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Návod k instalaci a použití

VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN IV  
pro automatické zavlažovací systémy

Modely: 96079

ORBIT® Irrigation Products, Inc.

w w w.agf-zavlahy.cz
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Protokoly:
Mezinárodní modely mají Prohlášení o shodě a potvrzení CSA a CE

Oznámení o obchodní známce:
Water Master je registrovanou obchodní známkou společnosti Orbit Irrigation Products, Inc.

Úvod
Tento typ výsuvného rotačního rozstřikovače se vyznačuje:

 z tichým provozem

 z jednoduchým seřízením

 z standardním 1/2” závitem pro připojení rozvodného potrubí

 z možností nastavit zavlažování ve výseči 40° - 360°

Nastavení výseče
Rozstřikovače Saturn IV jsou z výroby nastaveny 
tak, aby zavlažovaly ve výseči 180°. Můžeme 
je seřizovat při zapnutém i vypnutém přívodu 
vody. 

Doporučujeme provést první nastavení ještě 
před vlastní instalací rozstřikovače.

1. Otočíme tlakem dlaně hlavu rozstřikovače 
proti směru hodinových ručiček (doleva) až 
ucítíte doraz koncové polohy. Tato poloha 
udává levou hranici nastavené výseče.

2. Otočte hlavu rozstřikovače po směru 
hodinových ručiček (doprava) opět do 
koncové polohy. Ta udává pravou hranici 
nastavené výseče. Pro další seřizování 
výseče musí být hlava rozstřikovače v této 
poloze. 

Pozor: 
Otočnou hlavici nikdy silou neotáčejte přes nastavené dorazy, jinak hrozí 
poškození převodů

U rotačních rozstřikovačů Saturn IV je možné měnit pouze levý okraj kruhové 
výseče, proto je nutné již při instalaci rozstřikovač montovat tak, aby pravý 
okraj výseče směřoval do požadovaného směru.  
V případě, že musíte pravý okraj výseče změnit později, povolte odnímatelný 
kryt pouzdra výsuvníku, vyjměte výsuvník a namontujte ho zpět tak, aby 
pravý okraji výseče byl ve správném směru.  
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Zvětšení kruhové výseče:
1. Nasaďte klíč do otvoru pro seřízení výseče.

2. Držte hlavu rozstřikovače v pravé 
krajní poloze a otočte Klíčem po směru 
hodinových ručiček. (Každé otočení o čtvrt 
kruhu zvětšuje úhel o 90°.)

3. Nastavte požadovanou výseč mezi 40° a 
360°.

4. Když výseč nastavíte na maximum (360°), 
šroubem nelze dále otáčet.  
Nesnažte se otočit šroub násilím.

Zmenšení kruhové výseče:
1. Nasaďte klíč do otvoru pro seřízení výseče.

2. Držte hlavu rozstřikovače v pravé krajní poloze a otočte šroubovákem proti směru 
hodinových ručiček. (Každé otočení o čtvrt kruhu zmenšuje úhel o 90°.)

3. Nastavte požadovanou výseč mezi 40° a 360°.

4. Když výseč nastavíte na minimum (40°), šroubem nelze dále otáčet.  
Nesnažte se otočit šroub násilím.

Montáž rozstřikovačů
Rozstřikovače je nutné usazovat tak, aby horní část výsuvníku nepřesahovala úroveň 
terénu (viz obr.) Rozstřikovače musí být usazeny kolmo. Připojovací potrubí musí být 
dostatečně dlouhé a pružné, tak aby umožnilo provést dodatečné výškové úpravy 
rozstřikovače. Nikdy neprovádějte kolmé a krátké připojení k hlavnímu rozvodu. 
K obsypu rozstřikovače použijte jemnou zeminu bez kameniva. 

K utěsnění připojovacího závitu používejte výhradně teflonovou pásku. Jemně utahujte.
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Saturn IV™ Professional

Gear Drive 
Sprinkler
Regador profesional Saturn IV™ 
accionado por engranajes

PN 55079-24 rC

enGliSH
READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR 
TO INSTALLATION
Set the pattern before installation 
The Saturn IV™ can be set to 
rotate between 40° and 360° 
(preset at 180°)
1. Turn the top of the head all the 

way to the left until it stops and 
then all the way to the right. 
The top of the head must be in 
this position to make pattern 
adjustments. (Figure 1).

2. Insert the plastic end of the key 
into the pattern adjustment hole 
(Figure 2).

3. Turn clockwise to increase 
rotation; counterclockwise 
to decrease rotation. Each 
full turn increases/decreases 
rotation by 90˚ (Figure 3).

Head installation 
1. Flush sprinkler lines.
2. Thread the sprinkler onto a 

riser and set the head flush 
with the finished turf height 
(Figure 4). 
note: DO NOT use pipe dope on 
the threads. If necessary, use 
thread seal tape.

Set the spray distance  
after installation
Set with water on under system’s 
normal operating pressure.
note: Preinstalled nozzle (# 
7) adjusts from 25 ft. to 45 ft. 
depending on system water 
 pressure.
1. Insert the hex (metal) end 

of the key into the distance 
adjustment slot (Figure 2).

2. Turn clockwise to decrease 
distance; counterclockwise to 
increase distance. 
Caution: DO NOT turn the 
adjustment screw too far in 
either direction—screw may 
come free of threads.

replace the nozzle
See Nozzle Specs for other 
distance ranges and replace the 
nozzle if needed.
1. To access the nozzle, insert the 

plastic end of the key into the 
lifter socket (Figure 2).

2. Turn the key 90° and pull 
upward.

note: the spring inside the 
 canister is very strong. 

3. Firmly grip the sprinkler stem.
4. Insert the hex (metal) end 

of the key into the distance 
adjustment slot (Figure 2).

5. Turn the screw 
counterclockwise until it is just 
clear of the nozzle. 

6. Apply water pressure to your 
system and the nozzle will pop-
out of the head. Or use pliers to 
grip the edge of the nozzle and 
pull it out.

7. Insert the replacement nozzle 
so that the diffuser screw 
channel is on top and turn the 
diffuser screw back into place. 
(Figure 5).

8. Adjust distance if necessary 
(see Set the Spray Distance). 

Clean the filter
1. Remove grass and dirt around 

the sprinkler head so you can 
see the top 1 ½ in. 

2. Unscrew the cap and remove 
the stem assembly.

3. Use pliers to extract the filter 
from the bottom of the stem 
assembly.

4. Clean out debris and replace 
filter. 

5. Replace the stem assembly to 
the sprinkler body and tighten 
cap.
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CUSTOMER SERVICE
1-800-488-6156
www.orbitonline.com

CaUTiOn 
•	 For	outdoor	use	with	

cold water only.
•	Do	not	spray	near	

electrical connections.

preCaUCión
•	Para	uso	en	exteriores	

con agua fría solamente. 
•	No	rocíe	cerca	de	

conexiones eléctricas.

A

B

C

A Šroub pro seřízení dostřiku

B Otvor pro vytažení výsuvníku

C Šroub pro seřízení výseče
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Instalace rozstřikovače
1. Nastavte pracovní výseč rozstřikovače.

2. Na rozstřikovač našroubujte na koleno QJ 1/2” (č. katalogu 318), které spojíte s  
potrubím QJ 20 mm (č. katalogu 317). 

3. Rozstřikovač namontujte na potrubí tak, aby šipka na hlavě rozstřikovače směřovala 
na pravou hranici zavlažované výseče. Po zapnutí zavlažování v příslušné větvi se hlava 
rozstřikovače začne otáčet doleva směrem k levé mezní poloze.

4 Usaďte rozstřikovač do terénu tak, abyjeho hava byla v rovině s okolním terénem.

5. Nastavte přesně levou hranici zavlažované výseče seřizovacím šroubem C.

6. Nastavte zavlažovací výseče i u ostatních rozstřikovačů tak, aby se vzájemně 
překrývaly a bylo zajištěno úplné pokrytí zavlažované plochy.

Seřízení dostřiku
Nasaďte klíč do šroubu pro seřízení B dostřiku (viz obr. 2). 

Zkrácení dostřiku 
Otáčením šroubu po směru hodinových ručiček dostřik snížíte

Prodloužení dostřiku
Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček dostřik zvýšíte.  
(Neotáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček více, než je nezbytné, protože by se 
mohly uvolnit tryska nebo šroub.)

V případě potřeby můžete ručně výsuvník vytáhnout. 
Vložte klíč do zdvihacího otvoru, pootočte jím o 90°  
a vytáhněte hlavu rozstřikovače.

Pozor: 
Před instalací rozstřikovačů je bezpodmínečně nutné provést proplach potrubí. 
Nikdy neprovádějte proplach potrubí přes namontovaný rozstřikovač!  
Vynechání proplachu nebo jeho nesprávné provedení může způsobit 
poškození převodového mechanismu rozstřikovače a znemožnění jeho rotace.
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 pressure.
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of the key into the distance 
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Caution: DO NOT turn the 
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Varování: Výsuvník rozstřikovače uvolňujte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí 
ruky či prstů.

Čištění filtru
Filtr výsuvného rozstřikovače Saturn VI vyžaduje pravidelné čištění. 

1. Odšroubujte hlavu a vyjmete výsuvník z těla rozstřikovače.

2. Vyjměte filtr ze spodní části výsuvníku a vyčistěte jej. (Pokud je to nutné, použijte 
kleště.)

3. Vložte filtr zpět a smontujte rozstřikovač.

Průtok zavlažovací vody
Průtok vody je určen typem instalované trysky a tlakem vody.

Výsuvný rozstřikovač Saturn IV má běžně poloměr dostřiku 4,9 až 7,6 m podle typu zvolené 
trysky.  Tryska 5 umožňuje dostřik až  do vzdálenosti 12,8 m. 

Podrobnější informace naleznete v následující tabulce:

Instalace trysky
1. Pomocí klíče vytáhněte výsuvník rozstřikovače.

2. Držte vytažený výsuvník a klíčem povolte šroub A pro 
nastavení dostřiku. Tím uvolníte trysku.

3. Vložte požadovanou trysku. 

4. Utáhněte šroub pro nastavení vzdálenosti tak, aby byla 
tryska zajištěna.

6. Uvolněte výsuvník rozstřikovače.

Zazimování rozstřikovačů
Po ukončení sezóny, ještě před příchodem prvních mrazů, je nutné provést zazimování 
rozstřikovačů. Nejspolehlivějším způsobem jak rozstřikovače zbavit vody je profouknutí 
celého systému stlačeným vzduchem (pomocí kompresoru). Dodavatel neručí 
za poškození rozstřikovačů vinou neprovedeného či nedostatečně provedeného 
zazimování.
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Parametry trysek ECO SATURN IV
(součástí balení rozstřikovače)

Tryska 5   je určena pro samostatnou instalaci při závlaze větších ploch  
(při tlaku 4,1 baru má dostřik až 12,8 m).

Tryska 3  svými parametry doplňuje rozstřikovače řady Saturn III.

Tryska Použití Tlak 
(bar)

Dostřik 
(m)

Průtok 
(l/min)

PR  
(mm/h)

PR r 
(mm/h)

předinstalovaná 2,8 7,6 7,6 15,7 18,0

EC
O

  S
TA

N
D

A
RD

N
Í  

 

0,5 2,8 4,9–7,6 1,9 19,1–7,9 22,1–9,1

1 2,8 4,9–7,6 3,8 19,1–7,9 22,1–9,1

1,5 2,8 4,9–7,6 5,7 19,1–7,9 22,1–9,1

2 2,8 4,9–7,6 7,6 19,1–7,9 22,1–9,1

SP
EC

IÁ
LN

Í

3 2,8 9,7 11,4 14,2 16,5

5 2,8 12,8 30,3 14,0 16,0

ECO  STANDARDNÍ – POKRYTÍ ZAVLAŽOVANÉ PLOCHY

Dostřik 
(m) 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6

PR  
(mm/h) 19,05 17,02 14,99 13,46 12,19 11,18 10,16 9,14 8,38 7,87

PR r 
(mm/h) 22,10 19,56 17,53 15,75 14,22 12,70 11,68 10,67 9,91 9,14

Při instalaci postřikovačů s různou výsečí  v jedné zavlažovací větvi doporučujeme  
z důvodu rovnoměrného pokrytí zavlažované plochy vodou instalovat trysky podle 
odpovídající výseče (90° – tryska 0,5; 180° – tryska 1; 180° – tryska 1,5; 360° – tryska 2)

Trysky jsou na přední straně označeny podle průtoku v galonech za minutu (GPM), na zadní 
straně sady je uveden jejich přepočet na litry za minutu (l/min).

Poznámka:
Hodnoty v tabulce platí při tlaku 2,8 bar
Hodnoty pokrytí PR  platí při instalaci postřikovačů ve čtvercovém sponu, 
Hodnoty pokrytí PRr platí při instalaci postřikovačů v trojúhelníkovém sponu. 
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AGF - ZÁVLAHY

www.agf-zavlahy.cz
www.levnezavlahy.cz

PRODEJNÍ SKLAD ,   VÝDEJNÍ MÍSTO E-SHOPU
a  KONZULTAČNÍ MÍSTNOST

Nad Spádem 641/20  
147 00 Praha 4

Otevírací doba  Úterý 13:00–18:00
 Čtvrtek 13:00–18:00

nebo po předchozí telefonické dohodě
Tel.: 792 312 119
E-mail:obchod@agf-zavlahy.cz


