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Paprskové rota�ní trysky pro �adu 1800 
rozprašovacích post�ikova�� 

 
 
 



 

Rota�ní Tryska : Pokyny pro instalaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. D�ležité poznámky p�ed instalací 

 
• Horní �ást rozprašovacího post�ikova�e musí být vodorovn� v úrovni terénu 
• Rota�ní trysky pracují optimáln� p�i tlaku od 1,4 do 3,8 baru. 
• Polom�r je ur�en pracovním tlakem na  trysce post�ikova�e dle Tabulky parametr� 
• Post�ikova�e s rota�ními tryskami instalujte výhradn� ve �tvercovém nebo trojúhelníkovém 

sponu na vzdálenost 50% polom�ru dost�iku ( spon na dost�ik ). Použití trysek 
v jedno�adém uspo�ádání není doporu�eno. 

• Srážková výška je výrazn� nižší než u b�žných rozprašovacích post�ikova�� a to jak u MPR 
trysek a zejména u trysek �ady VAN.  

• Proto nikdy neinstalujte rota�ní trysky do jedné sekce s rozprašovacími post�ikova�i. 
• P�i instalaci v pís�itých p�dách se doporu�uje instalace rota�ních trysek na post�ikova�ích 

Rain Bird 1800® –SAM.  
 
2. Ur�ení velikosti pevné výse�e. 
Drážkovaný zubovitý vzor, nacházející se p�ímo pod rota�ním prstencem  odpovídá velikosti pevné 
výse�e. 

  
 

 
 

�tvrtkruh (90°) 
Indikátory velikosti výse�e 

Otvor pro nastavení polom�ru 

Rota�ní prstenec 
 -�erná: 13‘-18‘ ( 4,0m -5,5m ) nastavitelný polom�r 
 -Žlutá: 17‘-24‘ ( 5,2m – 7,3m ) nastavitelný polom�r 
 

Indikátory velikosti a orientace výse�e 

Odnímatelný filtr 



 

 
3. Uvedení trysky do provozu 
  
Otev�ete p�ívod vody k post�ikova��m. 
N�které trysky mohou mít mírn� odlišnou rychlost rotace. To je zcela normální. Stejn� tak jako rota�ní 
post�ikova�e i rota�ní trysky zachovávají  jednotnou srážkovou výšku  bez ohledu na rychlosti rotace. 
Rovn�ž polom�r dost�iku je ur�en zejména pracovním tlakem a nezávisí na rychlosti rotace trysky. 
 
 
4. Nastavení polom�ru 
 
V p�ípad� pot�eby vložte malý plochý šroubovák do otvoru pro nastavováni polom�ru a pooto�te s ním 
o mén� než p�l otá�ky po sm�ru hodinových ru�i�ek pro zkrácení dost�iku. 
 
P�i nastavování polom�ru je praktické p�idržet opatrn� rota�ní prstenec rukou a zkontrolovat nejdelší 
proud vody . 
 
Poznámka: Trysky jsou z výroby p�ednastaveny do zcela otev�ené polohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nastavení doby zavlažování 
 
Dobu zavlažování nastavte s ohledem na srážkovou výšku 14,7mm/hod.  
Zpo�átku nastavte stejnou dobu zavlažování jako u b�žných rota�ních 
post�ikova�� (nap�. 3504 nebo 5004+). 
 
Doba zavlažování m�že být až 2,5 x delší než u b�žných rozprašovacích 
trysek. 
 
6. Údržba 
 
Pokud se filtr trysky zanese vy�ist�te ho. Pro snadn�jší manipulaci lze filtr snadno 
sejmout, po vy�išt�ní ho op�t nacvakn�te na trysku.  
 
Tato rota�ní tryska, stejn� jako ostatní povrchové �ásti zavlažovacího systému 
mohou být poškozena seka�kou a jiným zahradním ná�adím nebo mechanismy. 
V p�ípad� poškození m�že dojít k odhalení ostrých hran poškozených �ástí.. Je velmi 
d�ležité tato za�ízení pravideln� kontrolovat a p�ípadné poškozené sou�ásti 
neprodlen� vym�nit, nejen s ohledem na  zajišt�ní optimálního provozu 
zavlažovacího systému, ale  zejména  z d�vodu bezpe�ného provozování. 
 
 
 
 
 

Nesnižujte polom�r pod 4,0m ( 13´ ) u �erného modelu ( R13-18 ) 
a pod 5,2m ( 17´ ) u žlutého modelu ( R17-34 ). 



 

�asto kladené otázky 
 

Otázka Odpov�� �ešení problému 
Pro� se trysky otá�ejí 
r�znými rychlostmi? 

To je normální. Stejn� jako rotory, i 
rota�ní trysky zachovávají dost�ik i 
srážkovou výšku nezávisle na 
rychlosti rotace  
 

                  - - - -  

Zp�sobuje rychlá 
rotace zhoršení 
výkonnosti nebo 
zkrácení polom�ru? 

I když m�že vyšší rychlost otá�ení 
dávat dojem zkráceného polom�ru, 
není tomu tak. 
 

Výkonové parametry nejsou 
ovlivn�ny, pokud jsou 
jednotlivé paprsky vody 
viditelné. 

Pro� vypadá výse� na 
okrajích kratší? 

Tvar výse�e a její okraje vypadají 
opticky pon�kud odlišn� od b�žných 
rozprašovacích post�ikova��. 
Jak je typické pro všechny paprskové 
rota�ní trysky, paprsky na krajích 
budou opticky kratší než paprsky ve 
st�edu výse�e. 

Instalujte rota�ní trysky VŽDY 
v �tvercovém nebo 
trojúhelníkovém sponu na 50% 
polom�ru dost�iku ( od 
post�ikova�e k post�ikova�i ). 
Instalace v jedné �ad� se 
nedoporu�uje. 
 

Pro� se tryska neto�í 
nebo je pohyb 
p�erušovaný nebo 
nerovnom�rný? 

Snížení dost�iku bylo p�íliš velké, 
regula�ní šroub pro snížení dost�iku 
je p�íliš dotažen (pod 4,0m u �erného 
modelu nebo pod  5,2m u žlutého 
modelu). 
 
Filtr m�že být zanesen ne�istotami. 
 
 
Hydrodynamický tlak vody na trysce 
m�že být nižší než minimální 
požadovaná hodnota provozního 
tlaku 1,4 baru. 
 
 
Do trysky se mohlo dostat malé 
množství drobných ne�istot. 
 
Trysky v rota�ním prstenci mohou být 
zaneseny ne�istotami. 
 
 
Tryska je v provozu v pís�ité zemin�. 

Oto�te šroub pro snížení 
dost�iku proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek pro 
zv�tšení dost�iku trysky. 
 
 
Sejm�te filtr z trysky a 
vy�ist�te ho. 
 
Zkontrolujte hodnotu tlaku 
vody, v p�ípad� pot�eby 
p�ípadn� zmenšete velikost  
sekce (snížíte pr�tok) pop�. 
instalujte zvyšovací �erpadlo. 
 
Opakovan� potrubní vedení a 
trysky propláchn�te. 
 
Trysky v rota�ním prstenci 
zkontrolujte a p�ípadné 
ne�istoty odstra�te. 
 
Vy�kejte 2-4 minuty, aby se 
mohly �áste�ky písku 
vypláchnout a tryska se mohla 
za�ít to�it. 
V pís�itých p�dách 
doporu�ujeme použít  
post�ikova�e Rain Bird 1800® 
–SAM. 

Pro� jsou ve výse�i 
deformované nebo 
chyb�jící paprsky 
vody? 

Tryska je v provozu v pís�ité zemin�, 
zrnka písku mohou ucpávat jednotlivé 
trysky v rota�ním prstenci nebo 
jednotlivé paprsky deformovat. 

Trysky v rota�ním prstenci 
vy�ist�te a použijte 
post�ikova�e �ady Rain Bird 
1800® –SAM. 
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