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Návod k instalaci a použití

KOMPLETNÍ MANIFOLD NEW  
s elektromagnetickými ventily 
pro automatické zavlažovací systémy

Modely: dvouventilové provedení 91206, 57250

 tříventilové provedení  91207, 57253 

ORBIT® Irrigation Products, Inc.

w w w.agf-zavlahy.cz
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Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali manifold NEW od společnosti Orbit®. Konstruktéři 
společnosti Orbit® spojili dlouhodobou životnost a spolehlivost našich výrobků s rychlým 
a jednoduchým způsobem domácí instalace víceventilového systému. Napojení manifoldů 
na přívodní a zavlažovací potrubí je přizpůsobeno evropským normám pro připojení PE 
potrubí o vnějším průměru 32 mm(1“)

Snadné a bezpečné připojení ovládacích vodičů s napětí 24 VAC zajištěno samostatnými 
voděodolnými konektory.

Před montáží a používáním manifoldu si prosím pečlivě prostudujte tento návod.

Manifold může být v provedení dvouventilovém (č. 91206, 57250) č. kat. 854  
nebo tříventilovém (č. 91207, 57253) č. kat. 855. Označení těchto modelů je také uvedeno 
na kartonovém obalu.

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.

Likvidace
Pokyny pro likvidaci
   Obaly  a  obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. 

Obalové materiály,  jako  igelitové  pytle,  je  třeba uschovat mimo dosah  dětí.

   Baterie, včetně těch, které jsou bez těžkých kovů,  by  neměly  být  zlikvidovány společně 
s domácím odpadem. Použité baterie zlikvidujte   s  ohledem   na   životní   prostředí. 
Zjistěte  si  právní  předpisy  platné  ve  vaší oblasti.

Informace pro uživatele ze zemí Evropské unie

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení znamená, že vaše elektrické 
nebo elektronické za řízení  by  mělo  být znehodnoceno na konci doby své  
životnosti  odděleně  od běžného  domácího  odpadu.

V zemích  EU  jsou  různé  systémy  sběru  a recyklace odpadu.

Více informací získáte od místní samosprávy nebo od prodejce, od kterého 
jste výrobek zakoupili.
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Komponenty manifoldu - Evropská verze

č. kat. 860

č. kat. 860

č. kat. 860

č. kat. 984

č. kat. 977

č. kat. 858

č. kat. 993

č. kat. 404

č. kat. 976

elektromagnetický ventil 
se solenoidem

Příslušenství manifoldu (součást balení)
 elektromagnetický ventil
 přípojný modul (č. kat. 860)
 přípojný modul (č. kat. 976)
 spojka (č. kat. 977)
 víčko (č. kat. 993)
 samostatné voděodolné konektory

Rozšiřující příslušenství manifoldu (není součástí balení)
 modul MANIFOLD NEW - jednoventilový (č. kat. 858)
 modul MANIFOLD NEW - dvouventilový(č. kat. 984)
 modul MANIFOLD NEW - tříventilový(č. kat. 997)
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Důležité
1. Manifold je určen pro venkovní použití se studenou vodou. 

2. Směr průtoku vody musí být shodný se směrem šipky na těle ventilu.

3. Doporučujeme do základní sestavy (ještě před manifold) nainstalovat vodní filtr.

4. Pokud hydrostatický vodní tlak přesahuje 6 barů, doporučujeme nainstalovat redukční 
ventil.

5. Pro umístění elektromagnetických ventilů mimo budovy doporučujeme použití speciálních 
ventilových šachtic. Pro lepší odvodnění podsypte ventily v šachtici pod štěrkem.

6. Nikdy nesvazujte nebo nestahujte spojovací části potrubí k sobě. Je nezbytné, aby trubky 
vedoucí z modulu do přívodního potrubí a do potrubí k jednotlivým rozstřikovačům 
byly správně vyrovnány (bez bočního pnutí)

Hlavní zásady při instalaci manifoldu 
1. Podle následujících kritérií zvolte optimální umístění manifoldu:

  dostupnost hlavního přívodu vody

   vyvýšený terén – neinstalujte do prohlubně, odkud by voda neodtékala  
a hromadila se ve ventilové šachtici

  délka a umístění kabelů vedoucích z řídicí jednotky k ventilům

2. Vyberte vhodnou ventilovou šachtici (není součástí dodávky manifoldu), která bude 
chránit sestavu ventilů. Pro 2 nebo 3 ventilový manifold doporučujeme šachtici 
Classic, pro 4–5 sdružených elektromagnetických ventilů šachtici Grand.

3. Po zvolení vhodného umístění připravte otvor pro instalaci šachtice. Hloubka by 
měla být asi o 4 větší než výška šachtice, aby vznikl prostor pro podsypání drobným 
štěrkem. 

4. Na dno otvoru sestavte Manifold a připojte k PE potrubí. 

5. Manifoldy lze propojit mezi sebou pomocí speciální spojky ORBIT s převlečenými 
maticemi 1“, nebo nátrubku (mufny) (č. kat. 485). 

Poznámka: Manifold může být instalován i na svislé stěně, ventily však musí být ve 
vodorovné poloze.

6. Zkontrolujte těsnost spojů s jednotlivými ventily.

7. Do šachtice v místě potrubí vyřízněte podle potřeby otvory, a šachici umístěte nad 
Manifold tak, aby její vrchní část byla v  rovině s okolním terénem. Šachtice nesmí 
vyčnívat více než 1 cm nad povrch.

8. Šachtici částečně obsypte drobným štěrkem a zbytek zaminou.
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Připojení manifoldu k přívodnímu a zavlažovacímu potrubí
K propojení manifoldu NEW s PE potrubím 32 mm používáme spojku 32 mm x 1“  
s převlečnou maticí (č. kat. 637). 

K propojení manifoldu NEW s PE potrubím 25 mm používáme spojku 25 mm x 1“  
s převlečnou maticí (č. kat. 799). 

Spojka s převlečnou maticí 

Než začnete
1. Vyzkoušejte všechny otočné části systému a přesvědčte se, zda se volně pohybují 

a správně fungují.

2. Ujistěte se, že šipka na těle ventilu ukazuje směrem od přívodu vody k zavlažovacímu 
potrubí vedoucímu k rozstřikovačům.

Důležité: Všechny šroubovací spojky jsou vybavené předinstalovaným těsnícím „O“ 
kroužkem. Před montáží se ujistěte, zda jsou všechny těsnící kroužky na svém místě. 
Nepoužívejte spojovací tmel. 
V případě potřeby použijte teflonovou pásku.

Pozor: Utahování spojů s převlečnými maticemi pomocí nářadí může poškodit 
šroubení spojky a nebude se na ní vztahovat záruka.

Všechny části manifoldu jsou snadno smontovatelné a demontovatelné bez použití nářadí.  
Vše dotahujte jen utáhněte rukou.
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Zapojení elektromagnetických ventilů
Spojení ovládacích vodičů provedeme pomocí samostatných voděodolných konektorů.

1. Odpojte síťový přívod do řídicí jednotky.

2.  Pro spojení řídicí jrdnotky s elektromagnetíckýmy ventily použijte vodiče o průřezu  
0,8 mm2 – 1,5 mm2. (Obvykle se používá kabel CYKY 1,5)

3.  Přiveďte kabel od řídicí jednotky k manifoldu. Platí zásada, že počet vodičů v kabelu 
od řídicí jednotky k elektromagnetickým ventilům je vždy o jeden vodič vyšší, než 
je počet ventilů. Vodič navíc je tzv. společný vodič (Common) a na řídicí jednotce 
se připojuje do svorky označené Common. K tomuto vodiči připojte od každého 
elektromagnetického ventilu vždy po jednom vodiči (je jedno který zvolíte).

Voděodolné konektory 
součást balení manifoldu

Varování: Tento způsob spojení kabelů lze použít pouze pro řídicí jednotky, které 
pracují s napětím 24 voltů. Zapojení musí být provedeno podle předpisů.

Pozor: Pokud vodiče příliš odizolujete a holé dráty budou z vodotěsného konektoru 
vzniká nebezpečí zkratu. Pokud vodiče odizolujete málo, budou se vám špatně 
spojovat

4.  Odstraňte z kabelu asi 10 – 12 cm vnější 
izolace. (Při odstraňování vnější izolace dejte 
pozor, abyste nepoškodili vodiče

5. Odstraňte 2,2 – 2,5 cm izolace z jednotlivých 
vodičů. 

Voděodolné konektory 
(č. kat. 216, 664)  
nejsou součástí balení  
manifoldu  

6.  Spojte vždy jeden vodič od řídicí jednotky s jedním (libovolným) vodičem od 
elektromagnetického ventilu. Vodiče se spolu smotají a našroubují do červeného 
nátrubku. 

 Stejně postupujte i při vytvoření spoje společného vodiče (Common) se zbývajícími 
vodiči od všech ventilů - spojte společný (Common) vodič od řídicí jednotky vždy s 

Tento jednoduchý systém zajišťuje voděodolné propojení ovládacích vodičů pro napětí 
24  V. Umožňuje spojit 2–4 vodiče. Vodiče se spolu smotají, našroubují do červeného 
nátrubku a vtlačí do kalíšku s vodě odpudivým gelem Tím dosáhnete trvalého a vodě 
velmi odolného spojení kabelů.
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Propojení ovládacích vodičů Propojení společného vodiče

1 větev

K řídicí jednotce
2 větev

Common
Voděodolné konektory 
(č. kat. 216, 664)  
nejsou součástí balení  
manifoldu  

Elektromagnetický ventil
Spolehlivý elektromagnetický ventil s dlouhou životností a snadnou obsluhou. 

Ventil můžete ručně ovládat pootočením solenoidu: 
 pro otevření ventilu otočte solenoidem proti směru hodinových ručiček

 pro zavření ventilu otáčejte solenoidem ve směru hodinových ručiček až na doraz

Při automatickém provozu musí být 
elektromagnetický ventil v poloze uzavřen.

V případě protékání elektromagnetického ventilu je pravděpodobnou závadou přítomnost 
pevných nečistot ve ventilu. Ventil demontujte za sestavy, po vyšroubování solenoidu 
rozeberete a důkladně propláchněte čistou vodou. Potom jej znovu smontujte.

Pozor - na horní straně příruby elektromagnetického ventilu je šipkou označen směr 
průtoku vody k rozstřikovačům. V případě obrácené montáže je ventil nefunkční. 

Pozor: Při prvním napuštění elektromagnetického ventilu vodou a jeho ručním 
uzavření je ventil plně funkční po cca 30 vteřinách, kdy se natlakuje a  přestane 
propouštět vodu.

solenoid

druhým (zbývajícím) vodičem od každého ventilu. V řídicí jednotce zapojte společný 
vodič do svorky označené Common.
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Testování
1. Ujistěte se, že elektromagnetický ventil je uzavřen (otočením solenoidu na doraz po 

směru hodinových ručiček).

2. Otevřete hlavní přívod vody a zkontrolujte, zda z modulu nebo z ventilů neuniká voda. 
V případě potřeby spoje ručně utáhněte.

3. Otočte solenoidem o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček, ventilem začne 
protékat voda. Asi po 20ti vteřinách otočte solenoudem zpět (po směru hodinových 
ručiček) do polohy zavřeno.

Postup opakujte u všech ventilů.

4. Přesvědčte se, zda je řídicí jednotka zapnuta. Spusťte každou větev z řídicí jednotky ručně 
(viz návod k řídicí jednotce), tím prověříte funkčnost elektrického spojení s ventilem.

Zazimování
Před příchodem mrazů je nutné celý systém odvodnit.
1. Zavřete hlavní přívod vody. 
2. | Použijte kompresor pro vyfouknutí vody z  rozstřikovačů a všech zavlažovacích 

větví. Obvykle se připojuje přes topenářský ventil v  základní sestavě ještě před 
elektromagnetickými ventily.

3 Po vyfouknutí vody vyšroubujte zátku na těle manifoldu.

Více informací naleznete v Návodu pro návrh a instalaci automatizovaného 
zavlažovacího systému ORBIT
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Odstraňování poruch

Voda uniká ve spojích na modulu manifoldu

Možné příčiny Řešení

Spojovací přípojky jsou uvolněné Ručně utáhněte

Těsnící kroužek není na svém místě,  
je poškozený nebo zcela chybí

Nasaďte kroužek do správné polohy  
nebo vyměňte

Potrubí k manifoldu je špatně napojeno 
například pne

Snižte napětí tak, že přemístíte přívodní  
nebo výstupní potrubí

Tlak vody převyšuje 6 barů Namontujte regulátor tlaku

Ventil se automaticky neotevře (ale ručně ano) a řídicí jednotka funguje

Možné příčiny Řešení

Vodiče nejsou správně zapojeny Zkontrolujte smotání vodičů

Vadný solenoid Zkuste funkčnost solenoidu vyměněním z 
jiného ventilu

Přerušený vodič v zemi Prověřte zkoušečkou funkčnost vodičů

Pod solenoidem je ve ventilu nečistota Vyšroubujte solenoid i ventil, vyčistěte jej 
pod proudem vody a zpět namontujte 
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AGF - ZÁVLAHY

tel.:  792 312 119
e -mail:obchod@agf-zavlahy.cz
www.agf-zavlahy.cz

PRODEJNÍ SKLAD ,   VÝDEJNÍ MÍSTO E-SHOPU
a KONZULTAČNÍ MÍSTNOST

Nad Spádem 641/20  
147 00 Praha 4

Otevírací doba po předchozí telefonické dohodě


