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CO OZNACZA INSTALACJA WKOPANA W ZIEMIĘ
Jest to instalacja, której rury biegną pod powierzchnią ziemi, a dysze nawadniające wysuwają się
automatycznie  ponad  powierzchnię  ziemi  tylko  w  momencie  nawadniania.  Instalacja  podziemna
może być sterowana przez odpowiednio zaprogramowaną centralkę, która automatycznie steruje
częstotliwością, oraz długością czasu nawadniania. Posługując się poniższymi materiałami, można
łatwo zaprojektować,  zainstalować oraz uruchomić instalację  podziemną. Wystarczy wykonać po
kolei punkt po punkcie następujące czynności. 

A) WODA
Przede wszystkim należy określić parametry wody w kranie, z którego będzie ona pobierana
do podlewania ogrodu, czyli:

1) "masę" wody, co oznacza ilość wody dostarczaną w ciągu określonego czasu;
2) "ciśnienie" wody

MASA
Potrzebne będzie wiadro kwadratowe (albo wiadro o znanej
objętości)  oraz zegarek z  sekundnikiem.  Wiadro napełnia
się  wodą  przy  całkowitym  otwarciu  kranu.  Dzieląc  ilość
litrów  wlanych  do  wiadra  przez  ilość  sekund  czasu
napełniania, otrzymuje się wartość masy wody wyrażoną w
litrach na sekundę (l/sek). Często zdarza się wyrażać masę
wody w litrach na minutę albo w metrach sześciennych na
godzinę (l/min, m3/godz). Należy wówczas pamiętać, że 1
l/sec = 60 l/min = 3,6 m3/godz.
Posłużmy się  przykładem: jeżeli  aby napełnić wiadro 9 L
wody potrzeba 14 sekund to oznacza to masę wody: 
9     = 0,64 l/sek.
14
czyli.38,6 l/min. (0,64 l/sek. x 60 sek. w ciągu 1 minuty), które odpowiadają 2.314  l/h (0,64 l./sek. x
3.600 sek. w ciągu 1 godziny) czyli 2,314 m3/h.). Dla pewności można
pomnożyć  wyliczoną  masę  wody  przez  0,75  i  otrzymamy  masę
użytkową  do  naszej  dyspozycji.  W  naszym przykładzie  wynosić  ona
będzie  38,6  l./min.  x  0,75  =  29  l./min.  W  dalszej  części  instrukcji
podamy masy wody dla poszczególnych irygatorów, wyrażone w litrach
na minutę (l/min).

CIŚNIENIE
Potrzebny  będzie  ciśnieniomierz  wodny,  urządzenie,  które  można
pożyczyć  od  hydraulika.  Należy  go  nakręcić  na  nagwintowaną
końcówkę kranu oraz otworzyć kran na pełen przepust. Ciśnieniomierz
pokazuje ciśnienie, które może być wyrażone w:
- atmosferach (Atm)
- lub kg/cm3

- lub w barach
Podane trzy jednostki miary są sobie równoważne. Ciśnienie średnio powinno w wynosić pomiędzy 1
a  5  Atm.  Ciśnienie  obliczone  w  ten  sposób  to  "ciśnienie  statyczne".  Dla  pewności,  wyliczone
ciśnienie  statyczne  można  pomnożyć  przez  0,75  otrzymując  w  ten  sposób  ciśnienie  użytkowe.
Dokładniejsze  informacje  na  ten  temat  można  znaleźć  w  INFORMACJACH  DODATKOWYCH.
Zaleca się wykonanie dwóch pomiarów MASY l CIŚNIENIA o dwóch różnych porach dnia, (lecz nie
w godzinach pełnego nasłonecznienia, ponieważ może to zaszkodzić roślinom) oraz wieczorem lub
w nocy. W przypadku gdy ciśnienie użytkowe jest niższe niż 2 bar a masa użytkowa niższa niż 18-20
l/min,  odradza  się  instalowanie  systemu  nawadniania  podziemnego.  Optymalne  ciśnienie  dla
systemu nawadniającego waha się pomiędzy 2,5 i 3,5 bar. 

B) OGRÓD
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Zaleca się wykonanie planu ogrodu w skali  na papierze milimetrowym. Należy wykonać rysunek
domu, ogrodu, ścieżek, drzew, krzewów oraz zaznaczyć miejsce ujęcia wody (rys. 3 i 4). Na tym
samym rysunku dobrze byłoby zaznaczyć również: 
- skalę, w której został wykonany rysunek oraz przynajmniej główne wymiary;
- masę użytkową;
- ciśnienie użytkowe.

C) PROJEKT INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ
Wykonanie projektu rozpoczynamy, wykonując punkt po punkcie kolejne instrukcje. 
TO NIE JEST TRUDNE!
W dalszej części zobaczymy:

- jakie rodzaje zraszaczy oferujemy
- gdzie i jak powinny być zainstalowane

- jak należy je łączyć ze sobą

C.1 ZRASZACZE
Istnieją zraszacze chowające się statyczne i głowice:

- o stałym kącie nawadniania 360°, 270°, 180°, 90°
- o regulowanym kącie nawadniania od 0° do 360°
- do wąskich powierzchni prostokątnych 

(dane w załączniku ZRASZACZE STATYCZNE)
a także zraszacze chowające się turbinowe, w których możliwa jest regulacja masy wody, zasięgu i
kąta  nawadniania.  Dane  dotyczące  wyżej  wymienionych  zraszaczy  zostały  zamieszczone  w
załączniku ZRASZACZE TURBINOWE.
Zraszacze turbinowe charakteryzują się regulowanym kątem nawadniania w zakresie od 25(40)° do
360°. Są one wyposażone w 8(12) różnych dysz, które mogą być łatwo wymieniane (oznaczono je
numerami od 1 do 8(12). Dysze w zależności od ciśnienia mają różny zasięg nawadniania i masę
wody.  Zasięg  nawadniania  (od  maksymalnego  do  minimalnego)  może  być  regulowany  dzięki
zaworowi regulującemu.
W  celu  równomiernego  nawodnienia  trawników,  zraszacze  powinny  być  rozmieszczone  w
regularnych odstępach. W załączonych tabelach pojawia się kolumna DYSTANS, w której określona
jest w metrach (patrz punkt C.2) odległość jednego zraszacza od drugiego. Dystans ten powinien
odpowiadać  zasięgowi  nawadniania,  lecz  może  on  być  także  nieco  mniejszy  lub  większy
(maksymalnie 1,2 razy taki jak zasięg). Na przykład: dla zasięgu 4 m. dystans może wahać się od
3,90  do  4,8  m.  Szczególnej  uwagi  wymagają  zraszacze  turbinowe  o  regulowanym  kącie

nawadniania.  W  ich  przypadku  ilość  wody  rozprowadzonej  na  1  m2 w  przeciągu  1  godz.
(pluwiometria) zmniejsza się wraz z powiększaniem się kąta nawadniania.  W celu otrzymania w

rys.3



każdym punkcie terenu, (nawadnianego kilkoma zraszaczami podłączonymi do tego samego ujęcia)
takiej  samej  pluwiometrii,  należy wyregulować masę wody każdego zraszacza w odniesieniu  do
nawadnianego przezeń kąta, montując odpowiednią dyszę.

C.2 WYBÓR l ROZMIESZCZENIE ZRASZACZY
Teraz  należy  na  rzucie  terenu  nanieść  pozycje  zraszaczy,  pamiętając  o  ich  danych
charakterystycznych i dystansach zamieszczonych w powyższych tabelach. Możemy posłużyć się
przykładem  przedstawionym  na  rys.  5,  który  nawiązuje  do  ogrodu  przedstawionego  na  rys.  4.
Robimy założenie, że:
- ciśnienie wynosi 2,5 bar
- masa użytkowa wynosi 28 l/min
W narożnikach rozmieszczamy zraszacze 90° i  270°;  wzdłuż obrzeży rozmieszczamy zraszacze
180° a w strefach centralnych zraszacze 360°.W przypadku trawników, w których krótszy bok ma co
najmniej  6-7  m  radzimy  zainstalować  zraszacze  turbinowe.  Dla  powierzchni  bardzo  wąskich  i
długich, w których bok krótszy wynosi mniej niż 2 m., radzimy posłużyć się zraszaczami statycznymi
(lub głowicami statycznymi) kwadratowymi lub prostokątnymi np: SST, CST, EST.

Zachęcamy do sporządzenia tabeli, w której zamieścimy zasięgi (dystans) i zapotrzebowanie wody
przez zraszacz w l/min odniesieniu do rys. 5 zamieszczamy poniżej.
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C. 3 PODZIAŁ NA PODSTREFY
Należy obliczyć całkowitą masę wody niezbędną do podlewania ogrodu i porównać ją z dostępną
masą wody wyliczoną na podstawie pomiarów wykonanych zgodnie z punktem A (str. 1). Rzadko
zdarza się, aby masa wody, którą dysponujemy była równa lub większa od ilości wody wyliczonej
jako niezbędne minimum. Należy pamiętać, że zraszacze turbinowe nie mogę być połączone z
zraszaczami  statycznymi,  lecz  muszę  być  zamontowane  na  osobnych  obwodach. Ilość
podstref jest określona iloczynem masy niezbędnej do nawadniania i masy użytkowej.



Na  rys.  6  przedstawiono  jak  można  rozdzielić  zraszacze.  Zwróćmy  uwagę  na  to,  że  masy  w
poszczególnych  podstrefach  są  stosunkowo  zrównoważone  między  sobą.  Obok  zraszaczy
statycznych została oznaczona ich masa (w l/min). Obok zraszaczy turbinowych została oznaczona
zarówno ich masa jak i nr dyszy. Poszczególne strefy są oddzielnie zasilane wodą, każda osobną
rurą  zasilającą,  co  pozwala  na  ich  niezależne  nawadnianie  w  różnych  momentach  lub  porach.
Kolejność,  w jakiej  włączać się  będą poszczególne podstrefy  uzależniona jest  od programatora,
który steruje elektrozaworami. Elektrozawory otwierają i zamykają dojście wody do poszczególnych
obwodów. Najczęściej używane rury to PE 32(25) PN6, co oznacza średnicę zewnętrzną 32(25) mm.
i  ciśnienie  nominalne  podczas  pracy  6  bar.  Jeżeli  długość  rury  łączącej  ujęcie  z  pierwszym
zraszaczaczem jest większa niż "długość graniczna" (patrz tabela 1), na tym odcinku należy użyć
rury o średnicy zewnętrznej 32 mm i ciśnieniu podczas pracy 6 bar.

TABELA 1

MASA PODSTREFY
[litry/min] 15 20 25 30 35 40

DŁUGOŚĆ GRANICZNA
rura 25 mm [m] 75 40 25 17 12 10

W celu pogłębienia wiadomości patrz Dodatek.

Na rysunku 6 przedstawiono przebieg rur i punkt rozprowadzania wody wraz z elektrozaworami. W
ten  sposób  mamy  gotowy  projekt.  Następne  zadanie  to  wybór  odpowiednich  materiałów,  do
wykonania projektu, z listy wymienionej w załączniku MATERIAŁY 



C.4 Rodzaje zraszaczy
- wynurzenie 7,5 cm.
- wynurzenie 10 cm.
"wynurzenie"  określa  wysokość  na  jaką  podnosi  się  irygator  w  momencie  nawadniania.  Po
zakończeniu  nawadniania  irygator  wraca  do  pozycji  wyjściowej  tj.  wynurzenie  =  0.  Głowice
zamontowane przy użyciu odpowiednich złączy na elementach przedłużających, mogą służyć jako
zraszacze  nie  chowające  się.  Na  przykład  mogą  być  ustawione  w  krzakach  lub  na  klombach
(wszędzie tam gdzie strumień normalnego, chowającego się zraszacza mógłby być przerywany) i
wszędzie  tam gdzie  nie  używa  się  kosiarki  do  trawy.  Co do  montażu  patrz  rys.  8.  W punkcie
wyjściowym  elektrozaworu  należy  podłączyć  rurę  polietylenową  wsuwając  ją  w  uchwyt
szybkoskrętny  złącza.  Końcówka  węża  powinna  być  ucięta  pod  kątem  prostym,  a  następnie
wygładzona pilnikiem (rys. 10a), nasmarowana i wciśnięta do oporu w szybkoskrętny uchwyt złącza,
po uprzednim odkręceniu (lecz nie zdjęciu) pierścienia. Następnie należy silnie ścisnąć pierścień
(rys. 10b). Powyższy opis montażu odnosi się do wszystkich złączy ciśnieniowych.

rys. 6

rys. 10 brys. 9 rys. 10a



E)  WYKONANIE INSTALACJI
Rozpoczyna się od kurka rozdzielczego wody, który powinien mieć
gwint co najmniej 3/4"M, (Ø zewnętrzne 27 mm). Pomiędzy kranem
a rurą przepływową należy zainstalować filtr oczyszczający w celu
zabezpieczenia całej instalacji i dysz zraszaczy przed osadzaniem
się mechanicznych zanieczyszczeń oraz dla  poprawienia  jakości
wody. Jeżeli w projekcie wydzielona została więcej niż jedna strefa
nawadniania,  dobrze  byłoby  rozdzielić  wodę  do  poszczególnych
stref za pomocą rozdzielacza. Na rysunku 8 została przedstawiona
w sposób uproszczony konstrukcja  rozdzielacza o 4  wyjściach  i
potrzebne  do  tego  elementy.  Nie  potrzebują  one  dodatkowych
materiałów  uszczelniających.  Ilość  elektrozaworów  (Art.  4022  i

4024)  powinna  odpowiadać  ilości  podstref  projektu.  Tak  skonstruowany  rozdzielacz  może  być
usytuowany w garażu, na  murze nad ziemią lub w skrzynce pod ziemią(rys. 9).
          

W punkcie wyjściowym elektrozaworu należy podłączyć rurę polietylenową wsuwając ją w uchwyt
szybkoskrętny  złącza.  Końcówka  węża  powinna  być  ucięta  pod  kątem  prostym,  a  następnie
wygładzona pilnikiem (rys. 10a), nasmarowana i wciśnięta do oporu w szybkoskrętny uchwyt złącza,
po uprzednim odkręceniu (lecz nie zdjęciu) pierścienia. Następnie należy silnie ścisnąć pierścień (rys.
10b). Powyższy opis montażu odnosi się do wszystkich złączy ciśnieniowych.

E.1) OZNACZENIE ŚLADU
Przy użyciu gipsu w proszku, zaleca się wyznaczenie przebiegu wszystkich rur na powierzchni ziemi,
zgodnie z projektem oraz oznaczenie słupkami wszystkich punktów, w których będą znajdowały się
zraszacze. 

E.2 WYKOP

rys 8
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Następnie przy użyciu łopaty wykonuje się wykop, w postaci rowu o przekroju V i głębokości 30-35
cm (rys. 11). Należy uważać, jeżeli to możliwe aby jak najmniej naruszyć trawę znajdującą się na
powierzchni  wykopanego klina.  Aby  uchronić  przed  zniszczeniem dywan  trawnika  znajdujący  w
sąsiedztwie rowu, należy wyłożyć trawnik płachtą plastikową, na którą wykładamy ziemię wydobytą z
wykopu. W miejscu instalacji irygatorów, wykopany rów powinien być trochę szerszy i około 5 cm
głębszy, co pozwoli na łatwiejszą pracę.
E.3 UKŁADANIE RURY
Kolejną czynnością jest  ułożenie rury  w rowie i  zmontowanie
zgodnie  z  projektem  całej  sieci,  przy  zastosowaniu  złączy
ciśnieniowych,  które  montujemy  wg wcześniejszy  wskazówek
(rys.  10a-10b).  W  każdej  podstrefie  należy  zamontować
automatyczny  zawór  odwadniajacy  ze  złączem ciśnieniowym
typu  kolanko  jak  na  rys.  12.  Zawór  spustowy  automatycznie
zamyka się, gdy orurowanie znajduje się pod ciśnieniem, czyli
podczas  nawadniania,  a  ponownie  otwiera  się  na  koniec
nawadniania, pozwalając na opróżnienie rury. Zaleca się, aby
na  tym etapie  zamontować  tylko  kolanko  ciśnieniowe:  zawór
zostanie zamontowany po przeprowadzeniu czyszczenia sieci
(patrz  punkt  H).  W  miejscu  zaworu  spustowego  należy  wykopać
studzienkę trochę szerszą i  trochę głębszą (w porównaniu z rowem),
oraz napełnić ją żwirkiem aby ułatwić przesiąkanie.

E.4  INSTALACJA ZRASZACZY
W poniższych punktach podajemy sposób montażu zraszaczy, zgodnie
z projektem:
1)  Wokół  rury  mocujemy złącze szybkoskrętne klamrowe,  przy czym
śrub nie dokręcamy do końca (rys. 13a).

2) Nakręcamy prowizorycznie element przedłużający i sprawdzamy czy
element ten na pewno ustawiony jest w pozycji pionowej i czy klamra
jest dobrze umocowana (rys. 13b).
3)  Zakręcamy  do  końca  śruby  nakrętki  klamry  i  odkręcamy
przedłużenie.

4) Wiertłem o średnicy  11 mm. dla opaski z gwintem ½”  lub o średnicy
15  mm.  dla  opaski  z  gwintem  ¾”  należy  wywiercić  otwór  w  rurze
(rys.13c).

5) Nakręcamy na złącze nypel a następnie przedłużenie teleskopowe
częścią sześciokątną do dołu (rys. 14a). 

rys. 12
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UWAGA -  Przed rozpoczęciem wiercenia,  wszystkie  gwinty  radzimy okleić  taśmą teflonową.  Na
kolejnych rysunkach gwinty do oklejenia zostaną oznaczone gwiazdką. 

6)  Na  przedłużenie  teleskopowe  nakręcamy  zraszacz  typu  przewidzianego  wg  projektu  w  tym
punkcie instalacji (14 b). (Na głowicy zraszacza oznaczony jest jego kąt nawadniania).

7)  Przymierzamy wierzchołek  irygatora  chowającego się  do  poziomu terenu  i  sprawdzamy jaka
część przedłużenia musi zostać obcięta. Cięcie należy wykonać mniej więcej w połowie wysokości
tulejki (aby zachować większy margines do regulacji wysokości) (rys. 15a) i kilka mm poniżej bruzdy,
gdzie nie ma gwintu. 

8)  Nakręcamy  tulejkę  ze  skrzydełkami  na  przedłużenie.  W  miejscu  bruzdy  mocujemy  gumowy
pierścień,  znajdujący  się  w  opakowaniu  (rys.  15b),  i  smarujemy  go  smarem,  olejem  lub  wodą
mydlaną.

9) Wprowadzamy przedłużenie do otworu i zakręcamy tulejkę na gwincie górnym podstawy (rys.
15c).

10)  Nakręcamy  i  odkręcamy  przedłużenie  tak  długo,  aż  wierzchołek
chowającego  się  zraszacza  znajdzie  się  dokładnie  na  poziomie
powierzchni  terenu.  Przedłużenie  teleskopowe  pozwala  na  kolejne
poziomowania w przypadku osiadania terenu. Na głowicy zraszacza jest
zaznaczony kąt oraz kierunek, w którym rozpylana jest woda.

11)  W przypadku,  w  którym zraszacz  będzie  zainstalowany  na  końcu
obiegu otwartego, na końcu rury montuje się złącze kolankowe PE, nypel
i teleskopowy element przedłużający (rys. 17a). Następnie postępuje się
jak w punkcie 6 i dalej.

12) Kolanko z gwintem 1/2"M i  przyłączem na wąż 16 mm. umożliwia
łatwe podłączenie  zraszaczy w trudno dostępnych miejscach,  do rur  o
średnicach 25 mm. lub 32 mm. Stosujemy wówczas kolanko 16 mm z
gwintem zewnętrznym ¾” oraz rurę o średnicy 16 mm. Przy połączeniu
rury z kolankiem można zastosować opaskę zaciskową (Rys 17b).

rys. 14b rys. 15a rys. 15b rys. 15c

rys. 16

rys. 17a
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Dostępne są również zmontowane już zestawy przyłączy o długościach 150 i 300 mm oraz gwintach
½  i ¾”.

F) ZAMONTOWANIE CENTRALKI STEROWNICZEJ
Centralka jest montowana w miejscu nie nasłonecznionym oraz przewiewnym (np.: pomieszczenie
gospodarcze,  kotłownia lub garaż).  Podłączenia elektryczne, (zarówno do sieci  elektrycznej jak i
podłączenie elektrozaworów), oraz programowanie wykonuje się zgodnie z instrukcjami załączonymi
do centralki. Po podłączeniu centralki można wykonać próbę na instalacji nawadniającej. 
Dostępne  są  również  sterowniki  bateryjne  mocowane  bezpośrednio  w  skrzynce  zaworowej  na
elektrozaworze sterujące pracą od jednego (typ ONE II) do czterech zaworów (typ FOUR) .

G) MONTAŻ CZUJNIKA OPADU DESZCZU
Czujnik  opadu deszczu  musi  być  umieszczony  na  wolnym powietrzu,  poza  zasięgiem wody ze
zraszaczy. Czujnik wyłącza działanie systemu nawadniania przy poziomie 4 mm opadu deszczu.
Sposób podłączenia do instalacji jest wyjaśniony w instrukcji obsługi czujnika.

H) PRÓBA INSTALACJI
Przy wymontowanych zaworach spustowych, wypuszczamy wodę z rur z
całej sieci w celu wypłukania ewentualnych śmieci, które mogły zalegać w
rurach.  Następnie  montujemy  zawory  spustowe,  (należy  pamiętać  aby
obkleić gwint taśmą teflonową), i wykonujemy próbę generalną działania
instalacji, ustawiając w odpowiednim kierunku dysze zraszaczy o stałym
kącie i regulując otwarcie zraszaczy o kącie regulowanym, (patrz rys. 18).
Jeżeli będzie to konieczne, zasięg regulujemy śrubą regulującą (rys. 19 i
20).  Jeśli  wszystko  działa  prawidłowo  i  stwierdzimy,  że  wszystkie
powierzchnie są równomiernie zroszone, można rozpocząć zasypywanie
rowów.  Jeżeli  jest  to  konieczne,  należy  wyregulować  ustawienia
zraszacza śrubą regulacyjną. Instrukcje regulacji zawarte są w załącznikach.

l)  REGULACJA  PRZEPŁYWU  WODY  ORAZ  KĄTA  ZRASZANIA
ZRASZACZY
I.1  ZRASZACZE  STATYCZNE  POP-UP  l  GŁOWICE  O  STAŁYM  KĄCIE
ZRASZANIA,  ZRASZACZE  STATYCZNE  POP-UP  l  GŁOWICE  DO
ZRASZANIA POWIERZCHNI PROSTOKĄTNYCH 
Zasięg nawadniania można regulować za pomocą śruby znajdującej
się w środku głowicy (Rys. 18).

I.2 ZRASZACZE Z REGULOWANYMI GŁOWICAMI
Kąt nawadniania można regulować specjalnym kluczem znajdującym
się w komplecie z kartonem zraszaczy (Rys. 19).

Zasięg nawadniania można regulować za pomocą śruby znajdującej
się w środku głowicy, wysuwając i przytrzymując głowicę specjalnym
kluczem (Rys. 20).

I.3  ZASZACZ TURBINOWY 
a) Instalacja dyszy
Na górnej gumowej osłonie zraszacza znajdują się 3 otwory (Rys. 21)
zamknięte membraną umożliwiającą dostęp do regulacji przy pomocy
specjalnego klucza.
1) Włożyć klucz do otworu 1 i podnieść głowicę do góry umożliwiając
dostęp do gniazda dyszy.
2) Sześciokątną końcówką klucza poluzować opornik dyszy regulatora
strumienia (w otworze 2).

rys. 18

rys. 19

rys. 20



3) Włożyć wymaganą dyszę w pozycji "rogami do góry".
4) Dokręcić opornik dyszy regulatora strumienia.
UWAGA: Aby ułatwić wymianę dyszy, po odkręceniu śruby opornika można dodatkowo odkręcić
minimalny strumień wody i wyjąć dyszę szczypcami.
b) Regulacja zasięgu nawadniania
Regulacja  zasięgu  pozwala  na  zmniejszenie  promienia  nawadniania,  co  w  rezultacie  zwiększa
współczynnik opadu.
c) Regulacja kąta nawadniania (Rys. 22)
Fabryczne  ustawienie  kąta  zraszania  wynosi  180°.  Zakres  regulacji:  od
25(40)° do 360°. Aby ustawić żądany kąt nawadniania należy:

1) Prawą dłonią przekręcić wieżyczkę głowicy odwrotnie do kierunku
wskazówek zegara – do oporu (w lewo).
2) Przekręcić wieżyczkę głowicy w przeciwnym kierunku do oporu,
(w prawo). Wykonany obrót określa kąt ustawienia głowicy.
3) Przykręcić cały zraszacz na połączeniu teleskopowym ustawiając
żądaną strefę nawadniania. 

d) Zwiększenie kąta nawadniania (Rys. 23)
1)  Włożyć  klucz  do  otworu  3  (Rys.  21).  Przekręcić  wieżyczkę
głowicy w prawą stronę.
2)  Przekręć klucz w kierunku zgodnym ze wskazówkami  zegara.
Każdy  obrót  o  360°  zwiększa  ustawienie  kąta  o  90°.  Klucz  nie
będzie się obracał, gdy maksymalne ustawienie kąta wynosi 360°.

e) Zmniejszenie kąta nawadniania (Rys. 23)
1)  Włożyć  klucz  do  otworu  2  (Rys.  21).  Przekręcić  wieżyczkę
głowicy w prawą stronę.
2)  Przekręć klucz w kierunku zgodnym ze wskazówkami  zegara.
Każde odkręcenie o 360° zmniejsza ustawienie kąta o 90°. Klucz nie będzie się obracał, gdy
ustawienie minimalne kąta wynosi 25(40)°.

Po stwierdzeniu prawidłowego działania systemu nawadniania można przystąpić do zakopywania
rowów.
J) ZASYPYWANIE ROWÓW
Jest to ostatnia operacja. Używa się do tego tej samej ziemi, która była wcześniej wybrana z rowów.
Staramy się ułożyć dywan z trawy w całość, tak aby wyglądał na nietknięty (patrz str. Xx). 
Kto wykonał instalację nawadniającą wkopaną w ziemię zgodnie z załączoną powyżej instrukcją,
może  być  spokojny,  ponieważ  Jego  ogród  będzie  doskonale  nawodniony  bez  konieczności
poświęcania na tę czynność dodatkowego czasu.

DODATEK
INFORMACJE DODATKOWE
1)  Wartości  masy  i  ciśnienia  wody,  zmierzone  w  sposób
opisany na str. 2 i 3, nie do końca odzwierciedlają wartości
rzeczywiste; dlatego właśnie radziliśmy pomnożyć otrzymane
wartości  przez  0,75.  W ten  sposób  otrzymuje  się  wartości
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bardziej  zbliżone  do  rzeczywistych.  Wartości  dokładniejsze  otrzymamy  także  mierząc  masę  i
ciśnienie wody w tym samym momencie. W celu dokonania pomiarów będą nam potrzebne niektóre
proste przyrządy (patrz rys. 24).

Manometr  mierzy  ciśnienie  i  określa  je  w  barach,  atmosferach  (Atm)  lub  w  kg/cm2.  Jak  już
mówiliśmy te trzy jednostki są sobie mniej więcej równoznaczne.
Przy  zakręconym  kurku  mierzy  się  "ciśnienie  statyczne",  lecz  nie  jest  ono  wystarczającym
wskaźnikiem. Powoli odkręcamy kurek. Na ogół w momencie, w którym zaczyna się przepływ wody,
czyli kiedy otrzymujemy "masę", wartość "ciśnienia dynamicznego" zaczyna spadać. W zależności
od tego czy odkręcamy czy też zakręcamy kurek, otrzymujemy różne zestawienia pomiarów "masa"
-  "ciśnienie  dynamiczne".  Regulujemy  kurek  w  taki  sposób,  aby  otrzymać  wartość  ciśnienia
dynamicznego co najmniej 2 bar (optymalne ciśnienie wynosi 2,5 - 3,5 bar). Nie zmieniając pozycji
kurka, należy, przy pomocy wiadra (znając wcześniej jego pojemność) i sekundnika, zmierzyć masę
wody.
Posłużmy się przykładem: jeżeli aby napełnić wiadro 5 litrami wody potrzeba 10 sekund, masa wody
wynosi:
= 0,5 l/sek. a więc 0,5 x 60 = 301/min. czyli 30 x 60 = 1.800 l/h odpowiadające 1,8 m3/h. 10 
Zaleca się wykonanie co najmniej dwóch zestawów pomiarów (a nawet trzech) "masa" - "ciśnienie
dynamiczne". Wykonujemy je w zakresie ciśnienia wskazywanego przez manometr od 2,5 - 3,5 bar,
zmieniając za każdym razem położenie dźwigni kurka.
2) W przypadku, w którym na miejscu kurka znajduje się pompa odśrodkowa, należy zapoznać się z
danymi  charakterystycznymi  pompy.  Sprzedawca  pompy  powinien  wyposażyć  ją  w  "krzywą
charakterystyczną"  lub  w  tabelę  zawierającą  serie  zestawień  pomiarów  "wysokość  ciśnienia"  -
"masa".
Na  rys.  25  przedstawiono  przykład  "krzywej
charakterystycznej". 
Wysokość ciśnienia jest odpowiednikiem ciśnienia i jest
określona w metrach a nie w barach. Należy pamiętać,
że 10 m. odpowiada mniej więcej 1 barowi. 
W  "krzywej  charakterystycznej"  można  zauważyć,  że
przy  wysokości  ciśnienia  35  m.  pompa podaje  masę
7,1/min., a przy wysokości ciśnienia 20 m. 30 l/min.

Zwróćmy  uwagę  na  rys.  26  pamiętając,  że  ciśnienie
(wysokość)  i  masę,  należy  mierzyć  w  tym  samym
momencie.  Przy pompie włączonej,  przekręcając  zawór
przedstawiony  na  rysunku,  podnosi  się  ciśnienie
(odczytywalne  na  manometrze)  do  pewnej  wysokości
(pomiędzy 2-4 bar). Teraz  możemy przy pomocy wiadra i
sekundnika pobrać potrzebne nam pomiary.  Powtarzamy
dwa razy pomiar masy przy zmienionej wartości ciśnienia.
Trzy  pary  pomiarów  (masa-ciśnienie)  otrzymane  w  ten
sposób  dają  nam  pewne  dane  na  podstawie,  których
możemy zabrać się do projektu systemu nawadniającego.
Ostrzeżenie  -  Jeżeli  mamy  do  dyspozycji  krzywą  lub
tabelę  dotyczącą  pompy  pobierającej  wodę  ze  studni,
konieczna jest  znajomość odległości,  jaka dzieli  poziom
wody  w  studni  od  poziomu  ogrodu.  Różnicę  poziomów
odejmuje się od wysokości ciśnienia podanej w krzywej lub
w  tabeli.  Różnica  jest  wartością,  którą  należy  brać  pod
uwagę przy nawadnianiu. Jeżeli natomiast, pomiary masy i
ciśnienia są pobierane na poziomie ogrodu, wyżej opisany
rachunek nie jest konieczny.
3)  Jeszcze jeden argument z którym należy się zapoznać
to  strata  "obciążenia".  Ciśnienie  dynamiczne  zmierzone
przy ujęciu wody, jak w pkt. 1 i w odniesieniu do pewnej
masy, nie jest dokładnie tym ciśnieniem, które znajduje
się w punkcie w którym podłączony jest sam zraszacz (z
dużym  przybliżeniem  możemy  ustalić,  że  wszystkie
zraszacze,  znajdujące  się  na  tym  samym  obszarze
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posiadają to samo ciśnienie).  Woda przepływając przez rurę od ujęcia wody do pierwszego zraszacza,
traci odrobinę swojej energii, czyli ciśnienia, czyli ciśnienia. Straty ciśnienia zwane "oporem przepływu" lub
"stratami  tarcia"  zwiększają  się  w  zależności  od  masy  wody  i  długości  rury.  Opór  przepływu  wody
zmniejsza się im większa jest średnica wewnętrzna rury. Można dokonać pomiaru oporu przepływu wody
od  punktu  ujęcia  wody  do  pierwszego  irygatora,  sprawdzając  właściwe  ciśnienie  wody.  W  tabeli  7
pokazano jak przy tej samej wielkości średnicy rury wewnętrznej (20,6 mm)  oraz zwiększającej masie
przepływu wody zmniejszają się wartości graniczne dotyczące danej długości rury. Przy danej masie wody
graniczna  wartość  powoduję  stratę  ciśnienia  o  0,5  bar.  Istotną  rzeczą  jest  zatem nie  przekraczanie
wartości granicznych. Jeżeli natomiast przekroczyło się wartości graniczne długości, radzimy użyć rury
o większej średnicy.

Uzupełnienia:

                                                                                                                                       rys. 7



Realizując program nawadniania oferujemy:

•dla ujęć wody:
•węże ssawne standardowe i pływające
•pompy spalinowe
•pompy pływające
•pompy głębinowe
•pompy powierzchniowe
•filtry i stacje filtrujące 

•układy dozowania nawozów

•instalacje rozprowadzające:
•w technologii rury twardej:

•rury PE do fi 20 do fi 110
•opaski
•złącza, trójniki, kolana, redukcje

•w technologii rury miękkiej:
•rury od fi 16 do fi 50
•złącza wciskane – kolana, trójniki, złącza, redukcje

•instalacje kroplujące:
•taśmy kroplujące
•linie kroplujące
•akcesoria – złącza, złączki T-tape

•nawadnianie punktowe:
•emitery
•kroplowniki
•kapilary, mikrozraszacze
•linie rozprowadzające

•impaktowe nawadnianie upraw polowych:
•zraszacze polowe
•działka wodne
•akcesoria – trójnogi, złącza, węże

•zraszacze wynurzalne:
•statyczne 
•rotacyjne
•akcesoria – złącza przegubowe, odwadniacze, mierniki opadu

•układy sterowania:
•sterowniki zewnętrzne i wewnętrzne
•sterowniki nabudowane na elektrozawory
•sterowniki specjalne do upraw szklarniowych
•elektrozawory do nawodnień od 1” do 3”
•cewki elektrozaworów 24 V AC i 9 V DC bistabilne
•skrzynki zaworowe

•obiekty sportowe:
•wózki zraszające 90 m i 135 m

Załącznik:



Zraszacz PGP
Najlepiej sprzedający się zraszacz stosowany na posesjach prywatnych i niewielkich terenach miejskich.
Oszczędny, uniwersalny, wydajny

Przez długi okres czasu zajmował pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się produktów na całym 
świecie. Lata doświadczeń w tworzeniu specyficznego mechanizmu napędowego zaowocowały opatentowaniem
technologii, której nikt nie jest w stanie podrobić i powielić.
Swoje pierwsze miejsce zawdzięcza specyficznej polityce sprzedaży i niestandardowym umowom 
z kontrahentami. Do jego najlepszych cech należy duży filtr, zdolność długiej nieprzerwanej pracy 
oraz precyzyjnie zaprojektowane dysze. Dlatego właśnie jest on najodpowiedniejszym zraszaczem stosowanym 
na posesjach prywatnych i niewielkich terenach miejskich.
Jego jakość jest nieporównywalnie lepsza od innych zraszaczy tej samej klasy biorąc pod uwagę stosunek ceny 
do wydajności. Bez zastanowienia można powiedzieć, że jest on najlepszym i najbardziej profesjonalnym 
produktem na świecie.

Dane techniczne 
Modele

 PGP: 10cm wynurzalny 
Wymiary

 Całkowita wysokość: 
PGP: 19cm 

 Podłączenie: 3/4"F 
 Zewnętrzna średnica obudowy: 4cm 

Dane użytkowe
 Wydajność: 0,11 - 3,27 m3/godz., 1,9 - 

54,5 l/min. 
 Zasięg: 6,7 - 15,9m 
 Ciśnienia: 2,1 - 4,8 bar; 206 - 482 kPa 
 Roszenie: 10mm na godz.(przy 3,4bar; 

344hPa) dla zasięgu 7,6 - 13,7m 
 Kąt nachylenia dyszy: standardowych 

25°, o niskim kącie 13° 
Opcje

 Zawór zwrotny do stosowania przy 
względnej różnicy wysokości do 3m 

Co sprawia, że PGP jest najlepszym zraszaczem na 
świecie?

Model PGP jest najlepiej, jak do tej pory, sprzedającym 
się na świecie zraszaczem z przekładnią zębatą. Zajmuje 
on pierwsze miejsce nie tylko 
pod względem sprzedaży. Dzięki dopracowanej 
konstrukcji istnieje pełna gwarancja jego wydajności na 
terenach komercyjnych. Wśród atutów tego modelu 
można wymienić:
 możliwość precyzyjnej regulacji 
       bez konieczności demontażu zraszacza zarówno 
       przy systemie włączonym, jak i podczas 
       spoczynku
 każda głowica zraszacza umożliwia łatwą wymianę 
       i montaż dowolnie wybranej dyszy,
 kapsel pokrywy gumą chroni przed zabrudzeniem, 
       ale również zabezpiecza przed zniszczeniem.



 

Zraszacz PGM
ZRASZACZE STATYCZNE CZY ROTACYJNE, KTÓRE OSZCZĘDZAJĄ CZAS, PIENIĄDZE I WODĘ

Wyobraź sobie teren, który jest zbyt duży na zwykły zraszacz i zbyt mały na zraszacz rotacyjny. Najlepszym 
rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie modelu PGM. 
Wcześniej stosowanie większych zraszaczy rotacyjnych na terenie składającym się z mniejszych i większych 
obszarów, było utrudnione. Teraz model ten zawiera regulację zasięgu oraz możliwość dostosowania zraszacza 
do ukształtowania terenu. Pozwala to na omijanie chodników, ścieżek oraz innych dróg na poszczególnych 
posesjach. 
Dodatkowo model ten zawiera 5 całkowicie przeprojektowanych dysz, łatwych do wybrania dzięki oznaczeniom
z tabeli natężenia przepływów, których montaż i zmiana jest szybsza i łatwiejsza jak nigdy dotąd.

Dane techniczne
Modele

 PGM-04: 10cm wynurzalny 
 PGM-12: 30cm wynurzalny 

Wymiary
 Podłączenie: 1/2"F 
 Zewnętrzna średnica obudowy: 3cm 

Dane użytkowe
 Wydajność: 1,9 - 11,4 l/min. 
 Zasięg: 4,6 - 9,1m 
 Ciśnienia: 2,1 - 3,4 bara (206 - 344 

kPa) 
 Roszenie: średnio 11mm na godzinę 

przy ciśnieniu 2,8 bara (275 kPa) dla 
zasięgu 4,6 - 9,1m

 Kąt nachylenia dysz: 18°
Opcje

 Zawór zwrotny zapobiega cofaniu 
wody przy względnej różnicy 
wysokości do 2,1 m – dla modeli 
wynurzalnych.

 

Dotychczas na terenach o niewielkich powierzchniach 
stosowane były zraszacze statyczne. Produkowane 
zraszacze rotacyjne były nieprzystosowane do pracy 
na małych obszarach. Rozwiązaniem tego problemu 
było wprowadzenie serii zraszaczy PGM, które mogą 
pracować w sekcji z innymi zraszaczami rotacyjnymi, 
bez potrzeby instalowania dodatkowych zaworów. 
Jest to rozwiązanie prostsze, szybsze w montażu i 
mniej kosztowne.



Zraszacz SRS
Trwały, wygodny, ekonomiczny. Dodatkowym atutem jest to, że może pracować z własną dyszą sektorową
lub z dyszami innych standardów. 

Jeśli teren, który chcesz nawadniać jest bardzo zróżnicowany, użyj po prostu modelu SRS. Dodatkowo jest 
to jedyny zraszacz Huntera, który został zaprojektowany, by mógł współpracować z wszelkimi głowicami dysz 
dostępnymi na rynku. Tak więc zraszacz ten oferuje bezkonkurencyjną jakość produktu Hunter bez względu 
na zamontowaną w nim dyszę. Ale lepiej wybierz i zamontuj nowy rodzaj regulowanych dysz, które firma 
Hunter stworzyła specjalnie do współdziałania z modelem SRS. W rezultacie otrzymasz zraszacz 
o niewiarygodnych właściwościach. Po pierwsze konstrukcja masywna i trwała, ulepszona dodatkowo 
przez dodanie płaskiego i odpornego kapsla osłaniającego z góry. Po drugie, efektywne zraszanie, co było 
możliwe dzięki uszczelce, dzięki której uzyskać można wysoki poziom roszenia przy małym ciśnieniu wody. 
I na koniec dodatkowym atutem są niskie koszty utrzymania. 

Dysze z regulacją kąta.

W każdym zraszaczu możesz zamontować dysze Hunter umożliwiające 
optymalne ustawienia pracy poziomej. Te właśnie dysze z regulacją kąta dają taką możliwość. 
Bez jakichkolwiek narzędzi, za pomocą rąk możesz dokonać ustawień i regulacji w zakresie 25° 
do 360° tak, aby zraszane były potrzebne miejsca. W dodatku zasięg może zostać zmieniony o 25% 
bez konieczności zmiany wzoru. W ten sposób możesz ustawić zraszacze, aby nawadniały wszystkie 
zaplanowane i nietypowe skrawki terenu. W obecnych czasach tereny do nawadniania wymagają 
odpowiednich zraszaczy, które można precyzyjnie wyregulować. Jakiego sprzętu użyć? Oczywiście 
dysz firmy Hunter, które możesz dobrać odpowiednio do rodzaju terenu. 

Modele
 SRS-04: 10cm wynurzalny 
 SRS-12: 30cm wynurzalny 

Wymiary
 Całkowita wysokość:  

SRS-04: 15cm 
SRS-12: 39cm 

 Podłączenie: 1/2"F 
 Zewnętrzna średnica obudowy: 

5cm 
Dane użytkowe

 Ciśnienie: 1,0 - 4,8bar, 103 - 
482kPa

 Wydatek wody: przy ciśnieniu 
0,07bara, (68kPa) lub większym 
od 0,02m3/godz., (0,4l/min) 

Opcje
 Zawór zwrotny



Sterownik EC
Do zastosowań na posesjach prywatnych

Hunter prezentuje sterownik stworzony specjalnie na rynek międzynarodowy. Jego cechą są szerokie możliwości
ustawień, małe gabaryty, ładne wykończenie i prostota użycia. Nowy EC jest szczególnie polecany dla tych, 
którzy nie chcą mieć dużego sterownika, ale równocześnie potrzebują taki, który może wykorzystać wszystkie 
możliwości systemu nawadniania. Dostępne są modele 2, 4 i 6 sekcyjne wewnętrzne oraz 4 i 6 sekcyjne 
zewnętrzne. Do jego cech należy możliwość ustawiania zakresu nawadniania dla sezonu, przerwy
w nawadnianiu, ominięcie sekcji, ręczny start jednym przyciskiem, pamięć niewymagająca napięcia 
oraz wodoszczelna obudowa w modelu zewnętrznym. Najważniejsze, że jest łatwy w montażu i prosty 
w programowaniu. Zewnętrzny wygląd i wyświetlacz LCD ułatwiają posługiwanie się nim. W tym modelu 
widać jak zaawansowana technologia może być prosta w użytku. 

Intuicyjne programowanie 
Sposób wykończenia
i oznakowania czyni

programowanie łatwym
dla instalatorów jak i końcowych

użytkowników. 

Ustawienie sezonowości 
Możliwość regulacji od 10% 
do 150% aby przeciwdziałać

nagłej zmianie pogody. 

3 programy z wieloma czasami
startującymi 

Możliwość powtarzania programu
rano, w południe i wieczorem.

Czujnik opadu deszczu
Mini-Clik

Duży wyświetlacz LCD 
z obrazowymi ikonami
Wprowadzenie symboli ułatwia 
programowanie dla osób 
nie znających terminologii

Ustawienie niezależnych dni 
nawadniania
Dla zwiększenia elastyczności 
ustawień można wybrać dni tygodnia 
lub wskazać do 31 dni

Współpraca z czujnikiem
Możliwość podłączenia czujnika 
deszczu, wiatru, temperatury

Pamięć nie potrzebująca napięcia
Zapobiega utracie danych 
przy spadkach napięcia 
lub wyłączeniu prądu.

Dane techniczne 

Modele
 wewnętrzny 2, 4 lub 6 sekcyjny 
       z transformatorem 220VAC 
 zewnętrzny 4 lub 6 sekcyjny z transformatorem 

wbudowanym 220VAC 
Wymiary

 model wewnętrzny - wysokość 13,3cm, 
szerokość: 14,6cm, głębokość: 5cm 

 model zewnętrzny - wysokość 22cm, szerokość: 
17,8cm, głębokość: 9,5cm 

Dane użytkowe
 3 programy A, B, C 
 czasy startowe: 4 różne w jednym programie 
        na dzień, co w sumie daje 12 możliwości 
 czasy startowe sekcji: od 0min. do 4 godz. 

ustawiane co 1 min. 
 kalendarz dzienny: 7 dniowy lub przedział 31 dni 

nawadniania 
 zegar czasu rzeczywistego 12 lub 24 godzinny 
 możliwość ręcznego uruchomienia jednym 

przyciskiem 
 ustawienie sezonowości 10-150% w przyrostach 

10%

Specyfikacja elektryczna
 zasilanie zewnętrzne: 220VAC 50/60Hz 

w modelach międzynarodowych 
 transformator 24VAC, 0,625A 
 obciążenie: 24VAC, 0,28A na każda sekcję 
 całkowite maksymalne obciążenie: 24VAC, 

0,56A 
 baterie dodatkowe: 9V, alkaliczne 

w oddzielnej obudowie 
 pamięć nie wymagająca napięcia 
 zawór główny 24VAC, 0,28A 
 program sprawdzający obwody 
 ochrona przeciw przepięciowa 
 obejście czujnika deszczu poprzez ręczne 

przestawienie 
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