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1 Bezpečnost 

 

Tento návod k obsluze obsahuje nejdůleţitější instrukce, které je třeba při instalaci a provozu 

dodrţovat.  Je proto naprosto nezbytné, aby si příslušný montáţní pracovník, projektant i 

provozovatel (obsluha) tento návod důkladně pročetli ještě před uvedením zařízení do 

provozu. 

 

Dodrţujte prosím jak obecné bezpečnostní instrukce uvedené v kapitole Bezpečnost, tak i 

konkrétní bezpečnostní upozornění uvedená v ostatních kapitolách. 

 

1.1 Jak jsou instrukce v tomto návodu značeny 

 

Bezpečnostní instrukce, které by v případě nedodrţení mohly ohrozit lidský ţivot nebo zdraví, 

jsou označeny obecným symbolem „nebezpečí“: 

 

 

 

„Varování“ je uváděno u těch instrukcí, které by v případě nedodrţení mohly ohrozit 

postřikovač nebo jeho řádný provoz. 

                       

 

 

1.2  Rizika při nedodržení bezpečnostních instrukcí 

 

Nedodrţení bezpečnostních instrukcí by mohlo mít za následek ohroţení ţivota nebo zdraví a 

poškození ţivotního prostředí nebo zařízení.  Porušení bezpečnostních instrukcí můţe vést ke 

ztrátě všech práv na jakoukoliv kompenzaci. 

 

 

WARNING 
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2 Popis 
Pohled shora 
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3 Instalace 
 

 Před instalací postřikovačů řádně propláchněte všechna potrubí. 

 Spojovací závity utěsněte teflonovou páskou. 

 Poznámka: Postřikovače pokrývající jen kruhovou výseč musejí být nastaveny tak, 

aby značka ‘ ’ byla v přímce vymezující levou stranu zavlaţovaného sektoru. 

 

 
 

4 Uvedení do provozu 

(Pro postřikovače s ventilem uvnitř hlavy) 

 

a) Zkontrolujte elektrickou funkci: 

Před otevřením přívodu vody do postřikovače aktivujte přes řídicí modul cívku.  

Uslyšíte-li v cívce cvaknutí, elektrická funkce postřikovače je v pořádku (cvaknutí 

způsobuje aktivovaný rotor). 

b) Zkontrolujte, je-li „Manuální otevření“ nastavené na AUTO (šroub „Manuální 

otevření“ otočte doleva až na doraz). 

Při tomto nastavení pokud není zapnutý, postřikovač spolehlivě zavírá proud vody. 

c) Pomalu pouštějte přívod vody do ventilu, dokud nedosáhnete provozního tlaku.  

Postřikovač se můţe krátce otevřít, ale nejdéle do 30 vteřin by se měl opět 

automaticky zavřít. 

d) Jakmile máte otevřený přívod vody a dosáhli jste maximálního provozního tlaku, 

zkontrolujte postřikovač i všechny spoje, nevykazují-li netěsnosti. 

Sesazení  

Levá strana zavlaţovaného sektoru 
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e)  Zkontrolujte, zda postřikovač bez problémů funguje: 

Postřikovač otevřete funkcí „Manuální otevření“, a to otáčením šroubu „Manuální 

otevření“ do polohy mezi AUTO a OFF (cca 1 otáčka).  Hlava postřikovače se zvedne 

a začne otáčet. 

 

 

        Nestůjte před tryskou! 

 

Nastavte poţadovaný výstupní tlak, a to otáčením šroubu „Pressure“ doprava (-) aţ na 

doraz (minimální tlak).  Výstupní tlak je nyní nastaven na přibliţně 3 bary.  Jestliţe 

otočíte šroub „Pressure“ o celou otáčku doleva (+), výstupní tlak se zvýší o 1 bar. 

f) Zavřete „Manuální otevření“ a nastavte polohu AUTO (viz bod 4b). 

Postřikovač by měl zastavit proud vody do 30 vteřin.  

g) Kroky e) a f) v případě potřeby opakujte, dokud nebude systém hladce fungovat. 

h) Správnou funkci postřikovače zkontrolujte ještě jednou tak, ţe ho zapnete elektricky z 

řídicího modulu. 

 

 

5 Nastavení zavlažovaného sektoru 

(pouze pro postřikovače pokrývající kruhovou výseč) 

 

  Nastavte levou koncovou pozici pomocí:            

 

 

 

Levá koncová pozice se můţe nastavit +/- 90° 

 

 

-

+

 
       

Poznámka:  
Jedna celá otáčka šroubu posune 

koncovou pozici sektoru o 60°. 
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  Nastavte pravou koncovou pozici pomocí:             

 

 

Pravá koncová pozice  

se můţe nastavit na šíři zavlaţovaného sektoru 30° aţ 330°. 

 

    

330°

 
 

 

Poznámka: Postřikovač se normálně dodává se sektorem zavlaţování nastaveným na 

180°.  

V zájmu zkrácení doby nastavování zavlaţovaného sektoru je moţno hlavu 

postřikovače otočit na konec směru otáčení ručně . 
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6 Výměna trysky 

 

Zkontrolujte, není-li postřikovač pod tlakem. 

 

 

 Povolte všechny 3 šrouby krytu a kryt sejměte. 

d) Šroubovákem vytáhněte bílý zajišťovací krouţek. 

                  
 Vytáhněte vnitřní sestavu postřikovače z pláště. 

 Sejměte kryt hlavy postřikovače, a to vypáčením malým šroubovákem v zářezu. 

 Pomocí vhodných kleští otočte tryskou doleva a vytáhněte ji. 

 Na novou trysku navlečte O-krouţek 

     
a obráceným postupem hlavu postřikovače opět smontujte. 

Zajišťovací krouţek 

O-krouţek 

Tryska 
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e) Do hlavy postřikovače osaďte kryt, a to tak, ţe ho nejdříve zatlačíte co nejdál na straně 

trysky a pak zcela zacvaknete na protější straně od trysky. 

 

                                         
 

6.1 Nastavení vstupní trysky 

 

Doporučená rychlost otáčení se udrţuje správným nastavením vstupní trysky. 

Nastavte ji následovně: 

 Vstupní trysku spolu s filtrem vyjměte tak, ţe ji šroubovákem v zářezu vypáčíte.  

 Vstupní trysku opět zacvakněte do modulu postřikovače tak, aby prodlouţené ţebro 

směřovalo k průměru pouţité trysky. 

                 
 

Poznámka:  Potřebujete-li vyšší rychlost otáčení, žebro musí ukazovat na menší průměr 

než je průměr právě používané trysky. 
 

Pohled shora Vstupní tryska 

Turbínka 

Vnitřní 

sestava 

postřikovače 

ţebro 

Zajišťovací kus 

rib 
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6.2 Osazení vnitřní sestavy postřikovače 

 

 Na přírubu umístěte O-krouţek a pro usnadnění montáţe ho lehce namaţte. 

 Modul postřikovače zasuňte do pláště. 

Poznámka: Zkontrolujte správné vzájemné sesazení. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 Přírubu vtlačte do pláště. 

 Navlečte zajišťovací krouţek. 

Poznámka: Zajišťovací krouţek musí být zcela zatlačen do zářezu. 

 Pomocí tří šroubů upevněte kryt pláště. 

 Zkontrolujte, zda postřikovač funguje správně – viz body 4b aţ 4e. 
 

Vodicí ţebra 

Vodicí plášť 

Vnitřní sestava 

postřikovače  


