INSTRUKCJA STOSOWANIA

PEB / PESB
Zawory
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ZAWORY PEB / PESB
INSTALACJA I OBS£UGA (Rysunek F1)
1. Przed instalacj¹ zaworów dok³adnie przep³ucz g³ówny ruroci¹g.
2. Zainstaluj zawór na linii g³ównej. Upewnij siê, ¿e wlot zaworu (A) jest pod³¹czony
do ruroci¹gu g³ównego, a wylot (B) do ruroci¹gu bocznego. Spójrz na strza³kê na zaworze
wskazuj¹c¹ kierunek przep³ywu wody. Cewka (C) powinna znajdowaæ siê po tej stronie
zaworu, gdzie znajduje siê dolny bieg strumienia wody.
3. Zastosuj dwa zwoje “Taœmy Teflonowej” wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci gwintów wlotowych
i wylotowych rury. Nie u¿ywaæ nici do rur i nie u¿ywaæ mas. Nagwintowaæ rurê wejœciow¹
i wkrêciæ kszta³tkê do portu wejœciowego na zaworze i dokrêciæ rêcznie. Nagwintowaæ rurê
wylotow¹ i wkrêciæ kszta³tkê w port wyjœciowy na zaworze i dokrêciæ rêcznie.
Po dokrêceniu rêcznym nie przekrêcaæ wiêcej ni¿ dwa obroty.
4. Pod³¹czyæ jeden przewód cewki (D) do wspólnego przewodu sterownika a drugi do przewodu
zasilania sterownika. U¿ywaæ tylko wodoodpornych po³¹czeñ przewodów.
5. Po instalacji zaworów powoli otworzyæ dostawê wody w punkcie pod³¹czenia. Zawory mog¹
natychmiast uwolniæ wodê, nastêpnie nale¿y je zamkn¹æ.
6. W celu uruchomienia zaworu nale¿y u¿yæ opcji wewnêtrznego rêcznego przep³ukiwania,
przekrêciæ uchwyt cewki (E) o 1/4 do 3/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara lub do momentu, gdy bêdzie s³ychaæ wodê przep³ywaj¹c¹ przez zawór.
Aby zamkn¹æ zawór, przekrêciæ uchwyt cewki o 1/4 do 3/4 zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i poczekaæ chwilê na zamkniêcie zaworu. Aby zamkn¹æ zawór, nale¿y dokrêcaæ
cewkê tylko rêcznie.
7. Aby uruchomiæ zawór przy u¿yciu zewnêtrznego rêcznego przep³ukiwania, nale¿y przekrêciæ
œrubê przep³ukiwania (F) na górze zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Woda bêdzie wlewaæ siê z zewn¹trz do komory zaworowej, aby wyrównaæ ciœnienie
i otworzyæ zawór.
Obrót œruby przep³ukiwania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje
uszczelnienie o-ringu i natychmiastowe zamkniêcie zaworu.
8. Dla automatycznej obs³ugi zaworu, w³¹cz sterownik, który zosta³ pod³¹czony do zaworu
zgodnie z instrukcjami obs³ugi sterownika, jako, ¿e sterowniki pracuj¹ inaczej.
9. U¿yj pokrêt³a kontroli przep³ywu (G), aby ustawiæ iloœæ wody przep³ywaj¹cej przez zawór.
Obroty w lewo spowoduj¹ zwiêkszenie przep³ywu; w prawo - zmniejszenie przep³ywu.
Zamknij zawór przed regulacj¹ zwiêkszonego przep³ywu, nastêpnie uruchom zawór,
aby dokonaæ p³ynnej powolnej regulacji przep³ywu. Dobrym æwiczeniem, gdy nie chcemy
zmniejszaæ przep³ywu, jest obracanie r¹czki kontroli przep³ywu (z pozycji do góry)
z kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia oporu na r¹czce.
10. Jeœli jest taka potrzeba, nale¿y zainstalowaæ modu³ regulacji ciœnienia firmy Rain Bird:
PRS-Dial (H), zgodnie z instrukcj¹ instalacji.
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW I USUWANIE USTEREK

G³owice zraszacza emituj¹ wodê, gdy zawór jest wy³¹czony.
A. Brud lub zanieczyszczenia osadzi³y siê na obudowie membrany.
Zdj¹æ obudowê i wyj¹æ membranê, aby oczyœciæ z zabrudzeñ.
B. Cewka nie zosta³a do koñca zamkniêta po obs³udze rêcznej.
Zamkn¹æ dop³yw wody i przekrêciæ cewkê w lewo, aby zdj¹æ i sprawdziæ o-ring. Usun¹æ
zabrudzenia, nastêpnie ponownie osadziæ o-ring lub wymieniæ go na nowy, jeœli trzeba.
C. Membrana jest uszkodzona lub niew³aœciwie u³o¿ona.
Zamkn¹æ dop³yw wody i zdj¹æ obudowê. Sprawdziæ pozycjê membrany w stosunku
do korpusu zaworu i zaczepów pozycjonuj¹cych. Sprawdziæ membranê pod k¹tem szczelin
czy uszkodzeñ, nastêpnie wyrównaæ jej pozycjê lub wymieniæ na now¹, jeœli trzeba.
D. Zanieczyszczenia przeszkadzaj¹ we w³aœciwym funkcjonowaniu cewki.
Zamkn¹æ dop³yw wody i przekrêciæ cewkê w lewo, aby wyj¹æ i przep³ukaæ czyst¹ wod¹
czaszê cewki w os³onie. Aby oczyœciæ wnêtrze, nale¿y wyj¹æ br¹zowy element ustalaj¹cy
przy u¿yciu ma³ego p³askiego œrubokrêta. Wyj¹æ trzpieñ ruchomy i sprê¿ynê i op³ukaæ
czyst¹ wod¹. W³o¿yæ z powrotem trzpieñ, sprê¿ynê i element ustalaj¹cy do cewki.
W³o¿yæ cewkê do obudowy poprzez obrót cewki w prawo.
E. Cewka ma zwarcie lub jest uszkodzona.
Zamkn¹æ dop³yw wody i obróciæ cewkê w lewo, aby j¹ wyj¹æ. Wymieniæ na now¹ dokonuj¹c
obrotu w prawo.

Dop³yw wody siê nie zamyka.
A. Sterownik mo¿e automatycznie obs³ugiwaæ zawór.
Sprawdziæ sterownik, aby siê upewniæ, czy jest wy³¹czony.
B. Zawór jest ustawiony na obs³ugê rêczn¹.
Przekrêciæ cewkê rêcznie w prawo do pierwszego oporu do pozycji “OFF”.
UWAGA: Przekrêcenie grozi uszkodzeniem gniazda cewki. Poluzowaæ œrubê przep³ukiwania
na górze zaworu, jeœli pojawi siê przeciek. Sprawdziæ, czy o-ring nie jest uszkodzony.
C. Oczka filtra membrany s¹ zablokowane.
Zamkn¹æ dop³yw wody i zdj¹æ obudowê. SprawdŸ siatkê filtra membrany znajduj¹c¹ siê
na spodzie membrany. Usun¹æ zanieczyszczenia, op³ukaæ siatkê czyst¹ wod¹ i w³o¿yæ
membranê i obudowê z powrotem na miejsce.
D. Cewka ma zwarcie lub jest uszkodzona.
Zamkn¹æ dop³yw wody i obróciæ cewkê w lewo, aby j¹ wyj¹æ. Wymieniæ na now¹ dokonuj¹c
obrotu w prawo.

Niski lub nieprawid³owy przep³yw.
A. Trzon sterowania przep³ywem jest przykrêcony.
Ustaw trzon sterowania przep³ywem obracaj¹c go w lewo, aby pozwoliæ na dalsze otwarcie
membrany.
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B. Ciœnienie wody jest wykorzystywane gdzie indziej na tym obszarze.
SprawdŸ parametry wodne dla wszystkich obszarów korzystaj¹cych z tego samego Ÿród³a
wody.
C. Zbyt wiele zraszaczy pracuje w tym samym czasie.
SprawdŸ, czy sterownik obs³uguje jeden zawór w danym momencie. Hydraulika systemu
pozwala na obs³ugê pojedynczego zaworu. Jeœli oka¿e siê, ¿e wszystkie zraszacze s¹
zlokalizowane na jednym obwodzie, byæ mo¿e bêdzie wymagany dodatkowy zawór,
aby zoptymalizowaæ wskaŸnik przep³ywu.
D. Przy³¹cze systemu lub zawór g³ówny nie jest zupe³nie otwarty.
Zlokalizuj przy³¹cze lub zawór g³ówny i otwórz je / go.
E. Przeszkoda w wodoci¹gu g³ównym.
Zlokalizowaæ przeszkodê i usun¹æ j¹.

Zawór nie w³¹cza siê elektrycznie.
A. Sterownik nie zasila zaworu energi¹ elektryczn¹.
SprawdŸ sterownik pod k¹tem zasilania zaworu. Jeœli nie wykryjesz mocy na sterowniku,
nale¿y go serwisowaæ. Sprawdziæ wejœcie zasilania na cewce zaworu. Jeœli na sterowniku
wykryjemy zasilanie, ale nie wykryjemy go na cewce, oznacza to, ¿e przewód zasilania
jest z³amany lub uszkodzony. Odizolowaæ i naprawiæ.
B. G³ówny dop³yw wody jest od³¹czony.
Umiejscowiæ g³ówne przy³¹cze lub zawór g³ówny i otworzyæ je / go.
C. Problem z cewk¹.
Jeœli na cewce zosta³o wykryte zasilanie na wejœciu, ale zawór nadal nie pracuje, nale¿y
odci¹æ dop³yw wody. Bez ciêcia przewodów zamieniæ cewki z nastêpnym zaworem
(jeœli jest). Jeœli zawór z inn¹ cewk¹ funkcjonuje poprawnie, nale¿y wymieniæ cewkê.
Jeœli nie, nale¿y dalej szukaæ usterki.
D. Trzon sterowania przep³ywem jest przekrêcony w dó³.
Nastaw trzon sterowania przep³ywem obracaj¹c go w lewo do momentu, gdy przez zawór
pop³ynie woda, ale nie zostawiaj trzonu w pozycji w pe³ni otwartej. Podczas gdy woda
przep³ywa przez zawór, przekrêciæ trzon sterowania przep³ywem (z pozycji w pe³ni otwartej)
w prawo do momentu, gdy na r¹czce trzonu sterowania przep³ywem bêdzie wyczuwalny opór.
Nastêpnie przekrêciæ r¹czkê trzonu sterowania przep³ywem w lewo o jeden obrót, jako, ¿e
zawór pracuje bardziej efektywnie z r¹czk¹ trzonu sterowania przep³ywem w tej pozycji.

Zawór z Modu³em Regulacji Ciœnienia PRS-Dial.
Poszukaj dodatkowych informacji odnoœnie rozwi¹zania problemu w instrukcji obs³ugi
PRS-Dial.

Pytania Techniczne
Skontaktuj siê z lokalnym dystrybutorem firmy RAIN BIRD, tj. firm¹ BONITA sp. j.,
tel. 061 852 32 84, e-mail: office@bonita.com.pl, internet: www.bonita.com.pl.
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STRATY CIŒNIENIA W BARACH

m /h

3

l/s

100PE
26/34

150PE
40/49

200PE
50/60

0,06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
22
28
34
40
45

0,02
0,28
0,56
0,83
1,11
1,39
1,67
1,94
2,22
2,50
2,78
3,33
3,89
4,44
6,11
7,78
9,45
11,11
12,50

0,05
0,11
0,12
0,15
0,18
0,24
0,32
0,41
0,54
0,68
0,84
-

0,27
0,26
0,24
0,21
0,19
0,18
0,18
0,22
0,26
0,55
0,98
1,46
-

0,21
0,21
0,20
0,26
0,46
0,69
0,95
1,18
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Zawory PEB / PESB to tylko jedne z wielu produktów firmy RAIN BIRD.
W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo elementy systemu nawadniaj¹cego:
zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bonita.com.pl

Wy³¹czny Dystrybutor w Polsce
Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl
internet: http://www.bonita.com.pl
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