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I. Schemat systemu
II. Wstęp
Niniejszy przewodnik podzielony jest na cztery odrębne części (bieżąca część to część druga):
1) Planowanie systemu- zawiera również tablice z parametrami zraszaczy
2) Instalacja i konserwacja systemu (wskazówki montażowe)
3) Racjonalne nawadnianie (zagadnienia oszczędności wody i doboru parametrów nawadniania)
4) Mikronawadnianie i rury kroplujące
W niniejszym schemacie instalacji systemu nawadniającego założono, że spośród trzech średnic rur PE najbardziej
popularnych na runku: 20mm, 25mm i 32mm, używana jest rura o średnicy 25mm jako typowa dla większości małych i
średnich ogrodów przydomowych, w których długość najdłuższej sekcji nie przekracza 50mb. W związku z powyższym
podane niżej symbole artykułów Greenmill Aquasystem odnoszą się do rury PE o średnicy 25mm. W przypadku
wykonania niewielkiego systemu można oprzeć się na rurze montażowej 20mm, bądź też z tej średnicy wykonać
doprowadzenia do poszczególnych zraszaczy a sieć szkieletową wykonać z rury o wyższym przekroju.

1. Samodzielne wykonanie systemu
Montaż systemu nawadniającego nie jest skomplikowany i można go przeprowadzić we własnym zakresie, jednak
zalecana jest obecność co najmniej jednej osoby do pomocy przy wykonaniu wykopu bądź rozkładaniu rur.
Do kluczowych elementów systemu takich jak: zraszacze, sterowniki, elektrozawory, detektor deszczu, rury kroplujące
przygotowane są instrukcje obsługi, z którymi należy zapoznać się przed montażem.
Instalację można zamontować zarówno w już istniejącym i urządzonym ogrodzie jak i w nowo projektowanym. Zawsze
jednak musi istnieć koncepcja rozplanowania ogrodu: szczegółowe umiejscowienie grządek, trawnika, żywopłotów, rabat i
źródła wody. Instalację można również zamontować przed założeniem trawnika lub co najmniej kilka miesięcy po zasianiu
trawy, aby murawa przekorzeniła się i ślady montażu szybko zanikły. Zakładanie systemu jest możliwe również na
trawniku świeżo zasianym, jednak w tym przypadku konieczne będzie dosianie trawy w miejscu przebiegu rur
rozprowadzających wodę. Do planowania systemu najlepiej przystąpić przed wykonaniem ścieżek i podjazdów. Już na
tym etapie można położyć większej średnicy rury osłonowe pod przejściami lub pod opaską betonową w pobliżu kranu
ogrodowego, aby później w dogodnym czasie i w prosty sposób założyć instalację.

2. Przybliżony czas niezbędny do wykonania montażu
Przy określeniu czasu niezbędnego do montażu można kierować się regułą, że niedoświadczona ekipa montująca system
składająca się: z dwóch osób wykonujących wykopy oraz jednej osoby montującej (2+1) może wykonać dziennie
przeciętnie 2 sekcje nawadniające. W takim przypadku na montaż systemu składającego się z czterech sekcji należy
zarezerwować 2 pełne dni robocze. Stosunkowo pracochłonną czynnością jest montaż zespołu elektrozaworów z filtrem.
Aby nie opóźniać pracy ekipy, można przeprowadzić montaż w pierwszej kolejności np. poprzedniego dnia, przed
pozostałymi pracami ziemnymi.

III. Przygotowanie do montażu
1. Jakie narzędzia potrzebne będą podczas montażu?


Duży szpadel ogrodniczy lub szkółkarski - do wykonania wykopu,
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Mała łopatka do kwiatów- do pogłębienia wykopu i wyjęcia kamieni,
Płachty foliowe lub plandeki- do odkładania wybieranej z wykopów ziemi,
Ręczny duży sekator typu by-pass bądź drobno oczkowa piła do metalu- będzie nim cięta rura montażowa,
Średni nastawny klucz hydrauliczny- do wkręcania przyłączy gwintowanych,
Taśma teflonowa do uszczelnienia wybranych połączeń gwintowanych- zwykle wystarczą 2 krążki cienkiej taśmy
0,075-0,1mm,
Mały śrubokręt o płaskiej końcówce lub specjalny klucz montażowy zraszaczy - do regulacji i wymiany dysz,
Kilka drewnianych palików i sznurek bądź opaski plastikowe- do przytwierdzenia zraszaczy podczas opcjonalnej próby
wodnej,
Żwir (wielkość 10/16 lub 12/18), jako drenaż pod elektrozaworami i zraszaczami pulsacyjnymi,
Baterie alkaliczne do sterownika (proszę zapoznać się z instrukcją jaki typ baterii jest wymagany) oraz przewody
elektryczne z litą żyłą miedzianą wraz z osłoną (peszel lub rurą PE) do łączenia sterownika z zaworami i detektorem
deszczu,
Montaż sterowników może wymagać wykonania otworów mocujących np. nawiercenia kołków rozporowych w ścianie
za pomocą wiertarki. Natomiast wkrętarka może być pomocna w przypadku używania opasek mocujących rurę
(siodłowych) jeśli nie wybrano sposobu podłączania zraszaczy za pomocą trójników i kolanek,
Sznurek oraz plastikowe szpilki – przydatne do wytyczania kierunku rury montażowej w terenie,
Ręczny dalmierz laserowy- do poprawnego rozmieszczania zraszaczy,
Nakolanniki, rękawiczki- bardzo przydatne podczas wszelkich prac montażowych.

2. Przygotowanie murawy i materiałów do montażu
Jeden dzień przed przystąpieniem do montażu systemu należy nisko skosić murawę a następnie obficie podlać teren
ogrodu, gdzie odbędzie się instalacja. Podlanie terenu z wyprzedzeniem ułatwi wykonywanie wykopów szpadlem,
jednocześnie minimalizując ryzyko stagnacji wody. Na czas instalacji najlepiej wybrać dzień przy dodatniej temperaturze i
bez opadów, aby woda deszczowa nie zalegała w wykopach.
Na wstępie proszę zidentyfikować poszczególne elementy systemu zgodnie z wykonaną uprzednio listą asortymentową i
przyporządkować je do elementów na schemacie systemu.
















Na system nawadniający składają się następujące elementy:
Zraszacze wynurzalne, rury kroplujace. Zadaniem tych elementów jest rozprowadzenie wody w optymalny dla danych
nasadzeń sposób.
Rury PE rozprowadzające wodę czyli montażowe wykonane z czarnego polietylenu. Będą służyłu do transportu wody
pod powierzchnią ziemii do zraszaczy i zasilania rur kroplujacych (poprzez reduktor ciśniania znajdujący się przy
początku rury kroplujacej) oraz doprowadzą wodę od źródła wody do skrzynki z elektrozaworami. Rury PE 16mm jeśli
znajdują się w wykazie służą do połączenia między sobą fragmentów rur kroplujących na terenach, gdzie
nawadnianie nie jest wymagane np. przejścia, przeciski, duże odstępy między roślinami, przestrzenie wyżwirowane
itp.
Elementy połączeniowe rur czyli złączki Connecto®: trójniki, kolanka, przyłącza, przedłużki wielosekcyjne do
podłączenia zraszaczy.
Elektrozawory. Nasz system nawadniający w wiekszości przypadków musi zostać podzielone na sekcje, aby w pełni
kontrolować podlewanie. Taki podział gwarantuje, że nie zabraknie wydatku wody do pracy zraszaczy, a
poszczególne tereny uzyskają odpowiednie dawki wody, dzięki odmiennemu czasowi nawadniania każdej sekcji.
Elektryczne sterowanie zaworów przez sterownik napięciem 24V zapewnia w pełni automatyczny tryb pracy: nie
trzeba ręcznie otwierać i zamykać poszczególnych sekcji.
Studzienki osłonowe STANDARD lub JUMBO. Elektrozawory zostaną umieszczone w plastikowych skrzynkach
osłonowych na terenie ogrodu (GB6904 na max. 4 elektrozawory lub GB6906 na max. 6+ zaworów), najlepiej w jego
centralnym miejscu i w pobliżu ujęcia wody np. na brzegu trawnika.
Studzienki osłonowe MINI- do przykrycia reduktorów ciśnienia podłączonych przewodem do sobnej sekcji
elektrozaworów, od których odejdą rury kroplujące 16mm.
Sterownik elektroniczny. Służy do sterowania elektrozaworami. Umieszczamy go zazwyczaj w pomieszczeniu np.
garażu, komórce, gdzie mamy łatw dostęp. W pobliżu sterownika musi znajdować się gniazdko 230V, do którego
podłączymy transformator zasilający (na wyposażeniu sterownika). Sterownik nie może być instalowany w miejsu o
utrudnionym dostępie lub narażonym na zalanie np. w studzience pod powierzchnią gleby.
Detektor deszczu. Instalujemy go na otwartej przestrzeni w ogrodzie, poza zasiegiem zraszaczy i łączymy dwoma
przewodami 24V bezpośrednio ze sterownikiem. Umożliwia wstrzymanie nawadniania na czas deszczu i bezpośrednio
po nim.
Czujnik wilgotności. Zamiast detektora deszczu możan zastosować czujnik wilgotności, który umieścimy w miejscu
reprezentatywnym dla odczytu wilgotności podłoża. Czujnik może znajdować się w miejscu pod zraszaczami ale
należy wtedy zwiększyć ilość dziennych startów systemu do co najmniej dwóch.
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3. Główne elementy systemu nawadniania








Kran podłączony do źródła wody,
Filtr GB6920 zabezpieczający instalację przed zanieczyszczeniem,
Opcjonalnie: puszka poboru wody (do wyprowadzenia wody np. przy manualnym podlewaniu, myciu samochodu
itp.),
Zespół elektrozaworów 24V połączonych kablowo ze sterownikiem nawadniania i detektorem deszczu, ukryty pod
studzienką Standard lub Jumbo.
Zraszacze wynurzalne różnych typów,
Rura kroplująca / mikrozraszacze / mikrokropliki zasilane na wejściu przez reduktor
ukryty pod studzienką MINI,
Rury rozprowadzające wykonane z PE i przyłącza Connecto®.

A. Źródło wody.
W niniejszej instrukcji przyjęto, iż kran zasilający instalację znajduje się na murze domu na
wysokości około 1m.
Ciśnienie wody nie może przekraczać 4.5bar, w innym przypadku należy zakupić i
zainstalować hydrauliczny reduktor ciśnienia o nominalnym wydatku powyżej 3m3/h bądź
też zastosować elektrozawory z regulacją wydatku. Aby zmniejszyć ryzyko rozerwania
przewodu PE przy ciśnieniach wyższych od 4bar, można również rozważyć wykonanie
krótkiego odcinka między kranem a elektrozaworami w oparciu o hydrauliczną rurę PN8 (tzw. ‘niebieską’).
W zależności od średnicy kranu należy zastosować przyłącze rury 25mm z gwintem 1” (dla kranu 1” GB8384) lub ¾” (dla
kranu ¾” GB8383).
Dla porządku należy zaznaczyć iż kran o średnicy ½” nie gwarantuje poprawnego działania systemu, jako wprowadzający
zbyt wysokie opory przepływu! W przypadku kranu i rur hydraulicznych o średnicy ½” poprawne działanie systemu nie
jest gwarantowane.
Od kranu biegnie rura PE 25mm schodząca pionowo w dół- pod powierzchnię ziemi. Następnie bieg rury jest skierowany
równolegle do powierzchni gleby na głębokości 25-30cm przy
pomocy dwóch kolanek 25mm (GB8583) dochodząc z boku do
studzienki plastikowej mieszczącej zawory, skąd rozchodzą się
rury o tej samej średnicy 25mm stanowiące poszczególne sekcje
nawadniające.

B. Filtr.
UWAGA! Jako zasadę należy przyjąć, iż każdy system
nawadniający musi
zostać wyposażony w filtr
zabezpieczający np. GB6920. Praca bez filtra, szczególnie
przy pierwszym uruchomieniu systemu w sezonie, rodzi duże
prawdopodobieństwo dostania się osadów na sitka zraszaczy a przez to ograniczenie zasięgu zraszaczy.
Filtr zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń z rur do elektrozaworów, zraszaczy i rur kroplujących a tym samym
kosztownego serwisu różnych elementów systemu. Należy nadmienić, iż głównym zadaniem filtru jest prewencja a nie
oczyszczanie brudnej czy zażelazionej wody! Stosowanie filtra jest w pełni uzasadnione również w przypadku wody
uznawanej z natury za czystą np. wodociągowej. Dodatkową zaletą wynikającą z montażu filtra jest możliwość
przedmuchania systemu po odkręceniu bocznej zaślepki filtra.
Filtr montujemy zawsze między źródłem wody a elektrozaworami. W projekcie przyjęto mocowanie filtra pionowo na
rurze odchodzącej w dół od kranu zewnętrznego. W zależności od lokalnych uwarunkowań, można zamontować filtr
również poziomo ukrywając go pod studzienką prostokątną GB6904 (studzienka skrywająca filtr nie jest uwzględniona w
kosztorysie). Zawsze należy montować filtr w takiej pozycji, aby korek spustowy znajdował się na dole filtra.

C. Sterowanie- instalacja sterowników i zaworów w studzienkach irygacyjnych.
Przed instalacją proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi elektrozaworów i sterowników, które dołączone są do
produktów. Elektrozawory użyte do sterowania systemem nawadniania należy zainstalować w ogrodzie w prostokątnych
studzienkach osłonowych które nie posiadają dna. Proszę użyć sterownika mocowanego na ścianie w pomieszczeniu bądź
modelu zewnętrznego. Sterownik łączymy kablami elektrycznymi 24V AC z zaworami elektromagnetycznymi znajdującymi
się na terenie ogrodu. Ten sposób sterownia jest najbardziej odporny na awarie związane z ‘zawieszeniem się‘
elektrozaworu w pozycji otwartej od sterowników zasilanych wyłącznie bateryjnie. Sterownik zasilany poprzez
transformator umieszczony będzie w pomieszczeniu np. garażu, piwnicy, komórce. Obok sterownika należy zlokalizować
gniazdko elektryczne 230V. Ilość kabli sygnałowych niskonapięciowych 24V odchodzących od sterownika na ogród
wynosi: ilość sekcji +1, oraz opcjonalnie 2 kable do detektora deszczu. Kable elektrozaworów przedłużamy za pomocą
przewodów (zalecany lita żyła, nie skrętka) łącząc wodoodpornymi zaciskami elektrycznymi. Minimalny wymagany
przekrój żył można odczytać z instrukcji elektrozaworów/sterownika.
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IV. Montaż
Montaż rozpoczynamy zawsze od strony źródła wody instalując filtr i studzienki z zaworami! Warto samodzielnie
przygotować filtr i zespół elektrozaworów w dniu poprzedzającym pracę ekipy wykonującej wykopy.

1. Instalacja elektrozaworów
W przypadku instalacji od 1 do 4 zaworów- używamy studzienek osłonowych GB6904 (STANDARD), dla 5-6 lub
ewentualnie większej ilości elektrozaworów- GB6906 (JUMBO). W przypadku rozbudowanych systemów używamy kilku
modułów ze studzienkami. Studzienki powinny być zakopane w ogrodzie na linii gruntu, w pobliżu źródła wody, lub w
innym centralnym miejscu optymalnym dla podziału instalacji na sekcje.
Na rurze doprowadzającej wodę przed studzienką należy zastosować dodatkowe kolanko rury 25mm w celu załamania
kierunku biegnącej pod ziemią rury o 90 stopni. Kolanko ma na celu uzyskanie tego samego kierunku przebiegu rur
doprowadzających i wychodzących ze studzienki.
Najpierw należy wstępnie zmontować zespół elektrozaworów z poszczególnych części tak jak pokazano na schemacie.
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UWAGA! Przy montażu trójników i kolanek z półśrubunkami (Swivel) należy zwrócić uwagę, iż w obrotowej nakrętce
znajduje się uszczelka podtrzymywana przez zaślepkę. Podczas montażu należy usunąć zaślepkę! Właściwy kierunek
przepływu wody w elektrozaworach pokazuje strzałka na obudowie. Elektrozawory podłączone przeciwnie do kierunku
przepływu wody nie pracują poprawnie! Elektrozawory muszą być montowane poziomo! Proszę zwrócić uwagę iż
połączenia gwintowane wykonane z użyciem uszczelki czołowej nie wymagają
użycia taśmy teflonowej i nie należy jej tam stosować! Do pozostałych połączeń
gwintowanych należy użyć niewielkiej ilości taśmy teflonowej
Po zakończeniu montażu elementów, blok elektrozaworów należy położyć na
powierzchni ziemi i ostrożnie, aby nie uszkodzić elektromagnesów, nałożyć od
góry studzienkę a następnie zaznaczyć na ściankach studzienki linie pomocnicze
do wycięcia pół-otworów. Otwory wycinamy od dołu studzienki za pomocą
wyrzynarki bądź piłki do metalu. W krótszym boku studzienki wykonujemy
otwór do wprowadzenia rury doprowadzającej. W dłuższym boku wykonujemy
otwory wyprowadzające rury sekcyjne. Na spodzie studzienek należy wsypać
żwir dla polepszenia drenażu i zapobieżeniu naturalnemu wmywania piasku od
dołu studzienki.
Następnie wykonujemy wykop pod studzienkę wkładamy rury i mocujemy do
nich zespół elektrozaworów. Na koniec nakładamy od góry studzienkę, poziomujemy ją, wsypujemy żwir drenażowy do
środka studzienki i obsypujemy ziemią.

2. Instalacja zraszaczy.
W projekcie uwzględniono następujący sposób podłączenia zraszaczy do rur 25mm wychodzących od skrzynek z
zaworami: odcinki dochodzące do poszczególnych zraszaczy odgałęziają się od rury głównej za pomocą trójników 25mm
(GB8483). Zraszacze mocowane są poprzez:
 kolanko rury 25mm z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8593) oraz przedłużkę wielosekcyjną ¾”- ½” (GB8002) dla
zraszaczy z gwintem ½” (np. statyczne, rotacyjne, pulsacyjne, przekładniowy K1),
 kolanko rury 25mm z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8593), przedłużkę wielosekcyjną ¾”- ¾” (GB8003) dla
zraszaczy z gwintem ¾” (np. przekładniowe K2 i Dial-A-Nozzle).
Dla porządku należy nadmienić iż istnieją również dwa alternatywne sposoby podłączenia zraszaczy do rury biegnącej
bezpośrednio pod nimi: za pomocą trójnika z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8493) bądź opaski zraszacza z gwintem
wewnętrznym ¾” (GB8014), a następnie poprzez przedłużkę wielosekcyjną (GB8002/GB8003) lub nypel GB8095/GB8092)
ze zraszaczem o średnicy odpowiednio: ½” bądź ¾”.

3. Instalacja puszek poboru wody (opcja).
W miejscach w których chcemy doprowadzić wodę z opcją jej poboru np. w celu umycia samochodu
lub do terenu warzywniaka, montujemy puszki poboru wody GB6910C zaopatrzone w automatyczny
STOP. Dopóki do puszki nie włożymy specjalnego przyłącza- woda nie płynie.
Puszka składa się z dwóch elementów: puszki z zaworem STOP i gwintem M¾” oraz przyłącza
puszki zakończonego gwintem M¾”. Na gwint ten można następnie nakręcić standardowe przyłącze
kranowe ¾” i nałożyć szybkozłączkę.
Puszka poboru wody powinna zostać dołączona do instalacji poprzez trójnik umiejscowiony za
filtrem a przed blokiem zaworów. Puszkę podłączamy poprzez kolanko rury 25mm z gwintem
wewnętrznym ¾” (GB8593). Proszę zwrócić uwagę iż puszka poboru wody aby była stale aktywna
nie może być instalowana za elektrozaworami, gdyż pobór wody jest wtedy ograniczony wyłącznie
do czasu gdy elektrozawory pozostają otwarte!

4. Podłączenie rur kroplujących.
Rury kroplujące podłączamy zawsze poprzez specjalny reduktor ciśnienia,
gdyż ich ciśnienie robocze zwykle nie przekracza 1 bar! Rekomendujemy
następującą metodę podłączania: rura PE25 idąca od zaworu
dedykowanego do podłączenia rury kroplującej powinna prowadzić jak
najbliżej do terenu przeznaczonego do nawadniania rurami kroplującymi np.
do żywopłotu. W miejscu gdzie rozpoczyna się teren nawadniany przez rurę
kroplującą, rurę PE idącą od elektrozaworów kończymy przyłączem rury
25mm z gwintem zewnętrznym ¾” (GB8283), umieszczamy reduktor
ciśnienia osłonięty studzienką okrągłą (GB6901 MINI), od którego odchodzi
już bezpośrednio rura kroplująca. Do podłączenia rury kroplującej służy zestaw przyłączeniowy z reduktorem 1.4bar o
symbolu GB7039.
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Uwaga! Rura kroplująca TANDEM/JUNIOR może być łagodnie wyginana (esowana), aby okrążyć rośliny. Nie należy
przekraczać długości odpowiednio 51/110mb dla pojedynczego odcinka rury. Rurę możemy przykryć glebą lub
przykorować, jednak zawsze rekomendujemy użycie, co najmniej kilkunastu sztuk szpilek mocujących GB7046 16mm.
W miejscach biegnących pod ścieżkami lub terenami nieprzeznaczonymi do nawadniania rura kroplująca może być
przedłużana za pomocą odcinków litej rury montażowej PE16mm GBL16-50 i nypli (łączników) 16mm GB7041.

5. Montaż elementów systemu
Po zidentyfikowaniu poszczególnych elementów rozkładamy je w ogrodzie i rozpoczynamy montaż.
Czynności wstępne:
 Rozłożyć na trawie wszystkie części systemu według planu. Układanie należy rozpocząć od elementów znajdujących
się najbliżej źródła wody.
 Pociąć kolejno (w miarę montażu) rurę na kawałki odpowiedniej długości i połączyć nimi poszczególne elementy
układu: kran z filtrem, elektrozaworami i zraszaczami oraz elektrozawory z reduktorem ciśnienia i rurą kroplującą. W
celu uplastycznienia rurę montażową można na krótko przed rozłożeniem wystawić na słoneczne miejsce. Cięcie rury
w miarę możliwości zaczynamy od najdłuższych odcinków.
 Podczas instalacji warto tymczasowo zabezpieczyć wszystkie końce rury za pomocą kawałków folii lub zatyczki, aby
nie dostała się do nich ziemia. Rura odkładana do wykopu może zostać zapchana ziemią, która przy pierwszym
włączeniu systemu zapcha indywidulane filtry zraszaczy lub uszkodzi mechanizmy zraszaczy.
 W celu uszczelnienia wybrane połączenia gwintowane owijamy taśmą teflonową. Do uszczelnienia złączy nie należy
używać smaru hydraulicznego ze względu na ryzyko zapchania zraszaczy! Nie używać tasmy teflonowej miedzy rurą a
złączką- ewentualny wyciek w tym miejscu świadczy o zbyt płytkim umiejscowieniu rury w złączce (niedpochnięta do
końca).
 Zraszacze przymocować do przygotowanych palików na czas przeprowadzenia próby (opcja). W przypadku dni
słonecznych stopniowo wpuszczać wodę do rozłożonej instalacji aby doszło do schłodzenia nagrzanych przez słońce
rur i uniknięcia ich rozsadzenia!
 Wykręcić głowicę ostatniego zraszacza w danej sekcji i przepłukać całą instalację przez kilkuminutowe otwarcie
zaworu doprowadzającego. Po płukaniu ponownie wkręcić głowice.
 Ustawić przybliżony kierunek zraszania, zasięg i sektory nawadniania w zraszaczach.
 Dokonać ewentualnej korekty rozstawiani zraszaczy bądź ich typów, z uwzględnieniem limitu wydatku wody
dostępnego w danej sekcji.

A. Taśma teflonowa
W celu uszczelnienia wybrane połączenia gwintowane owijamy cienką taśmą teflonową PTFE o grubości około 0,075mm.
Do uszczelnienia złączy nie należy używać smaru hydraulicznego ze względu na ryzyko zapchania zraszaczy!
Które elementy uszczelniamy taśmą? Generalnie nie ma potrzeby stosowania taśmy teflonowej (można zastosować max.
2 warstwy) przy montażu przedłużek wielosekcyjnych do zraszaczy, gdyż zastosowano tam gwinty samouszczelniające.
Podobnie nie używamy taśmy teflonowej między złączkami z półśrubunkami (swivel) które dociskane są czołowo do
nakrętki. Użycie taśmy teflonowej przy obrotowej nakrętce może doprowadzić do jej uszkodzenia!
Taśmy używamy: przy podłączeniu złączek do: kranu, filtra GB6920, na wejściu do pierwszego trójnika swivel, do obu
gwintów elektrozaworów, wejścia puszki poboru wody. Według uznania: między przedłużkami wielosekcyjnymi a
złączkami.

B. Złączki do rur PE Connecto®
Ważną czynnością, na którą warto zwrócić szczególną uwagę przy montażu jest
mocowanie złączek rury PE 20/25/32mm.
Końcówka złączki od strony nakładanej rury składa się z następujących elementów:
1. zielonej nakrętki
2. stożkowego białego zacisku (proszę zwrócić uwagę na właściwą pozycję tego
elementu- górą stożka w stronę wnętrza zielonej nakrętki a nie odwrotnie!)
3. czarnej wkładki blokującej wstawionej w korpus złączki
4. okrągłej uszczelki (oring)
5. korpusu złączki
Kolejność montażu złączek (dla początkujących):
 utnij rurę PE pod kątem 90 stopni. Można tego dokonać specjalnym przyrządem do cięcia rur bądź posłużyć się
ostrym sekatorem typu by-pass. Zwróć uwagę na czyste i równe cięcie: bez zadziorów.
 upewnij się że elementy składowe złączki są na swoim właściwym miejscu, zgodnie z powyższym rysunkiem
 odkręć całkowicie nakrętkę (1) i wyjmij zacisk (2)
 na koniec rury nasuń w odpowiedniej pozycji: nakrętkę i zacisk i przesuń je na rurze kilka centymetrów.
 wsuń rurę do środka korpusu popychając ją silnie aż do momentu, gdy oprze się na wewnętrznym ożebrowaniu.
Zwróć uwagę na wyczuwalny opór, gdy rura minie osadzoną w środku złączki uszczelkę (oring)!
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dosuń ręką stożkowy zacisk do wkładki blokującej
dosuń i dokręć silnie nakrętkę złączki dłonią w rękawiczce, nie używaj przy dokręcaniu narzędzi.

Kolejność montażu (dla zaawansowanych):
 utnij rurę PE pod kątem 90stopni. Można tego dokonać specjalnym przyrządem do cięcia rur bądź posłużyć się ostrym
sekatorem typu by-pass. Zwróć uwagę na czyste i równe cięcie: bez zadziorów.
 upewnij się że elementy składowe złączki są na swoim właściwym miejscu, zgodnie z powyższym rysunkiem
 odkręć nakrętkę złączki o około 3-4 obroty ale nie odkręcaj jej całkowicie
 wsuń rurę do środka nakrętki popychając ją silnie aż do momentu, gdy oprze się na wewnętrznym ożebrowaniu.
Zwróć uwagę na wyczuwalny opór gdy rura minie osadzoną w środku złączki uszczelkę (oring)!
 dokręć silnie nakrętkę złączki dłonią w rękawiczce, nie używaj przy dokręcaniu narzędzi.
UWAGA! Uszczelnienie złączki zapewnia uszczelka! Upewnij się, że rura jest dostatecznie głęboko umocowana w złączce.
Nigdy nie owijaj rury PE taśmą teflonową! Rura zamocowana w złączce musi przebiegać osiowo w stosunku do złączki na
odcinku co najmniej kilkudziesięciu centymetrów. Niedopuszczalne jest załamywanie rury w pobliżu punktu mocowania do
złączki, gdyż spowoduje to z czasem rozszczelnienie połączenia na skutek załamania rury w środku złączki i wycieku.

C. Wykonanie wykopów
1. Wyciąć szpadlem trawę w kształcie litery V na głębokość ostrza szpadla (ok. 20-25 cm) wzdłuż
przebiegu rury montażowej. Karpy trawy dzielimy na odcinki ok. 20-30 cm. Następnie wyciągnąć
wyciętą murawę i położyć ją obok wykopu, najlepiej na przygotowanym kawałku folii lub plandeki.
Pogłębić rowek do głębokości około 25-30cm usuwając przy okazji wszystkie kamienie.
2. Ostateczna głębokość, na którą zakopiemy rurę montażową jest równa sumie: wysokości
zastosowanych zraszaczy i długości przyłączy podłączeniowych wraz z wysokością złączki podłączeniowej.
3. Rowki powinny być w miarę możliwości wypoziomowane dla uniknięcia strat ciśnienia i ograniczeń przepływu (korki
powietrzne). Z dna rowków usunąć gruz/kamienie mogące być przyczyną uszkodzenia rur.
4. W przypadku prowadzenia rury pod ścieżkami można spróbować wymyć korytarz strumieniem wody wypływającym
ze sztywnej rury np. metalowej lub z PVC bądź też używając młota i rury metalowej- wybić połączenie. Po
udrożnieniu przejścia pod ścieżką wsuwamy właściwą rurę montażową a następnie wypełniamy ziemią ubytki.
5. Dla poprawy drenażu terenu wokół puszek z elektrozaworami, reduktorami ciśnienia, zraszaczy pulsacyjnych i w celu
uniknięcia zabrudzenia opcjonalnych zaworów odwadniających, miejsca te należy wyłożyć żwirem (ok. 10x10x10cm).
6. Umieścić rurociąg ze zraszaczami i innymi częściami przyłączeniowymi w rowku.
7. Dla uniknięcia uszkodzeń np. w trakcie koszenia trawy, wszystkie zraszacze, studzienki i puszki muszą być wkopane
równo z poziomem ziemi, nie mogą wystawać. Właściwe spoziomowanie zraszacza ułatwi przyłożenie około 2
metrowej deski, która wskaże właściwe położenie głowicy. UWAGA: w przypadku jeśli montujemy zraszacze przed
posianiem trawy, radzimy wkopać je nieco powyżej linii gruntu (2cm), gdyż rosnąca murawa z czasem podniesie jego
poziom.
8. Zasypać rowek ziemią, ułożyć wyciętą trawę i przydeptać. Podlanie trawy i rowka przyspieszy zarastanie. Zraszaczy
nie mocować do podłoża dodatkowymi opaskami bądź śrubami- docisk zapewnia wyłącznie ziemia.
9. Jeśli montaż systemu odbywa się w słoneczny, ciepły dzień, zaleca się odkrywanie rowków i zakopywanie etapami,
aby nie dopuścić do przesuszenia murawy. Bezpośrednio po zakopaniu rowka należy podlać murawę aby nie
przeschła i szybciej się ukorzeniła.
Rura montażowa o średnicy 25mm jest dostępna w następujących odcinkach: 25m, 50mb i 250m.
Podczas cięcia rury należy zawczasu kalkulować długości odcinków zaczynając od najdłuższych,
aby uzyskać jak najmniejsze straty materiału. W przypadku konieczności połączenia dwóch
odcinków rury używamy nypli rury 25mm GB8183.

V. Pierwsze uruchomienie systemu
1. Montaż napowierzchniowy / ostateczny
Przed zakopaniem rur można dokonać próby systemu przywiązując zraszacze do palików wbitych w ziemię. Pozwoli to
skorygować zasięgi zraszaczy i uniknąć poprawek po zakopaniu instalacji.
Jeśli w trakcie wykonywania systemu stwierdziliśmy błędy w projekcie (np. zła skala, wymiar, położenie elementów
stałych) należy jeszcze raz przeanalizować projekt przed zakopaniem zraszaczy co pozwoli uniknąć pracochłonnych
poprawek. jako zasadę należy przyjąć ze rozstaw zraszaczy nie może być zwiększony. W takim przypadku należy
rozważyć zwiększenie ilości zraszaczy o ile pozwala na to wydatek wody w danej sekcji. Jeśli zasięg zraszacza
przekładniowego jest niedostateczny można dokonać próby wymiany jego dyszy na większą (kosztem równomierności
opadu i zwiększenia wydatku).
Przy pierwszym uruchomieniu należy powoli wpuszczać wodę do rur stopniowo odkręcając kran, aby nie doszło do
rozsadzenia instalacji: ma to szczególne znaczenie w przypadku próby przed zakopaniem systemu, gdyż rury nagrzane od
słońca mają istotnie niższą odporność na rozerwanie.
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Po pierwszym uruchomieniu obserwować czy zraszacze chowają się całkowicie. Często podczas montażu ziarna piasku
dostają się między uszczelkę zraszacza a tłok, uniemożliwiając jego prawidłowe opuszczenie. W takim przypadku uszczelki
należy przepłukać wodą ewentualnie przesmarować smarem silikonowym.
Dokonać inspekcji systemu, sprawdzić czy woda nie wydostaje się spod terenu murawy i czy nie słychać przecieków.
przez słońce mają mniejszą odporność na rozrywanie i wymagają schłodzenia.
Pierwsze koszenie należy przeprowadzić z wyżej uniesionym nożem kosiarki. Przed koszeniem upewnić się czy zraszacze
schowane są całkowicie a w murawie nie występują dołki i wzniesienia.

2. Regulacja zraszaczy
Regulację zraszaczy (zasięg, sektor, kierunek pracy) przeprowadzić zgodnie z opisami zawartymi w instrukcjach obsługi
danego zraszacza (www.greenmill.pl).
W zależności od typu zraszacza możliwa jest następująca regulacja:

A. regulacja kierunku wyrzutu wody:
- zraszacze pulsacyjne oraz przekładniowe marki Signature®: ustawienie odbojników regulacji sektora
- pozostałe typy zraszaczy (statyczne, rotacyjne, przekładniowe oprócz K5): obrót podstawy tłoka ‘ratchet’
zgodnie z oznaczeniem lewego bądź prawego początku sektora
- zraszacz K5 Select: wyjęcie tłoka z korpusu i ustawienie zgodnie z żądanym kierunkiem pracy

B. regulacja sektora:
UWAGA! W zraszaczach przekładniowych przed regulacją sektora należy ustawić głowice w skrajnym lewym punkcie (K5prawym), aby nie doszło do uszkodzenia mechanizmu napędowego zraszacza!
- zraszacze pulsacyjne: ustawienie odbojników regulacji sektora
- rotacyjne i statyczne: obrót pierścienia regulacji sektora
- przekładniowe K-rain®: ustawienie śruby regulacyjnej sektora

C. regulacja zasięgu:
- zraszacze pulsacyjne i przekładniowe: wkręcenie śruby deflektora, zmiana dyszy
- statyczne, rotacyjne Mp Rotator®: regulacja centralnie osadzonej śruby redukcji wydatku
- rotacyjne K-Rain® (RN Rotatror): obrót pierścienia regulacji sektora
MpRotator®

Dysze statyczne

Dysze rotacyjne K-Rain RN
FILTR

Zraszacz pulsacyjny GB6688

Zraszacz K-Rain® K1

PIERŚCIEŃ REGULACJI
WYDATKU (ZASIĘGU)

STAŁY
WSKAŹNIK
LEWEGO
ZAKRESU

Zraszacz K-Rain® K2

STRZAŁKA
USTAWIENIA
PRAWEGO
ZAKRESU

Zraszacz K-Rain® K5 Select

Zraszacz K-Rain® Dial-A-Nozzle
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VI. Konserwacja systemu
1. Comiesięczne czynności konserwacyjne
-

sprawdź i ewentualnie skoryguj ustawienia sterownika w celu zwiększenia lub zmniejszenia dawki wody,
uruchom w trybie testowym sterownika każdy z elektrozaworów aby upewnić się, czy poprawnie działa,
wyczyść filtr wstępny systemu przez spuszczenie zanieczyszczeń korkiem serwisowym,
sprawdź stan zraszaczy pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez: kosiarki, koła pojazdów oraz wandalizm
sprawdź działanie czujnika deszczu/wilgotności, jeśli jest w wyposażeniu

2. Czynności konserwacyjne na początku sezonu
- oczyść dysze zraszaczy statycznych z osadu wapiennego jeśli zachodzi taka potrzeba i sprawdź zraszacze dynamiczne
pod kątem obrotu głowicy,
- oczyść filtry znajdujące się we wszystkich głowicach,
- sprawdź wysokość względną głowic nad poziomem trawy/gruntu i skoryguj jeśli niezbędne, dla poprawy dystrybucji
wody lub aby uniknąć uszkodzenia głowic przez sprzęt koszący,
- sprawdź, czy przewody i połączenia przewodów w złączach i skrzynkach zaworów są szczelne i bezpieczne
- sprawdź filtry pompy / główny jeśli dotyczy

3. Czynności konserwacyjne po sezonie
Jesienią zaleca się wykonanie następujących czynności:
 ustawić sterownik w pozycji OFF,
 zamknąć dopływ wody na kranie odcinającym,
 odłączyć zasilanie 230V transformatorów sterowników,
 wyjąć baterie ze wszystkich elektrycznych urządzeń sterujących (sterowniki, czujnik wilgotności) i odłączyć od nich
kable dołączone do zacisku ‘wspólnego’ (C-ommon line),
 odkręcić zakrętkę spustową filtra głównego, spuścić wodę a następnie rozebrać i oczyścić kosz filtra,
 przedmuchać system za pomocą sprężonego powietrza (patrz dalsza część przewodnika),
 2-3 krotnie otworzyć i zamknąć ręcznie wszystkie zawory kulowe a następnie pozostawić je w pozycji otwartej, z
wyjątkiem sytuacji gdy stagnująca woda może cofnąć się z terenu murawy do instalacji,
 zdemontować głowicę ewentualnie również zawór zwrotny zraszacza położonego najniżej i zabezpieczyć otwór,
 zaleca się zdjęcie i przechowywanie w pomieszczeniu kapturka mieszczącego papierowe krążki z detektora deszczu i
zabezpieczenie góry korpusu detektora przez owinięcie detektora folią oraz przeniesienie czujnika wilgotności do
pomieszczenia,
 jeśli w instalacji używamy pompy, proszę wykonać czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją obsługi pompy. Nie
przedmuchiwać instalacji poprzez pompę!
Wiosną, gdy minie ryzyko mrozów, ponownie kompletujemy system. Do sterowników i detektora wilgotności zakładamy
nowe baterie alkaliczne. W zraszaczach może zaistnieć konieczność przesmarowania smarem silikonowym lub wymiany
uszczelek oraz oczyszczenia filtra.

4. Przedmuchanie systemu sprężonym powietrzem po sezonie
W warunkach klimatycznych Polski należy bezwzględnie zabezpieczyć instalację przed szkodliwym działaniem mrozu
używając kompresora i sprężonego powietrza do przedmuchania instalacji z wody, szczególnie: rur, zraszaczy, zaworów.
Może do tego służyć kompresor (np. do kół samochodów osobowych) o następujących parametrach: maksymalne
użytkowe ciśnienie powietrza 3.5bar, wydajność 56-70 l/min. Kompresor przemysłowy musi być wyposażony w regulator
ciśnienia, aby nie dopuścić do uszkodzenia systemu przez wysokie ciśnienie. Najmniejsze kompresory (np. podłączane do
gniazda zapaliczki samochodowej) nie spełniają powyższych parametrów i ich użycie nie będzie efektywne.
Do przedmuchania przystępujemy przed wystąpieniem pierwszych przymrozków przygruntowych (zwykle połowa
października dla Polski Centralnej).
Wskazówki bezpieczeństwa podczas przedmuchiwania:
- założyć okulary ochronne,
- nie przebywać nad elementami systemu podczas przedmuchiwania,
- nie pozostawiać elementów pod ciśnieniem przez okres dłuższy niż 1 minuta!
- nie używać kompresorów wysokociśnieniowych (o ustawionym ciśnieniu 8bar i większym) i ustawieniu niskiego
wydatku. Wysokie ciśnienie jest niebezpieczne a wysoka temperatura sprężanego powietrza może uszkodzić system.
- nie podłączać kompresora przy zamkniętym zaworze w celu wytworzenia wyższego ciśnienia na bazie zbiornika
kompresora a następnie otwarciu zaworu, gdyż powoduje to ryzyko uszkodzenia systemu i niebezpieczeństwo dla
operatora!
- nie podłączać kompresora, gdy co najmniej zawór jednej sekcja nie jest otwarty
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- proszę wziąć pod uwagę, iż takie samo ciśnienie wody i sprężonego powietrza oznacza inną pracę urządzeń. Zraszacz
dynamiczny obraca się 10 do 12 razy szybciej na sprężonym powietrzu niż na wodzie, co może prowadzić do jego
szybkiego uszkodzenia w przypadku zbyt długiego przedmuchiwania po opróżnieniu z wody!
- nigdy nie zamykać zaworu sekcji gdy kompresor pracuje- wpierw wyłączyć kompresor.
Kolejność: Najpierw odłączamy dopływ wody do instalacji przez zamknięcie zaworu doprowadzającego. Następnie
przyłączamy kompresor. Do podłączenia kompresora można użyć przyłącza spustowego M¾” filtra wody GB6920 lub też
zaworu umieszczonego na odejściu trójnika ‘T’ poprzez odpowiednie przyłącze. Podłączenie sprężonego powietrza
powinno znajdować się jak najbliżej źródła wody. Przed przyłączeniem kompresora proszę zapoznać się z parametrami
przyłącza powietrza, rekomendowanymi przez producenta kompresora.
Przedmuchiwanie wykonujemy dla każdej sekcji osobno, zaczynając od najdłuższych bądź najwyżej położonych sekcji.
Przed włączeniem kompresora należy ustawić regulator ciśnienia kompresora na wartość około 3.4bar, otworzyć zawór
danej sekcji poprzez: ręczne otwarcie dźwigni ręcznego otwarcia elektrozaworu lub aktywację trybu ręcznego otwarcia na
sterowniku. Następnie uruchomić kompresor. Proszę uważać, aby nie zwiększać gwałtownie ciśnienia i nie przekraczać
wartości 4 bar na pracującym zraszaczu, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zraszacza. Zabrania się
przedmuchiwania instalacji w której wszystkie zawory są aktualnie zamknięte!
Do całkowitego przedmuchania wody wystarczą zwykle 1-5 minuty, jednak nie przekraczać czasu pracy 1 minuty w
pojedynczym cyklu- w razie konieczności rozpocząć przedmuchiwanie kolejnej sekcji. Okresowo sprawdzać w rękawiczce
temperaturę rury wychodzącej ze sprężarki, szczelność i podawane ciśnienie.
Przedmuchiwanie należy zakończyć po max. 1 minucie pracy zraszaczy od ustania wypływu wody i pracy na sprężonym
powietrzu (mgiełka wodna). Zwrócić uwagę iż niektóre zraszacze wymagają obecności wody jako czynnika smarującego.
Nie stawać na zraszaczach podczas ich przedmuchiwania.
Przedmuchanie przeprowadzić kolejno dla wszystkich sekcji z osobna. Po zakończeniu cyklu zabieg przedmuchania
powinniśmy powtórzyć co najmniej jeden raz, do momentu aż cała woda zostanie usunięta z systemu. Na zakończenie
wyłączyć kompresor i pozostawić wszystkie sekcje w pozycji otwartej za pomocą dźwigni ręcznego otwarcia. Ostatnim
krokiem jest odłączenie węża kompresora- uprzednio sprawdzić czy nie znajduje się on pod ciśnieniem!

5. Pozostałe metody pozbycia się wody z instalacji
- Montaż na każdej linii nawadniającej, w jej najniższym miejscu automatycznych zaworów drenażowych (odwadniaczy),
skierowanych do dołu. Pod zaworami umieszczamy warstwę żwiru 10x10x10cm aby poprawić spływ wody. Działanie
odwadniaczy polega na rozszczelnianiu instalacji za każdym razem gdy zakręcimy dopływ wody. Zawory odwadniające
możemy też wkręcić bezpośrednio w dolne wejście zraszacza GB6688 po wykręceniu zaślepki. Proszę zwrócić uwagę, że
zawory drenażowe nie powinny być instalowane na głównej magistrali zasilającej przed elektrozaworami- jej odwodnienie
powinno się przeprowadzić ręcznie za pomocą zaworu spustowego. Zaworów nie można użyć jeśli różnica poziomów w
instalacji wynosi więcej niż 4m oraz gdy zastosowano zawory zwrotne w korpusach zraszaczy. Elektrozawory i reduktory
ciśnienia należy przedmuchać.
- Umieszczając ręczne zawory odcinające w najniższym miejscu każdej linii nawadniającej. Za pomocą zaworów spuścimy
wodę przed nastaniem mrozów.
UWAGA! Powyżej podane dwa sposoby mogą nie opróżnić wody z wszystkich elementów systemu i dlatego
rekomendowane jest użycie metody ze sprężonym powietrzem. W szczególności używając grawitacji nie można usunąć
wody z: elektrozaworów, reduktorów ciśnienia i podstaw zraszaczy.

VII. Zamienniki zraszaczy
Poniżej podajemy tabelę określającą możliwe zamienniki zraszaczy oraz rodzaj występującego gwintu. Parametry takie jak wydatek wody i promień są
zbliżone, ale nie identyczne. Nazwy firm stanowiących znaki handlowe podano w celu informacyjnym i nie oznaczają one, że produkty są identyczne.
Typ, średnica
gwintu (F)
wejściowego
statyczne ½”

rotacyjne ½”

pulsacyjny ½”
przekładniowe ½”
przekładniowe ¾”

Greenmill Aquasystem

GB6608A r2,4m
GB6610A r2,9m
GB6612A r3,8m
GB6615A (GB6604-15A) r4,5m
GB6617A r5,1m
GB6615S 1,5x9,8m
GB6615E 1,2x4,6m
GBK100ADJ (RN100ADJ) r3,7m
GBK200ADJ (RN200ADJ) r5,2m
GBK300ADJ (RN300ADJ) r8,2-8,5m
GBKSIDE (RNSIDE STRIP) 1.2 x 9m
GB6688 r10m
GBK31031 (K1) r5,1-8,4m
GBK90031 (K2) r8,8-12,8m
GBK15203 (K5 Select) 9,8-10,4m
GBK12003 (Dial-A-Nozzle) 4,5-10,7m

Możliwy zamiennik zraszacza wynurzalnego o zbliżonych parametrach

Hunter® PRO 8A r2,4m, Rainbird® VAN8 r2,4m
Hunter® PRO 10A r2,9m, Rainbird® VAN10 r3,1m
Hunter® PRO 12A r3,6m, Rainbird® VAN12 r3,7m
Hunter® PRO 15A r4,5m, Rainbird® VAN15 r4,6m
Hunter® PRO 17A r5,1m, Rainbird® VAN18 r5,5m, Gardena® S80 (1569) r5,0m
Hunter® SS-530, Gardena® S-CS (1552) 12x2m
Hunter® ES-515, Gardena® S-ES (1553) 6x2m
MpRotator® MP1000 r3,7m
MpRotator® MP2000 r5,2m, Rainbird® R-VAN13-18 r5,5m, Gardena® T100 (8201/8202) r5,5-6m
MpRotator® MP3000 r8,2m, Rainbird® R-VAN17-24 r7,3m
MpRotator® SIDE STRIP
Elgo® 2688 r10m, Rainbird® PRO RAIN 9,2-10,5m
K-Rain® MiniPro, Elgo® 7420, Hunter® PGJ r4,6-11m, Gardena® T200 (8203/8204) r8,9m, Rainbird® 3504
r4,6-10,7m
Krain® SuperPro, Elgo® 7550I, Hunter® PGP r8,5-13,4m, Signature® (Nelson) r9,5-14,6m, Gardena® T360
(8205/8206) r11m, Rainbird® 5004 r7,6-15,2m
Signature®(Nelson®) 5505 r6,1-9,5m

Systemy nawodnień Greenmill Aquasystem: cz. 2 INSTALACJA i KONSERWACJA

strona: 12 z 12

VIII. Podstawowe problemy występujące w systemie zraszaczy
wynurzalnych i ich samodzielne usuwanie
Prosimy, aby w przypadku napotkaniu problemów z prawidłowym działaniem systemu, najpierw zapoznali się Państwo z poniższym zestawieniem
możliwych usterek i sposobów ich usuwania.
Objawy
Przyczyna
Rozwiązanie
Uszczelka zraszacza nie dociska do Uszkodzona uszczelka, ziarna piasku Dokonać oględzin uszczelki, ewentualnie dokonać jej wymiany.
tłoka i zraszacz stale cieknie dostały się między uszczelkę a tłok.
Oczyścić uszczelkę, przesmarować tłok za pomocą smaru
podczas pracy
silikonowego.
Zbyt mały wydatek lub ciśnienie wody Zwiększyć przepływ wody: sprawdzić czy krany odcinające są w
niewystarczające do poprawnej pracy pełni otwarte i nie zatkane. Nie stosować elementów dławiących
zraszaczy (zbyt duża ilość zraszaczy)
przepływ: szybkozłączek, zaworów o dużych oporach dławienia,
UWAGA!
jest
to
najczęstsza węży zbrojonych PCV itd!
przyczyna wycieku wody w okolicy Zwiększyć przekrój rury doprowadzającej, kranów, zaworów
Zasięg zraszacza jest zbyt mały
uszczelki.
elektromagnetycznych, wodomierzy itd. Jako minimum przyjmuje
się średnicę 19mm (wewnętrzną). W przypadku dużych instalacji
Prosimy zwrócić uwagę, że system zwiększyć również przekrój rury montażowej PE zgodnie z
zaprojektowano
do
pracy
przy wartościami odczytanymi z tabeli strat ciśnienia dla rur PE.
określonych parametrach źródła wody. Podlewać w porze nocnej lub wczesnym rankiem, gdy parametry
Minimalne ciśnienie przy pracujących wody są na ogół lepsze (dotyczy głównie zasilania z wodociągu)
zraszaczach podane jest w instrukcji a
wydatek źródła musi wystarczać do W instalacji zastosować szeregowo hydrofor zwiększający ciśnienie
równoczesnej pracy określonej liczby (ciśnienie wejścia i pompy sumują się).
zraszaczy.
Wykonać dodatkową linię zasilającą i przyłączyć do niej część
Jeśli pomiar źródła wody miał miejsce w zraszaczy zasilanych dotychczas istniejącymi liniami.
miesiącach jesiennych lub zimowych na
długo przed instalacją systemu, to
spadek wydatku lub ciśnienia jest bardzo
prawdopodobny w okresie suszy lub w
określonych porach dnia.
Nieprawidłowa regulacja zasięgu
Przeprowadzić regulację zasięgu zraszacza zgodnie z opisem w
przewodniku
Zraszacze mają zbyt duży wydatek wody
W zraszaczach statycznych i rotacyjnych zmniejszyć sektor pracy.
W zraszaczach przekładniowych i pulsacyjnych zastosować
mniejszą dyszę wymienną.
Zamiast zraszaczy statycznych zastosować zraszacze turbinowy
lub rotacyjny (wymiana dotyczy całej sekcji).

W
zraszaczach
statycznych
następuje nierównomierny opad
wody a zasięg zraszacza jest zbyt
mały
Zraszacz
turbinowy/pulsacyjny
zatrzymuje się podczas pracy i
pracuje bardzo szybko.
Wokół
dyszy może powstawać niewielka
mgiełka wodna.
Zraszacz
turbinowy/pulsacyjny
zatrzymuje się podczas pracy i
pracuje wolno. Zasięg zraszacza
jest niewielki.
Zraszacze nie wynurzają się przy
pierwszym załączeniu systemu po
zimie

Zanieczyszczony
filtr
(główny
lub
wewnętrzny) lub dysza zraszacza
Przecięta lub rozłączona rura montażowa
PE (np. podczas sadzenia, kopania itd.)
Problem z przeciętą rurą jest trudny do
zdiagnozowania gdyż przez długi okres
wybijająca woda może nie być widoczna.
Wyłamana dysza zmienno sektorowa
przez zbyt silne odkręcenie podczas
regulacji.

Przeczyścić filtry/dysze zraszaczy zgodnie z opisem w
przewodniku.
Zlokalizować i wymienić odcinek rury lub połączyć jej przecięte
końce za pomocą nypla.

Zbyt duże ciśnienie zasilające wody,
przekraczające dopuszczalne ciśnienie
pracy zraszacza

Zmierzyć ciśnienie przy pracującym zraszaczu a następnie
ograniczyć ciśnienie przez regulację hydrofora lub wstawienie
reduktora wysoko przepływowego przy zasilaniu z wodociągu.
Wymienić zraszacz na nowy (uszkodzenie przy pracy ze zbyt
dużym ciśnieniem nie podlega gwarancji).
Zmierzyć ciśnienie przy pracującym zraszaczu. Zwiększyć
ciśnienie/wydatek lub ograniczyć pobór wody przez zraszacze.
Podzielić system na większą ilość sekcji.

Zbyt małe ciśnienie/wydatek
(patrz też punkt I)

wody

Uszkodzone
przez
mróz
zawory
elektromagnetyczne
Korki lodowe w rurze tamują przepływ
Uszczelki zraszaczy przylegają do tłoka

Wymienić dyszę/zraszacz na nową (nie podlega gwarancji)

Wymienić membrany/zawory na nowe (nie podlega gwarancji).
Poczekać na ocieplenie gruntu i ponownie uruchomić instalację.
Każdej wiosny podczas czyszczenia filtrów w zraszaczu
przesmarować tłok za pomocą smaru silikonowego.

Proszę pamiętać, aby przed nastaniem mrozów kolejno otworzyć zawory elektromagnetyczne i przedmuchać instalację strumieniem
sprężonego powietrza o ciśnieniu 2 bar a głowicę detektora deszczu zdemontować! Przedmuchiwanie zakończyć max. 60 sekund po
rozpoczęciu pracy zraszacza na samym sprężonym powietrzu. UWAGA! Zraszacz obraca się 10 do 12 razy szybciej na sprężonym powietrzu
niż na wodzie i dlatego jego przedmuchanie należy zakończyć niezwłocznie po usunięciu wody z systemu!

