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ĮTAISO PASKIRTIS IR SANDARA:
Įtaisas skirtas automatiniam slėgio palaikymui lašelinio ar sprinklerinio
laistymo sistemoje siurblio valdymo pagalba.

1 – slėgio relė, 2 – grįžtamasis vožtuvas, 3 – šakutė jungimui į ~ 220 V,
4 – rozetė siurblio įjungimui, 5 – fitingai, 6 –2 išėjimų adapteris su čiaupais.

ĮTAISO SUJUNGIMO SCHEMA:

BENROS REKOMENDACIJOS
Įtaisas dirba su bet kuriuo siurbliu. Siurblio veikimo principas
(vibracinis ar išcentrinis), tipas, markė, galingumas arba slėgis įtaiso
veikimui reikšmės neturi. Svarbu, kad siurblys būtų patvariai pakabintas
vandenyje, pakankamu atstumu nuo dugno, nenutruktų ir nepradėtų
pumpuoti grunto.
MONTAVIMAS
1. Sujunkite žarna siurblį su įtaisu ir įtaisą su adapteriu. Sujungimams
rekomenduojame naudoti standžią 25 mm skersmens polietileninę žarną.
Žarnos ilgis neturi reikšmės, bet kuo ji ilgesnė, tuo geriau. Komplektą galite
įtaisyti ant tvenkinio kranto arba šalia šulinio, kad užtektų siurblio elektros
laido ilgio.
2. Atidarykite abiejų adapterio išėjimų čiaupus. Sujunkite adapterį su
lašeliniu arba purkštuviniu komplektu lanksčia žarna greitos jungties
sujungimais.
Sujungimui rekomenduojame naudoti 16 arba 19 mm skersmens lanksčią
žarną ir atitinkamas jungtis. Lanksčios ir standžios žarnos ilgį bei adapterio
vietą kiekvienu konkrečiu atveju pasirinkite taip, kad Jums būtų patogu
laistyti daržą (be šiltnamio).
3. Įjunkite siurblio maitinimo laidą į komplekte esančią rozetę, o šakutę –
į ilgintuvo rozetę. Siurblys turi pradėti veikti. Kai žarna prisipildys, vanduo
pradės tekėti iš laisvo adapterio galo. Užsukite čiaupą - po kiek laiko
siurblys išsijungs. Tokiu būdu sistemoje nuolat palaikomas slėgis.
4. Galite laistyti daržą: užmaukite žarną ant laisvo adapterio išėjimo,
atsukite adapterio čiaupą, o įjungti ir reguliuoti vandens srovę galėsite
pasukę purkštuką.
5. Kad per lietų vanduo nepatektų į įtaiso relę, šakutę ir rozetę, padėkite
po jais lentos gabalą, o iš viršaus uždenkite polietilenine plėvele
(nehermetiškai, kad vėdintųsi!).
APTARNAVIMAS
Sezonui pasibaigus, išimkite siurblį iš tvenkinio ar šulinio, atjunkite
įtaisą, atjunkite žarnas ir padėkite šiltose patalpose, nes relės korpuse likęs
vanduo užšalęs gali sugadinti relę.

