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POPIS FUNKCE

Tato sestava pro mikrozávlahu obsahuje unikátní samoproplachovací filtr, který p i každém otev ení a zav ení
systému pro istí svojí filtra ní vložku. Uvnit filtru se tlakem aktivuje píst a vypláchne nahromad né ne istoty
z kanálk na zadní stran ví ka. Když vstupní tlak dosáhne 1,4 bar ( 20 psi) (dynamický tlak) píst se uzav e.
Všechna proudící voda se za ne filtrovat dokud se systém znovu nevypne. B hem výplachu vyst íkne z p ti d r
na zadní stran ví ka malé množství vody (asi 0,0002 l) výtokovou krytkou.
Sestava je ur ená pro m stské vodní zdroje s nízkým množstvím drobných ne istot, které by snížily životnost
typického filtru pro mikrozávlahu. Sestava není ur ená pro použití na vody s drobnými organismy ( asy, ect..),
nebo nadm rnou koncentrací drobných ne istot.
Instalace
1. Proplachovací filtr musí být instalován vždy za ventilem (ve sm ru pr toku). Zkonrolujte na obrázek
doporu ené instalace na zadní stran . Pro správnou funkci samo istícího ventilu musí klesnout tlak v systému
vždy na nulu ( 0 ) mezi jednotlivými závlahovými cykly.
2. Hydrodynamický tlak v systému musí být na minimální hodnot 1,4 bar ( 20 psi) pro správnou funkci a
dokonalé ut sn ní filtru. P i nižším tlaku se filtr po pr plachu dokonale neut sní.
3. P i instalaci do šachtice umíst te ví ko filtru do horizontální, nebo do mírn odklon ného úhlu sm rem dol .
Umožníte tím vsak vyplavených ne istot z filtru. Vyplachovaná voda z filtru je pod tlakem a m že dost íknout
až n kolik stop. Výtoková krytka na ví ku filtru snižuje rychlost vytékající vody a zabra uje vniku ne istot a
hmyzu.
4. Ventilová šachtice musí být na dn opat ená dosta ující drenáží pro vsak vyplavených ne istot z filtru. Sypká
zemina pro takto malý objem vody sta í. Jílovité zeminy, na druhou stranu, budou pot ebovat št rkový podsyp.
5. Pokud je zavlažovací systém položen výše než filtr, zbytková voda z potrubí se po ukon ení závlahového
cyklu vyprázdní skrz filtr do šachtice. Proto je sou ástí sestavy zp tný ventil. P i sestavování sestavy postupujte
dle obrázku viz dále.
6. Pokud je zavlažovací systém položen níže než filtr, zbytková voda z potrubí vyte e p es níže položené
koncové zavlažovací prvky, ímž se vytvo í v potrubí podtlak. Výtoková krytka na filtru eliminuje nasávání
ne istot do filtru.
7. Filtr (s automatickým proplachem) je opat en 200 mesh (75 mikron ) filtrovým sítkem.
8. Všechny vn jší závity opat ete teflonovou páskou (1,5-2 oto ení). Ru n utáhn te 1-2 oto ení. Dejte pozor a
závit neutáhnete moc, nepoužívejte lepidla.
9. Filtr bude pot ebovat ob asné rozebrání a kontrolu kv li opot ebeným sou ástkám, nebo kv li manuálnímu
odstran ní velkých nevypláchnutelných kus ne istot. P i demontáži postupujte dle schematu. Opot ebené
sou ástky dostanete od distributor firmy Rain Bird.
10. BFF filtr rozeberete, kv li inspekci a o išt ní tak, že odšroubujete ví ko filtru a vyjmete vnit ní sou ásti.
Propláchn te istou vodou a znovu složte. Pístovou sestavu z filtru odstraníte otá ením a tahem. Po o išt ní
zkontrolujte filtr kv li možným dírkám, nebo jinému poškození.
11. Složení je reverzním úkonem rozebrání. Podložku pružiny m žete vym nit tím, že podržíte pružinku a
vyšroubujete podložku.
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