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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 
PERROT 

VÝSUVNÝ  POSTŘIKOVAČ S VESTAVĚNÝM ELEKTROVENTILEM 
LVZR 22-3 V 

LVZR 22-3 V AC/DC  
LVZR 22-3 VDE 
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1. Všeobecně 
 
 

Předpokládáme, že jste zkušení v oblasti zavlažování. Z těchto důvodů je návod k 
použití stručný a obsahuje pouze nezbytně nutné informace pro správné použití 
uvedeného výrobku. Provozovatel musí být před zahájením provozu řádně proškolen. 

 
Záruka může být akceptována pouze tehdy, pokud byl postřikovač provozován v 
souladu s tímto návodem a k defektu došlo během záruční doby. 

 
 1.1. Použití 
 
Postřikovač slouží k rovnoměrné distribuci vody. Voda by měla být předem vyčištěna, 
bez hrubých nečistot a organických nečistot. 
Maximální teplota vody je 50 ° C. 
Maximální okolní teplota je 75 ° C. 
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2. Bezpečnost 
 

Tento návod k použití obsahuje základní informace pro montáž, instalaci, provoz 
kontrolu a opravy. Z těchto důvodů si musí instalatér nebo obsluha prostudovat návod 
před vlastním použitím postřikovače. 

 
Kromě toho musí být brán zřetel na všechny ostatní ustanovení tohoto návodu k 
použití, která se dotýkají bezpečnosti použití. 
 
 

 
2.1.  Označení pokynů a symbolů 

 
Nerespektování bezpečnostních pravidel uvedených v návodě  může způsobit zranění 
obsluhy. Bezpečnostní pravidla uvedená v návodě jsou zvýrazněna symboly: 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Varování před poraněním rukou 
 
 
 
     Varování před automatickým spuštěním 
 
 
Bezpečnostní pravidla a postupy, která mohou při nesprávném provádění 
poškodit zařízení jsou označena slovy: 

                
 

  
 
 
 

2.2. Nedodržení bezpečnostních pokynů 
 
Nedodržení bezpečnostních pokynů může ohrozit bezpečnost osob, životního prostředí i 
samotného zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě jakýchkoli 
nároků na náhradu škody. 
 
 

 

POZOR 
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3. Technická data 
 
Doporučený tlak 5-6 bar 
Přípustný provozní tlak 3-8 bar 
 

Tlak na postřikovači nesmí překročit 10 bar             
POZOR

 
 
 
Pro více informací viz samostatný katalogový list 
 

4.  Montáž 
 
 Před montáží očistit připojovací závit  
 Připojovací závit je 1½“ IG 
 Utěsnění závitu provedeno teflonovou páskou či nití. 
 Osazení a připojení postřikovače – viz. dále 
 Připojení ovládacího kabelu musí být provedeno pouze se schválenými spoji. 
 

Osazení a připojení postřikovače 
 

 

 
 
 
1 – T-kus  
2 - Vnitřní závit 6/4“ 
3 – Kloubová spojka 
4 – Přechod  
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5.  Spuštění, provoz 
 

5.1.1  Připojení 
 

 LVZR 22-3V LVZR 22-3VDC/ VAC/VDE 

Připojovací vstup G 1½ G 1½ 

Vstup ovládacího 
vedení 

DN 6 Kabel s koncovkou 

Stavební výška 450 mm 450 mm 

 
                   

5.1.2  Uvedení do provozu 
a) Zkontrolujte elektrické funkce a směr trysky: 
Před zavodněním proveďte kontrolu funkce solenoidové cívky. Při spuštění je slyšet 
"klapnutí" pístu cívky. 
Nastavte postřikovací hlavu směrem do zavlažované plochy. 
b) Zavodněte systém a postupně natlakujte. Je možné, že se ventil krátce otevře. 
c) Po dosažení provozního tlaku zkontrolujte těsnost systému. 
d) Proveďte zkoušku spouštění elektroventilů a postupně odvzdušněte systém. 
e) Proveďte nastavení výsečí 
 
 

5.1.3  Postřikovač s hydraulickým ventilem LVZR 22V 
 Připojte ovládací potrubí a odvzdušněte postřikovač.  
 Odvzdušňovací šroub viz. obrázek 1  

 Proveďte kontrolu spouštění ventilu. 
 
5.2  Vyřazení z provozu, zazimování 

 
 

Před prvními mrazy musí být postřikovač zbaven vody. 
Vodu z postřikovače vytlačte pomocí stlačeného vzduchu. Proces vyfukování se 
musí zopakovat minimálně 3x u každého postřikovače. 
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Obrázek 1 
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6. Údržba 
 
 Udržujte vnitrní část postřikovače v čistotě. Nečistoty odstraňujte průmyslovým 

vysavačem. 

 Před zahájení jarní sezóny ořežte travní drn , kterým postřikovač zarůstá. 
 
 
 
 
 

 
7. Údržba opravy 
 
 

7.1  Demontáž 
    Vyšroubujte šrouby [3] na víku [2] vyjměte víko a příchytku [4]. 

 Vyšroubujte šrouby [6] vyjměte vnitřek postřikovače [5]. 
 U typu  LVZR 22-3VDC/VAC/VDE  při práci na elektro-částech vyjměte 
plechové pouzdro [1] 
Výměna cívky a membránového ventilu 

 
 
Při výměně cívky nesmí byt žádný tlak v systému. 
 
 
 

 
 Cívku [19] lze vyjmout s i bez sedla  [18] po vyjmutí cívky lze čistit sítko[17]  
 Vyjměte jistící kruh [9] pomocí montážního háku [33]  
 Rázovým vytahovákem [32] vyndejte ( zandejte ) ventilové síto [12]  
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7.2  Všeobecné práce na postřikovači 

   7.2.1 Výplach postřikovače 
 Nečistoty v potrubí lze vypláchnout přímo z postřikovače. 
 Do prostoru vnitřku postřikovače našroubujte vyplachovací kus [31] ( Obr. 2 ) 
 Na hadicovou spojku [23] nasaďte hadici, která odvede nečistoty ze systému. 

Obrázek 2 
 

   7.2.2 Osazení ventilu 
 Membránový ventil [12] s kroužkem [10] pomocí rázového vytahováku [32] 

zatlačte do pouzdra v postřikovači. Úkos na nerezovém kroužku směrem k 
ventilu [12]. Ventil [12] v místě těsnění [11] a [13] lehce namažte. 

 Ovládací kanálek mezi těsněním [13] musí být směrem k odvzdušňovacímu 
šroubu 
 (± 3° nebo ±5mm průměru náběhu na těsnění[11] ).  

 Zajišťovací kroužek ( segrovku ) [9] nasaďte pomocí kleští [30] do drážky. 
Pootočením kroužku ověřte správné zaskočení do drážky. Rázovým 
vytahovákem proveďte kontrolu upevnění ventilu. 

    
   7.2.3 Sestavení postřikovače. 

 Vnitřek postřikovače zasuňte výstupkem [8] do drážek.  Přírubu [7] pevně 
naražte na dosedovou plochu a pomocí šroubu [6] dotáhněte. Šrouby 
dotahujte postupně, aby příruba stejnoměrně dosedala. 

 Víko [2] přišroubujte šrouby [3] do mosazného držáku [4]. 
 Postřikovač je sestaven proveďte kontrolu dle bodu 5.1.2 . 
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7.3  Provozní poruchy a jejich řešení 
 

Porucha Příčina  Odstranění 
Ventil otvírá / zavírá jen ručně Zanešená cívka, sítko cívky Vyčistěte cívku a sítko bod 

7.1. 

 Nízké napájecí napětí 
(24VAC/DC) 

Zkontrolujte ovládací kabel 

 Vadná cívka Změřte cívku 

(Hodnota ca. 30) 

 Píst cívky je zaseklý Vyměňte cívku 

Ventil neotvírá – aut. i ručně Vadná membrána ventilu Vyměňte membránový ventil 
7.1. 

 Ucpaný kanálek ovládací 
vody 

Pročistěte kanálek ovládací 
vody 

Ventil nezavírá – aut. i ručně Ucpaný kanálek ovládací 
vody 

Vyjměte ventil a propláchněte 
kanálky 7.1 

 Únik ovládací vody Zkontrolujte šroub 
manuelního spouštění 

Malý tlak na trysce Ventil je ucpaný Vyčistěte sítko 
membránového ventilu 7.1 

Postřikovač se neotáčí  Ucpaná tryska pohonu 
úderového mechanismu 

Vyšroubujte trysku a vyčistěte 
ji. 

 
 
 
 
Vyhrazujeme si právo na změnu podle dosavadního stavu techniky, a to i bez předchozího upozornění. 


