto wiedzieć:
 Elementy mocowane ‘na wcisk’ nie powinny pracować na ciśnieniu większym niż 3.5bar. Z tego
powodu systemy mikronawadniające montować zawsze poprzez reduktor ciśnienia!
 W ofercie znajdują się również elementy oferowane luzem: GB7041, GB7042, GB7043, oraz
zakończenie rury GB7045.
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Zestaw do nawadniania roślin balkonowychi tarasowych
Symbol
Floraland:

GB7000C

 Specyfikacja:
 Kompletny zestaw do podlewania z reduktorem ciśnienia, rurką rozdzielczą 4mm, kroplownikami.
 Możliwość zasilania: 5 m skrzynek balkonowych lub 15 małych doniczek lub 7 dużych donic lub rabaty
7.5 m lub grządki o wymiarach 2 x 3 m.
 Zestaw składa się z reduktora ciśnienia, 15 m rury rozprowadzającej 4 mm, 13 kroplowników
rzędowych, 3 kroplowników końcowych, 3 trójników, 2 łączników, 5 klamer oraz 16 szpilek
mocujących rurę.
 Wymaga podłączenia do kranu z gwintem 3/4".

 Warto wiedzieć:
 Zalecany osprzęt: sterownik GB6980C (niezałączony).
 Możliwość rozbudowy poprzez następujące elementy: rurkę rozdzielczą, trójniki, nyple, kroplowniki,
szpilki mocujące
 Nie jest możliwa zmiana ciśnienia wyjściowego reduktora (ustawione na stałe)
Więcej informacji (kod QR z linkiem )

Elementy składowe zestawu
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