
 z Ideální pro zavlažování užitkových i okrasných rostlin ve sklenících, fóliovnících, na záhonech i dekoračních korytech na balkonech a terasách

 z Velmi vhodná jako součást zavlažovacího systému při individuální závlaze keřů, stromů a skupin rostlin

 z Jednoduchá montáž podle konkrétních potřeb zákazníka

Základní sada kapkové závlahy MINI je jednoduchá stavebnice pro všechny, kteří chtějí vyzkoušet výhody kapkové závlahy. 

Závlaha se připojuje na zahradní kohoutek přes redukční ventil, který sníží tlak vody v rozvodu kapkové závlahy na doporučených 1,5 baru. Pokud není použit centrální filtr, 
doporučujeme instalovat před mikrozávlahu ještě filtr o hodnotě 120–150 mash. K vlastnímu zavlažování slouží speciální kapkovací hadice se sponem 30 cm (vzdálenost 
kapkovačů od sebe) kterou položíme do blízkosti zavlažovaných rostlin. Konec potrubí uzavřeme zátkou (č. kat. 335) a fixujeme k zemi zemnímí úchyty (č. kat. 558) zhruba  
po 4 metrech. Pro instalaci a propojení kapkovacího a pružného potrubí můžeme využít široký výběr tvarovek o průměru 16 mm (kolínka, T-kusy, spojky, atd). 

V nabídce našeho e-shopu naleznete i kapkovací hadice se sponem 20 cm, 40 cm a další tvarovky pro rozšíření Vašeho systému.

Kapková závlaha lze kombinovat i s mikrozávlahou a využít tak široký sortiment kapkovačů, mikropostřikovačů a dalších doplňků z kapitoly MIKROZÁVLAHA

Záruční lhůty pro jednotlivé výrobky jsou 24 měsíců

Časové spínače ORBIT jsou napájeny z tužkových baterií a montují se přímo na zahradní kohout. Baterie vydrží při běžném používání 1 rok.
Tento způsob je vhodný nejen v zahradách u domů, ale i pro instalaci na chatách, v zahrádkářských koloniích a všech místech, kde je stálý zdroj vody.
Přívod vody od zahradního kohoutu ke kapkovacímu potrubí se obvykle provádí PVC zahradními hadicemi nebo polyethylenovým potrubím o průměru  
25 mm (3/4“), nebo 20 mm (1/2“) v závislosti na rozsahu zavlažované plochy.  
U tohoto setu kapkové závlahy předpokládáme připojení na zahradní hadici o průměru ¾“ nebo ½“. 
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Doba mikrozávlahy se pohybuje v řádech desítek minut, a proto je výhodné ji ovládat v rámci automatického zavlažovacího systému  
samostatným elektroventilem, nebo některým z časových spínačů ORBIT.

č.1

KAPKOVÁ ZÁVLAHA – základní sada MINI

Číslo Obsah setu kusy/ 
metry

1 Kapkovací hadice 16 mm spon 30 cm (vzdálenost kapkovačů od sebe) 25

2 Pružné potrubí 16 mm PN 4 bez kapkovačů 2

3 Hadicový trn 25 mm x vnější závit  ¾“ pro napojení zahr. PVC hadice ¾“ 1 

4 Redukční ventil plastový 1,7 bar (šipka označuje směr toku vody) 1

5  Závitový přechod s převlečnou maticí ¾“ x 16 mm k propojení redukčního ventilu  
s pružným potrubím 16mm a mini filtrem pro kapkovou závlahu 1

6 Minifiltr síťový nástrčný na potrubí 16 mm (rozebíratelný) 1

7 Plastový uzavírací ventil nástrčný 16 mm pro uzavření větve kapkové závlahy 1

8 T kus nástrčný 16mm 2

9 Kolínko nástrčné 16 mm 8

10 Spojka pro spojení kapkovacích hadic, případně pružného potrubí 16 mm 4

11 Zátka 16 mm pro ukončení kapkovacího potrubí 3

12 Svěrná objímka 16 mm pro zajištění nástrčných tvarovek 40

13 Hadicová spona 1

14 Zemní úchyt pro fixaci potrubí 16 mm 12

15 Teflonová páska 1
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NÁVOD NA INSTALACI – základní sada MINI


