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Návod k instalaci a použití

VÝSUVNÝ ÚDEROVÝ ROZSTŘIKOVAČ SATELLITE  
pro automatické zavlažovací systémy

Modely: 55012

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 

Obr. 1: Úderový rozstřikovač Satellite

Důležité prvky a součásti rozstřikovače

A – Zdvih výsuvné části 6,3 cm

B – Úderník

C – Šroub pro seřízené dostřiku

D – Čep pro nastavení kruhového zavlažování

E – Kroužky pro nastavení výseče zavlažování

F – Těsnění chránící proti písku a nečistotám

G – Boční a dolní přípojné místo vody

H – Vysoce odolná nerezová zasouvací pružina

I – Odolné antikorozní tělo rozstřikovače
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Úvod

Vlastnosti
 z výsuvná výška 6,3 cm

 z nastavení dostřiku 6 – 14 m

 z vyměnitelné trysky

 z snímatelné víčko pro snadné čištění

 z plně nastavitelné zavlažování ve výseči i v kruhu

 z odolný nekorozívní materiál

 z těsnění chrání proti písku a nečistotám

 z nerezová pružina pro zasouvání rozstřikovače

 z dvě připojovací místa (1/2“ boční a 1/2“ nebo 3/4“ dolní)  
pro snadné a flexibilní připojení vody

Instalace rozstřikovače
1  Napojte rozstřikovač na potrubí (z boku či zezdola)  

Nepoužívaný vstup zaslepte 1/2“ zátkou, která 
je součástí dodávky  Doporučujeme v našich 
klimatických podmínkách použít z důvodu mrazu 
spodní vstup 

2  Rozstřikovače je nutné usazovat tak, aby horní část 
výsuvníku nepřesahovala úroveň terénu o více než 
2 -3 mm (viz obr  2 ) 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  

3  K obsypu těla rozstřikovače použijte jemný štěrk 
z důvodu snadného vsakování vody 

4  K utěsnění připojovacího závitu používejte výhradně 
teflonovou pásku

5  Nepoužívejte oleje, mazadla či tmely  
Obr. 2 Rozstřikovač umístěný v terénu

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 mechanismu rozstřikovače.
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Obr. 4: Výměna trysky

Nastavení zavlažování
Sejměte víčko a nastavte výseč a dostřik zavlažování

1  Nastavení výseče zavlažování – Zatlačte čep pro nastavení výseče do polohy „dolů“  
Otočné kroužky nastavte na požadovanou výseč 25° – 360° (viz obr  3 B/C)

2  Nastavení kruhového zavlažování – Čep pro nastavení výseče zdvihněte nahoru 
(kolmo) a zatlačte doleva (viz obr  3D) 

3  Nastavení dostřiku – šroub pro nastavení dostřiku zašroubujte směrem do proudu 
vody 

Poznámka: Součástí dodávky jsou dvě trysky. Tryska č. 2 je předinstalována. 
Pokud je potřeba větší množství vody, zaměňte trysku č. 2 za trysku č. 3 (viz 
obr. č. 3) Parametry trysek viz Tabulka č. 1.

A – Nastavení dostřiku

B – Nastavení výseče 25° - 360°

C – Nastavení výseče 25° - 360°

D – Nastavení kruhového 
 zavlažování

Obr. 3: Seřizovací prvky rozstřikovače
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Možné problémy a jejich odstranění
V případě, že hlava neosciluje, prověřte následující skutečnosti:

1  Tryska je ucpána – vyčistěte dle návodu

2  Tlak vody na rozstřikovači je nižší než 1,7 baru – zavlažujte při vyšším tlaku

3  Ložisko je opotřebované – vyměňte hlavu rozstřikovače

4  Čep pro nastavení dostřiku je opotřebovaný – vyměňte hlavy 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 

Údržba a čištění
Čištění rozstřikovače je velmi jednoduché, není potřeba jej vyjímat ze země 

1  Sejměte víčko – pomocí malého šroubováku sejměte plastovou čepičku ve středu 
víčka  Pomocí kleští víčko sejměte 

2  Vyjměte hlavu úderového rozstřikovače – vytáhněte hlavu ven a nastavte čep do horní 
polohy  Pomocí klíče Satellite otočte hlavu proti směru hodinových ručiček 

Pozor: Hlavu je možné vyjmout pomocí kleští, je ale třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškození.

3  Vyčistěte hlavu úderového rozstřikovače – podívejte se, zda není v trysce nebo 
v ložisku písek, prach nebo jiné nečistoty  Pomocí kleští uvolněte trysku a vyčistěte ji  
Propláchněte hlavu  Trysku nasaďte zpátky a uložte hlavu na své místo  Než nasadíte 
víčko zpět, vyzkoušejte, zda rozstřikovač funguje 
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Tlak          
(bar) Dostřik    (m)

Průtok     
(l/min)

1,72 10,1 11,36
2,07 11,3 12,57
2,41 11,9 13,25
2,76 12,8 13,89
3,1 13,7 14,57

3,45 13,7 15,14
3,79 13,7 16,66
1,72 10,7 13,25
2,07 11,9 14,08
2,41 12,8 15,14
2,76 13,1 15,71
3,1 13,4 16,47

3,45 14,3 17,03
3,79 14,6 18,74

3,9 mm

3,5 mm

SATELLITE –  Trysky

Tryska

Parametry trysek
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Obr. 5: Řez rozstřikovačem Satellite
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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


