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INSTRUKCJA DV & DVF
PRZED INSTALACJ¥

POD£¥CZANIE ADAPTERÓW DO ZAWORU

POD£¥CZANIE ZAWORU DO RUR

MUSI

UWAGA:

POD£¥CZANIE PRZEWODÓW ZAWORU

1. Upewniæ siê, ¿e dysponujemy wystarczaj¹c¹ iloœci¹ wody, wystarczaj¹cym ciœnieniem i przep³ywem.
Pod³¹czyæ rury do podstawowego Ÿród³a wody.

2. Zainstalowaæ zawór g³ówny, regulatory ciœnienia i zawory zwrotne, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Informacje dotycz¹ce projektu systemu s¹ zawarte w instrukcji: „Przewodnik projektowania
systemów nawadniaj¹cych RAIN BIRD. Nale¿y sprawdziæ w lokalnych przepisach czy system musi
spe³niaæ jakieœ dodatkowe wymagania.

3. Przep³ukaæ dok³adnie system do momentu, gdy z ruroci¹gu zasilaj¹cego pop³ynie czysta woda.

(tylko modele gwintowane)

4. W celu uszczelnienia owin¹æ taœm¹ teflonow¹ 1½ wokó³ gwintów na dwóch wsuwanych
adapterach (A) lub wokó³ zewnêtrznych gwintów zaworu (B; modele MM i MB).

5. Wkrêciæ adaptery w otwory przelotowe zaworu i rêcznie dokrêciæ.

6. Ostro¿nie dokrêciæ z³¹czki, jeden albo dwa dodatkowe obroty po rêcznym przykrêceniu.
Nie przykrêcaæ z³¹czek zbyt ciasno. Mo¿na uszkodziæ zawór lub zablokowaæ otwory wylotowe.

7. Ostro¿nie na³o¿yæ ma³¹ iloœæ rozrobionego cementu do œrodka adaptera (A, z³¹czka gwintowana)
lub do otworu wejœciowego zaworu (B, z³¹czka wsuwana). Na³o¿yæ ma³¹ iloœæ cementu wokó³ rury
zaopatruj¹cej adaptery wodê. Nastêpnie przy³¹czyæ zawór do rury. Cewka zaworu byæ po
stronie odpowietrznej (C). Dla modeli DV-A i DVF-A, nale¿y pod³¹czaæ rurê zaopatruj¹c¹ do otworu
dolnego. Stosowaæ ma³¹ iloœæ rozrobionego cementu. Jego nadmiar mo¿e spowodowaæ
zniszczenie zaworu od wewn¹trz.

.

W razie koniecznoœci,
lekko podgrzaæ koñcówkê rury w celu u³atwienia instalacji. Nasun¹æ koñcówkê rury na kszta³tkê (A).
Nastêpnie wcisn¹æ mocno rurê (B) na kszta³tkê, aby uszczelniæ przed przeciekaniem.

10. Wybraæ przewód elektryczny, który spe³nia wymagania elektryczne. Rekomenduje siê przewód
wielo¿y³owy, bezpoœrednio do uk³adania w gruncie. W celu spe³nienia dodatkowych wymagañ
odsy³amy do lokalnych przepisów.

11. U¿yæ wodoszczelnego ³¹cznika DBY, aby przy³¹czyæ jeden przewód z ka¿dego zaworu do wspólnego
przewodu (A). Mo¿na u¿yæ dowolnie wybranego przewodu. Wszystkie zawory w tym samym
sterowniku mog¹ byæ pod³¹czone do tego samego, wspólnego przewodu.U¿yæ wodoszczelnego
³¹cznika DBY, aby przy³¹czyæ drugi przewód na ka¿dym z zaworów do przewodu zasilaj¹cego (B).
Ka¿dy przewód zasilaj¹cy zaworu musi byæ poprowadzony osobno do sterownika. .

12. Pod³¹czyæ wspólny przewód (A) do wspólnego terminalu na sterowniku. Pod³¹czyæ po jednym
przewodzie zasilaj¹cym z ka¿dego zaworu (B) do terminalu stacji na sterowniku.

UWAGA:

8. Scementowaæ boczn¹ rurê z adapterem (A, z³¹czka gwintowana) lub otworu wyjœciowego zaworu
(B, z³¹czka wsuwana), jak opisano w punkcie 7.

9. Aby przy³¹czyæ model zaworu MB do rury polietylenowej o ma³ej gêstoœci, nale¿y naci¹æ rurê
prostopadle i wyczyœciæ. Wsun¹æ jeden lub dwa zaciski na koñcówce rury.

13. Aby rêcznie otworzyæ przep³yw przez zawór, nale¿y przekrêciæ pokrêt³o cewki magnetycznej
(A) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1/4 do 1/2 obrotu. Upewniæ siê czy cewka jest
kompletnie dokrêcona. Zawsze u¿ywaæ pokrêt³a cewki, który jest tak zaprojektowany, by
zamykaæ zawór ca³kowicie i nie dopuszcza do wycieków.

RÊCZNA OBS£UGA ZAWORU

Aby zmniejszyæ strumieñ przep³ywu (tylko w modelach DVF), przekrêciæ pokrêt³o kontroli
przep³ywu (B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. U¿yæ w³asnych palców lub œrubokrêtu
krzy¿akowego. Aby zwiêkszyæ przep³yw, przekrêciæ trzon w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Aby otworzyæ p³ukanie zaworu, przekrêciæ œrubê p³ukania (C) przeciwnie do wskazówek zegara
o dwa obroty. U¿yæ funkcji p³ukania zaworu gdy po raz pierwszy uruchamiamy system.
Przekrêciæ œrubê zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby to zakoñczyæ.

ZAKRESY DZIA£ANIA

075-DV
100-DV, 100-DV-MM ,

100-DV-MB ,
100-DV-A, & 100-DV-SS

1

1

100-DVF, 100-DVF-MM ,
100-DVF-MB , 100-DVF-A,

& 100-DVF-SS

1

1

Przep³yw
2

Ciœnienie

0.2 - 22 GPM
(0,05 - 5,0 m /h

lub 0,01 - 1,39 l/s)

3

0.2 - 40 GPM
(0,05 - 9,08 m /h

lub 0,01 - 2,52 l/s)

3

0.2 - 40 GPM
(0,05 - 9,08 m /h

lub 0,01 - 2,52 l/s)

3

15 - 150 psi
(1 - 10 barów)

15 - 150 psi
(1 - 10 barów)

15 - 150 psi
(1 - 10 barów)

1

3

2 3

Modele DV/DVF 2 × gwint wewnêtrzny (MM) i gwint wewnêtrzny × po³¹czenie wciskowe (MB)
nie s¹ polecane dla przep³ywów przekraczaj¹cych 30 GPM (6,8 m /h lub 1,9 l/s).

Dla przep³ywów poni¿ej 3 GPM (0,75 m /h lub 0,21 l/s), lub dla niektórych zastosowañ
nawodnieñ kropelkowych, u¿ywaæ filtra RBY-100-200MX zainstalowanego „pod pr¹d”.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Objaw

Zawór nie zamyka
siê ca³kowicie.
Zraszacze ciekn¹.

Zawór siê nie otwiera.

Dokrêciæ cewkê ca³kowicie (1/4 obrotu poza rêcznym
dokrêceniem). Skorzystaæ z pokrêt³a cewki, które jest specjalnie
zaprojektowane, aby zamykaæ zawór ca³kowicie i zapobiegaæ
przeciekaniu.

Przekrêciæ œrubê p³ukania, by otworzyæ p³ukanie zaworu,
przekrêciæ œrubê p³ukania. Jeœli operacja siê nie powiedzie,
zakrêciæ wodê.
Odkrêciæ œruby pokrywy i zdj¹æ j¹. Wyj¹æ membranê i przep³ukaæ
czyst¹ wod¹. W³o¿yæ z powrotem, zamkn¹æ pokrywê.
Jeœli konieczne, wymieniæ membranê na inn¹ z zestawu 21076.

Rozwi¹zanie

Sprawdziæ Ÿród³o wody, zasilanie sterownika i przep³yw wody
aby upewniæ siê, czy s¹ jest w³¹czony. Zakrêciæ wodê.
Odkrêciæ œruby pokrywy i zdj¹æ j¹. Sprawdziæ, czy w œrodku nie
ma zanieczyszczeñ. Jeœli brakuje filtra na membranie, wymieniæ
membranê na inn¹ z zestawu 210746.
Zakrêciæ wodê. Wyj¹æ cewkê i zast¹piæ go now¹, sprawdzon¹.
Jeœli zawór nadal siê nie otwiera, wymieniæ ponownie cewkê.

Sprawdziæ ciœnienie wody. Jeœli ciœnienie jest wiêksze ni¿ 80 psi
(5,5 bara), zainstalowaæ regulator ciœnienia na przewodzie przed
zaworem, aby zredukowaæ ciœnienie wody.

Zawór zatrzaskuje siê
(uderzenie
hydrauliczne).


