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I. Wprowadzenie 
Niniejszy przewodnik podzielony jest na cztery odrębne części (bieżąca część to część 1):  

1) Planowanie systemu,  zawiera również tablice z parametrami zraszaczy 
2) Instalacja i konserwacja systemu (wskazówki montażowe) 
3) Racjonalne nawadnianie (zagadnienia oszczędności wody i doboru parametrów nawadniania) 
4) Mikronawadnianie i rury kroplujące 

Zadaniem publikacji jest przybliżenie zagadnień związanych z założeniem systemu nawadniającego w ogrodzie 
przydomowym i jest skierowany zarówno dla osób wykonujących taki system po raz pierwszy którzy poszukują szerszej 
wiedzy na temat nawadniania w ogrodach przydomowych jak i firm instalujących systemy.  

1. System nawadniający w polskim ogrodzie- czy jego instalacja jest niezbędna? 
Przydomowy ogród coraz częściej staje się wizytówką jego posiadacza, dopełnieniem przestrzeni domowej, wprowadzając 
ład i harmonię do najbliższego otoczenia. Soczysta zieleń trawnika, drzewa, krzewy i różnobarwne kwiaty stają się tłem 
do domowej pracy, sportu czy wypoczynku. Prawidłowo i pięknie zaaranżowany ogród wymaga jednak sporo wysiłku i 
systematyczności przy jego utrzymaniu. Dotyczy to zwłaszcza problemu nawadniania- dobrze znanego każdemu 
posiadaczowi domu z ogrodem. 
Posadzone rośliny mają różne wymagania siedliskowe a co za tym idzie- zapotrzebowanie na wodę. Opady atmosferyczne 
nie są regularne i wystarczające do zapewnienia optymalnego wzrostu naszych roślin np. trawnik- prawidłowo 
nawadniany cieszy oko piękną zielenią, lecz zasuszony, pozostawiony sam sobie- żółknie i traci walory estetyczne. Czy 
wiedzą Państwo że trawnik podczas swojego intensywnego rozwoju potrzebuje dziennie do 4-5 litrów wody na metr 
kwadratowy swojej powierzchni? Optymalne warunki dla rozwoju trawy występują na obszarach gdzie opady wynoszą 
około 1000mm wody /m2 rocznie. Bilans wodny jest w Polsce ujemny. Średnia opadów dla Centrum Polski nie przekracza 
600 mm wody/m2  rocznie (w tym Kotlina Warszawska- tylko 500mm/rocznie)! 
Zapotrzebowanie na wodę zależy też od czynników zewnętrznych, jest większe podczas wysokiej temperatury i silnego 
wiatru czy niskiej wilgotności powietrza. Same rośliny mają również zmienne zapotrzebowanie na wodę w trakcie swojego 
cyklu rozwojowego: wzrasta ono podczas intensywnego krzewienia, kwitnienia czy owocowania. 
Z powyższych powodów musimy sami pomyśleć o zróżnicowanym nawadnianiu. Jest to jednak czynność bardzo 
absorbująca, wymagająca poświęcenia własnego czasu, regularności, dokładności i precyzji. Nawet kilkudniowe 
opóźnienie w nawadnianiu może spowodować zaschnięcie roślin i zamienić bujną zieleń w spalony słońcem step. 
Szczególnie uciążliwe jest podlewanie terenu trawnika, ze względu na: dużą powierzchnię oraz wymaganą dokładność. 
Trawa nie ma długich korzeni i dlatego wymaga dokładnego podlewania całej powierzchni oraz regularności. 
Większość właścicieli ogrodów samodzielnie podlewa swoje rośliny za pomocą węży ogrodowych i przestawnych 
zraszaczy. Ten system podlewania ma swoje wady- jest nie tylko niezwykle czasochłonny ale i nieekonomiczny- w ten 
sposób zużywamy nawet połowę więcej wody niż to niezbędne! Obecnie koszty podlewania przy wykorzystaniu wody 
wodociągowej systematycznie wzrastają. Nie wystarczy jednak podlewać mniej- trzeba podlewać racjonalnie! 
Z pomocą przychodzą nam systemy nawadniające oparte na zraszaczach wynurzalnych, połączone ze sterownikami 
czasowymi i czujnikami deszczu lub wilgotności.  
Raz zaprojektowany i wykonany system nawadniający służy długie lata, dodając wartości i prestiżu do Państwa ogrodu. 
Mówiąc o systemie nawadniającym w ogrodzie przydomowym mamy na myśli połączone ze sobą elementy, których 
efektem działania będzie nawadnianie roślin. 

2. Rodzaje podlewanych obszarów w ogrodzie przydomowym 
Wyróżniamy kilka głównych nasadzeń/lokalizacji, dla których instalujemy odpowiedni system nawadniający: 
 Trawnik. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie zraszaczy wynurzalnych (tzw. pop-up), które 

zasięgiem swojego działania pokryją całą powierzchnię murawy. W zależności od rodzaju nasadzeń i powierzchni 
użyjemy odpowiednich rodzajów zraszaczy: statycznych, rotacyjnych, pulsacyjnych lub przekładniowych. 

 Żywopłot. Podlewanie żywopłotu jest niezbędne- zwłaszcza gdy jest on świeżo posadzony lub rośnie w oddaleniu 
od innego podlewanego obszaru np. trawnika. Najbardziej odpowiednią metodą podlewania dla roślin rzędowych 
będzie zastosowanie rur kroplujących (o standardowej grubości ścianki). 

 Rabaty kwiatowe. Rabaty zlokalizowane wokół domu, na reprezentacyjnych stanowiskach, najlepiej podlewać 
mikrozraszaczami. Oprócz wysokiej skuteczności uzyskujemy w ich przypadku również ciekawy efekt wizualny: 
ruch kropel wody. Większe powierzchnie, zwłaszcza wykorowane, można podlewać rurami kroplującymi (o 
standardowej grubości ścianki). 

 Grządki warzywne, szklarnie i tunele foliowe. W zależności od rodzaju nasadzeń zastosujemy rury kroplujące bądź 
kroplowniki- emitery (rośliny rzędowe, wrażliwe na zraszanie jak pomidor czy papryka) lub mikrozraszacze na 
szpilkach z odejściami cienką rurką bądź przymocowane na stałe do grubszych rur zasilających. 

 Rośliny tarasowe w donicach, skrzynki balkonowe. Zdecydowanie najlepszym sposobem na ich podlewanie będzie 
zastosowanie mikronawadniania: kroplowników rzędowych oraz końcowych. 
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 Plantacje roślin jagodowych: borówki amerykańskiej, porzeczek, agrestu, malin, truskawek. W przypadku plantacji 

roślin rzędowych najbardziej korzystnym sposobem nawadniania będzie zastosowanie ekonomicznych 
cienkościennych rur kroplujących (P1/P5). 

3. Elementy wchodzące w skład systemu nawadniającego: 
 Źródło wody- przyłącze wodociągowe lub pompa podająca wodę (z wód głębinowych, gruntowych lub rzek i 

zbiorników). 
 Zraszacze, kroplowniki, rury kroplujące. Zadaniem tych elementów jest rozprowadzenie wody w optymalny dla 

danych nasadzeń sposób. 
 Puszka poboru wody jest elementem opcjonalnym i umożliwia pobór wody z instalacji wprost z poziomu murawy w 

ogrodzie. Przyda się np. przy umyciu samochodu bądź podlaniu świeżo posadzonych roślin. 
 Rury rozprowadzające (montażowe) wykonane z polietylenu (PE). Będą służyły do transportu wody: nad lub pod 

powierzchnią ziemi. UWAGA! W warunkach klimatycznych Polski używanie na zewnątrz domu rur z polichlorku 
winylu (PCW) nie jest wskazane ze względu na podatność na rozsadzenie przez mróz. 

 Elementy połączeniowe: trójniki, kolanka, przyłącza, przedłużki wielosekcyjne zraszaczy. 
 Elektrozawory. Nasz system nawadniający w większości przypadków musi zostać podzielone na oddzielne sekcje, 

aby w pełni kontrolować podlewanie. Taki podział gwarantuje, że nie zabraknie wody do pracy zraszaczy, a 
poszczególne tereny uzyskają odpowiednie dawki wody- dzięki odmiennemu czasowi nawadniania każdej sekcji. 
Elektrozawory zostaną umieszczone w plastikowych skrzynkach osłonowych na terenie ogrodu, najlepiej w jego 
centralnym miejscu i w pobliżu ujęcia wody. Elektryczne sterowanie zaworów napięciem 24V gwarantuje w pełni 
automatyczny tryb pracy: nie trzeba ręcznie otwierać i zamykać poszczególnych sekcji. 

 Sterownik. Służy do sterowania elektrozaworami o napięciu 24V. Umieszczamy go zazwyczaj w pomieszczeniu np. 
garażu, komórce. W pobliżu sterownika musi znajdować się gniazdko 230V, do którego podłączymy transformator 
zasilający. Oferujemy modele wewnętrzne i zewnętrzne sterowników. Do sterownika możemy podłączyć 
przekaźnik sterujący pompą w ogrodzie: gdy nadejdzie czas podlewania- pompa uruchomi się automatycznie. 

 Detektor deszczu /wilgotności. Jest opcjonalnym ale praktycznym elementem systemu. Instalujemy go w ogrodzie 
i łączymy dwoma przewodami 24V ze sterownikiem. Umożliwia wstrzymanie nawadniania na czas deszczu/zbyt 
wysokiej wilgotności podłoża. 

4. Jakie korzyści uzyskamy instalując automatyczny system nawadniający? 
 Zachowamy naturalny wygląd ogrodu. System wynurzalny to dyskretne podlewanie, bez wijących się węży i 

stacjonarnych zraszaczy, które są obcym elementem krajobrazu. Zraszacze wynurzają się tylko podczas pracy, po 
czym znikają bezszelestnie w trawie. Możemy kosić trawę, grać w piłkę, podejmować gości- bez konieczności 
chowania węży. 

 Podlewanie precyzyjne, dostosowane do wymogów poszczególnych roślin, zgodnie z projektem nasadzeń. Nie 
zdajemy się na przypadek: woda zostanie dostarczona w te miejsce, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

 Oszczędność wody. Zraszacze możemy zaprogramować na pracę świtem, kiedy straty wody z powodu parowania 
są najmniejsze a ryzyko zawleczenia chorób grzybowych znacznie zredukowane. Często woda pobierana w nocy 
jest też łatwiej dostępna i tańsza np. przy zastosowaniu własnej pompy zasilanej nocną taryfą energetyczną. 

 Oszczędność naszego czasu- ogród zawsze będzie wyglądał efektownie, nawet gdy nie mamy w danym dniu czasu 
na podlewanie, wyjedziemy na wakacje lub często jesteśmy nieobecni. 

 Podniesienie materialnej wartości domu i ogrodu. System wynurzalny jest dodatkowym medium, zwiększającym 
wartość posesji. 

 Jak wynika z obserwacji instalacja systemu nawadniającego (a zwłaszcza zraszacze pulsacyjne) skutecznie 
wypłasza z ogrodu krety... 

 Prestiż- pięknie utrzymany ogród z jego bujną zielenią cieszy oko nie tylko właściciela... 

5. Samodzielna instalacja systemu nawadniania 
Koszt instalacji nie musi być wysoki (od 2,5zł/m2 zraszanej powierzchni na przykładzie modelowego trawnika o pow. 
600m2), zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na jego samodzielne wykonanie. Wbrew pozorom nie jest to trudne, przy 
odrobinie doświadczenia i pomocy dwóch pracowników, założenie nawodnienia w małym ogrodzie (4 sekcje)  zabiera 
średnio 2-3 dni. Niniejszy przewodnik pozwala na samodzielne wykonanie i konserwację systemu nawadniającego. W 
oparciu o podane  wskazówki wykonany system nie będzie ustępował jakością systemom oferowanym przez firmy 
zakładające ogrody, wygrywając przy tym często ceną oraz starannością wykonania. Z doświadczenia wiemy, że firmy 
zakładające decydują się czasami na kompromisy pod presją skrócenia czasu montażu bądź ilości użytych części 
składowych. Zakładając samodzielnie system we własnym ogrodzie, możemy prawidłowo kontrolować jakość oraz dobór 
elementów- pracujemy dla siebie! 
System nawadniający powinien zostać zaprojektowany ‘pod klucz’ dla konkretnego ogrodu, nie można prawidłowo 
oszacować kosztów ani doboru elementów w oparciu tylko o wielkość zraszanej powierzchni. Musimy uwzględnić: rodzaj i 
wielkość roślinności, spadek terenu, siłę wiatru, parametry ujęcia wody. Dlatego pierwszym krokiem powinno być 
wykonanie projektu nawadniania. 
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6. Na co należy zwrócić uwagę przed samodzielnym założeniem systemu? 
Właściciele ogrodu często zbyt małą wagę przywiązują do etapu planowania ogrodu, co wiąże się z brakiem 
rozplanowania: nasadzeń, układu ścieżek i podjazdów, wykonania przepustów pod rury przed instalacją systemu. 
Podpowiadamy na co należy zwrócić szczególną uwagę: 
 Instalację można zamontować zarówno w już istniejącym i urządzonym ogrodzie jak i w nowo projektowanym. 

Zawsze jednak musi wpierw istnieć koncepcja rozplanowania ogrodu: szczegółowe umiejscowienie grządek, 
trawnika, żywopłotów, rabat i źródła wody. 

 Instalację można również zamontować przed założeniem trawnika lub co najmniej kilka miesięcy (min. 3 miesiące 
w sezonie) po zasianiu trawy, aby murawa przekorzeniła się i ślady montażu szybko zanikły. Zakładanie jest 
możliwe również na trawniku świeżo zasianym, jednak w tym przypadku konieczne będzie wyrównanie 
powierzchni i dosianie trawy w miejscu przebiegu rur rozprowadzających wodę. 

 Do planowania systemu najlepiej przystąpić przed wykonaniem ścieżek i podjazdów w ogrodzie. Już na tym etapie 
można położyć większej średnicy rury osłonowe pod przejściami lub pod opaską betonową w pobliżu kranu 
ogrodowego, aby później w dogodnym czasie i w prosty sposób założyć instalację. 

 Kluczową kwestią przy planowaniu podlewania jest posiadanie wydajnego źródła wody o odpowiednim ciśnieniu. 
Do podlewania małego lub średniego ogrodu nie musimy inwestować w specjalne pompy, w większości 
przypadków wystarczy pompa ogrodowa bądź wodociąg miejski. Optymalne parametry źródła wody dla typowego 
małego ogrodu przydomowego to wydatek na poziomie 3,6m3/h przy jednoczesnym ciśnieniu około 3bar. Im 
źródło wody ma większy wydatek, tym koszty instalacji systemu są niższe, gdyż ograniczamy ilość linii 
nawadniających (w tym elektrozaworów, rur, złączek). Do zasilania systemu nawadniającego możemy wykorzystać 
różne źródła wody: wodociąg, wodę pobieraną z pompy głębinowej lub gruntowej, rzeki lub jeziora. Przy 
niewielkich instalacjach można wykorzystać również wodę deszczową. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi 
informacjami na temat źródła wody podanymi w dalszej części niniejszego przewodnika. 

 Na etapie planowania instalacji hydraulicznej warto wydzielić osobny główny przewód zasilający system zraszaczy 
o przekroju 1” (minimum to ¾”) zakończony zaworem kulowym, który zaczyna się tuż za wodomierzem lub pompą 
i prowadzi do centralnego terenu ogrodu, najlepiej w pobliże lokalizacji przyszłych elektrozaworów. Przewód 
zasilający powinien mieć możliwość spuszczenia wody na okres zimowy. 

 Instalacja do swojej pracy wymaga czystej wody zasilającej. Woda nie może być zażelaziona, z dużą ilością 
manganu lub silnie zawapniona. Jeśli jakość wody gruntowej jest niezadowalająca pozostaje wykorzystanie 
wodociągu bądź ogrodowego zbiornika retencyjnego. Zawsze rekomendowane jest zainstalowanie filtra 
wychwytujący zanieczyszczenia na przewodzie doprowadzającym, nawet jeśli woda jest uznawana za czystą! 

 Instalacja elektryczna systemu nie jest skomplikowana, warto jednak wykonać ją równolegle z budową domu, aby 
uniknąć późniejszego wiercenia i zmiany instalacji. Sterownik zasilany poprzez transformator umieszczony będzie 
w pomieszczeniu np. garażu, piwnicy, komórce bądź decydując się na model zewnętrzny np. na elewacji. Obok 
sterownika należy zlokalizować gniazdko elektryczne 230V. Ilość kabli sygnałowych niskonapięciowych 24V 
odchodzących od sterownika na ogród wynosi: ilość sekcji+1, oraz opcjonalnie para przewodów do detektora. 

System nawadniający można budować etapami, rozbudowując go w miarę posiadanego czasu i środków, jednak jego 
planowanie warto rozpocząć jak najwcześniej- na etapie planowania nasadzeń! Szczególnie istotne jest ułożenie 
przepustów pod rury i kable na etapie wykonywania powierzchni utwardzonych. 

7. Zraszacze wynurzalne w systemie Greenmill Aquasystem 
Niniejszy przewodnik obejmuje szczegółową instrukcję planowania i instalacji systemu wynurzalnego w systemie 
Greenmill Aquasystem, w skład którego wchodzą również renomowane linie produktów: K-Rain, Connecto Irritec. 
Samodzielne zaplanowanie i instalacja nawadniania ogrodu według poniższych wskazówek nie jest trudne i pozwoli na 
stworzenie funkcjonalnego systemu zraszaczy krok po kroku, bez ponoszenia nadmiernych wydatków. Naszym wspólnym 
zadaniem, w którym pomocny jest ten przewodnik, będzie wzajemne dopasowanie źródła wody, powierzchni do 
nawadniania i oferowanych urządzeń nawodnieniowych w jeden zwarty system, jego zaprojektowanie i wykonanie. 
 
Zaprojektowanie i wykonanie  systemu nawadniającego składa się z następujących kroków: 
 Zebranie niezbędnych informacji o parametrach źródła wody jakim dysponujemy 
 Wykonanie szkicu ogrodu uwzględniającego istniejące bądź planowane nasadzenia oraz elementy stałe w ogrodzie 
 Dobór i rozmieszczenie na planie odpowiednich zraszaczy 
 Podział instalacji na niezależne linie nawadniające 
 Wykonanie systemu sterującego instalacją nawodnieniową 
 Instalacja i uruchomienia systemu 
 Usuwanie usterek. Konserwacja na czas zimy. 
 
Odniesienie sukcesu w samodzielnym zaplanowaniu i wykonaniu systemu opiera się na trzech filarach: 
 Odpowiednio wydajnym źródle wody, którego większy wydatek nie tylko gwarantuje poprawne działanie 

zraszaczy, ale obniża również koszt wykonania systemu (mniej sekcji, lepszy zasięg) 
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 Poprawnym zaprojektowaniu systemu- zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym przewodniku, 
 Prawidłowym montażu, regulacji oraz okresowej konserwacji. 

II. Planowanie 
Przed instalacją zraszaczy prosimy o poświęcenie kilku chwil na właściwe zaplanowanie systemu nawadniającego: 
zebranie niezbędnych informacji o parametrach źródła wody oraz wykonanie planu nawadnianego obszaru a następnie 
wskazanie lokalizacji zraszaczy i przewodów doprowadzających. 

1. Opisy i oznaczenia średnic elementów użyte w tekście. 
Przy opisie elementów systemu posługujemy się oznaczeniami i wymiarami podanymi w różnych jednostkach.  
Średnicę połączeń gwintowanych wyrażamy w calach (”).  
Oznaczenie M oznacza gwint zewnętrzny (męski- male) np. M1” oznacza gwint zewnętrzny jednocalowy.  
Oznaczenie F oznacza gwint wewnętrzny (żeński- female) np. F¾”  oznacza gwint wewnętrzny trzy-czwarte calowy. 
Dla porządku można wspomnieć iż w Europie używamy gwintów typu europejskiego BSP, w odróżnieniu od gwintu 
amerykańskiego oznaczonego NPT. Dodatkowo należy pamiętać iż proste przeliczanie średnicy z cali na milimetry 
(1”=25,4mm) a następnie zwymiarowanie może prowadzić do pomyłek, gdyż często określa się parametry produktów 
względem podłączonego przewody np. kran metalowy oznaczony jako ¾” nie posiada literalnie gwintu o takiej średnicy, 
lecz jest przeznaczony do przyłączenia do przewodu ¾”. 
Określenie średnicy rury stalowej w calach dotyczy jej średnicy wewnętrznej. Natomiast dla przewodów z tworzyw 
sztucznych generalnie określamy średnicę zewnętrzną i podajemy ją w milimetrach np. rura PE o podanej średnicy 25mm 
może posiadać średnicę wewnętrzną około 21.5mm (zależy to od grubości ścianek). 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych stosujemy oznaczenia:  
PE- polietylen. W nawodnieniu stosujemy specjalne przewody z elastycznego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w 
kolorze czarnym, w odróżnieniu od rur hydraulicznych sanitarnych (HDPE) w kolorze niebieskim. 
PCV (lub PVC, PCW)- polichlorek winylu. Ten typ przewodów charakteryzuje się małą giętkością oraz niską odpornością 
na rozrywanie przez zamarzającą wodę i dlatego nie jest stosowany w ogrodowych systemach nawadniających w 
warunkach klimatycznych Polski. 

2. Źródło wody- parametry. 
Do nawodnienia ogrodu woda może pochodzić z różnych źródeł: wodociągu, pompy gruntowej bądź głębinowej lub z 
pompy ciśnieniowej tłoczącej wodę ze zbiornika wodnego (rzeki, jeziora) lub zbiornika na deszczówkę. Najtańszym w 
eksploatacji rozwiązaniem jest czerpanie wody z własnego ujęcia. 
Studnia ogrodowa i zbiornik wodny musi posiadać odpowiedni wydatek/pojemność, nie większą od zapotrzebowania 
instalacji na wodę. Woda musi być wstępnie oczyszczona przez filtr. W przypadku korzystania z wody rzecznej niezbędna 
będzie instalacja odstojnika piasku. Pompa ogrodowa używana do zasilania instalacji musi zasysać wodę pozbawioną 
pęcherzyków powietrza. Deszczówka wymaga instalacji drobnooczkowego filtra, gdyż woda z dachu zawiera dużo 
drobnych frakcji piasku. Koszt eksploatacji przy zasilaniu z sieci wodociągowej, może być niższy jeśli zainstalujemy 
oddzielny wodomierz wyłącznie w celu podlewania ogrodu. Do kosztu pobranej wody nie zostanie w tym przypadku 
doliczony koszt ścieków (zależy również od dostawcy wody). Prosimy o zwrócenie uwagi że przewody doprowadzające 
wodę, wodomierz oraz krany przyłączeniowe muszą mieć średnicę wewnętrzną co najmniej ¾” (19mm)! 
Rekomendowana średnica to 1” lub większa w przypadku dużych ogrodów. Dla przybliżonego i szybkiego określenia 
średnicy posiadanego przewodu proszę zmierzyć za pomocą suwmiarki obwód rury stalowej i posłużyć się poniższą tabelą 
dla odczytania jej średnicy wewnętrznej: 
 
Tabela 1. Określanie średnicy wewnętrznej rury stalowej na podstawie obwodu.  
Przybliżony obwód rury [mm] 72 83 104 132  
Przybliżona średnica zewnętrzna rury [mm] 23 26.5 33 42  
Przybliżona średnica wewnętrzna rury [cale] 5/8" 3/4" 1" 11/4" 
Przybliżona średnica wewnętrzna rury [mm] 16 19 25 32 

UWAGA! Zalecamy, aby na wejściu wody (przed elektrozaworami) zainstalować filtr o ziarnistości 75-300mesh. Brak filtra 
zewnętrznego może spowodować uszkodzenie membrany elektrozaworu, oraz zanieczyszczenie filtrów zraszaczy lub ich 
uszkodzenie! Woda wodociągowa może zawierać osady pochodzące z rur, które mogą uszkodzić instalację. 
Niezależnie skąd czerpiemy wodę aby system nawadniający mógł pracować poprawnie, nasze źródło musi spełniać dwa 
podstawowe parametry: odpowiedni wydatek i ciśnienie. 

A. Ciśnienie  
Ciśnienie to wielkość charakteryzująca prostopadłe działanie siły na jednostkę powierzchni. Ciśnienie w płynie 
nieruchomym (przy zakręconym kranie) zwane jest ciśnieniem statycznym, w płynie poruszającym się występuje 
ciśnienie określane mianem ciśnienia dynamicznego.  
Jednostką ciśnienia w układzie SI jest Paskal [Pa] 1N/m2 lecz w odniesieniu do płynów przyjęto używać jednostki Bar zwanej też Hektopiezą [bar, hpz]: 
1bar=105 Pa=0,986923atm=1,01972at=750,062mmHg=14,50377PSI. W literaturze amerykańskiej (część zraszaczy produkowana jest w USA) dla 
wyrażenia wielkości ciśnienia używa się funtów na cal kwadratowy [PSI] 1PSI=0,0689476bar 
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Optymalne ciśnienie statyczne dla systemów zraszających powinno wynosić około 2.5-2.8bar (dla większości zraszaczy 
musi zawierać się w przedziale między 2.0 do 3.5bar mierzone przy zraszaczu). Zraszacze przeznaczone do nawadniania 
pól golfowych i boisk sportowych pracują na wyższym ciśnieniu (4-8bar) niż typowe zraszacze ogrodowe. Ciśnienie 
minimalne wymagane dla zraszaczy z głowicami stalowymi jest o 0,5-1bar wyższe od ciśnienia minimalnego dla 
pozostałych zraszaczy. Jeżeli dysponujemy ciśnieniomierzem, zalecamy przyłączyć go do kranu i odczytać ciśnienie 
statyczne panujące w naszej sieci wodociągowej.  
Zbyt małe ciśnienie (poniżej 2.0 bar) może spowodować, że zraszacze nie wynurzą się podczas pracy częściowo lub 
całkowicie lub ich praca będzie wadliwa np. tłoki nie uszczelnią się po wynurzeniu co objawia się wyraźnym wyciekiem 
wody spod uszczelki, zasięg będzie zredukowany bądź głowice, zwłaszcza zraszaczy typu pulsacyjnego nie będą się 
obracać.  
Zbyt duże ciśnienie (powyżej ok. 4.2 bar) drastycznie zwiększa zużycie zraszaczy i może spowodować rozszczelnienie 
instalacji (zaworów odwadniających, pęknięcie rur, poluzowanie złączy itp.). Wysokie ciśnienie może powodować 
zmniejszenie zasięgu na skutek powstawania mgiełki wokół dysz (dotyczy to szczególnie dysz o mniejszych otworach, w 
tym statycznych). 
Przy zastosowaniu hydroforów proszę upewnić się że nastawiono ciśnienie wyłączania się hydroforu na max. około 
4.0bar. Jeśli ciśnienie w instalacji jest zbyt wysokie, wymagany jest montaż hydraulicznego reduktora ciśnienia o 
odpowiednim przepływie co najmniej równym sumarycznemu zapotrzebowaniu zraszaczy, użycie elektrozaworów z 
regulacją wydatku lub zastosowanie bardziej wytrzymałych zraszaczy z głowicami stalowymi (ciśnienie maksymalne tych 
modeli to około 6bar). Redukcję ciśnienia (statyczną) można również osiągnąć stosując elektrozawory wyposażone w 
śrubę regulacji wydatku. Wybrane typu zraszaczy mogą być też wyposażone w wewnętrzne reduktory ciśnienia. 
UWAGA! Proszę pamiętać że pomiar ciśnienia statycznego przy kranie będzie miał większą wartość niż ciśnienia 
dynamicznego (roboczego) panującego w instalacji podczas pracy zraszaczy. Ciśnienie dynamiczne jest niższe od ciśnienia 
statycznego jakie możemy zmierzyć przy zakręconym kranie na skutek oporów przepływu cieczy w instalacji: przewodach 
doprowadzających, sterownikach oraz samych zraszaczach. Ilustruje to przykładowa tabela: 
 
Tabela 2. Orientacyjne różnice ciśnienia statycznego i dynamicznego. 
Ciśnienie statyczne (mierzone przy zakręconym kranie) [bar] 2 2.8 3.5 4 4.8 5.5 
Orientacyjne ciśnienie dynamiczne (użytkowe) dla zraszaczy [bar] 1.7 2 2.4 3 3.5 3.8 

 
Przy większych instalacjach oraz w przypadku wyższych wydatków musimy pamiętać, że istotne i największe spadki 
ciśnienia i wydatku wody powstają w rurach doprowadzających oraz zaworach. Opory przepływu wzrastają wraz: ze 
wzrostem ilości wody przepływającej w przewodach oraz wraz z długością przewodu. Mówiąc 
precyzyjnie: straty ciśnienia w przewodach wzrastają gwałtownie gdy ciecz porusza się w nich zbyt 
szybko (wartością graniczną jest prędkość liniowa około 1,5m/s). Powyżej prędkości granicznej 
przepływ warstwowy (laminarny) zamienia się przepływ burzliwy co pociąga za sobą duże spadki 
ciśnienia. Z powodu istnienia strat ciśnienia warto zaprojektować szeroką magistralę 
doprowadzającą wodę do zaworów i dalej dla sieci szkieletowej lub dokonać przyłączenia wody z 
kilku punktów poboru wody. W większych ogrodach magistrala powinna być wykonana z rury o średnicy wewnętrznej 32 
mm (5/4") lub większej. Od magistrali podłączamy poszczególne linie używając rury montażowej 25mm lub na krótkich 
odcinkach 20mm. W małych ogrodach całość instalacji można wykonać rurą PE 25mm. 
W przypadku gdy parametry źródła wody są niewystarczające (ciśnienie użytkowe mniejsze niż 2.0 bar) dla poprawnej 
pracy systemu nawadniającego, na wyjściu posiadanego źródła wody należy zamontować dodatkową pompę, która 
zwiększy ciśnienie. Proszę pamiętać że ciśnienia wody sumują się: np. jeśli na wejściu pompy posiadamy ciśnienie 1,0bar 
a pompa podnosi ciśnienie o 3,0 bar to na wyjściu otrzymamy ciśnienie 4,0bar. Przy obliczaniu strat ciśnienia w 
przewodach hydraulicznych może okazać się pomocna Tabela strat ciśnienia zamieszczona w końcowej części niniejszego 
przewodnika. Niewielkie zwiększenie ciśnienia w instalacji możemy uzyskać również poprzez ograniczenie wydatku wody 
przez zraszacz (wymiana dyszy na mniejszą, zmiana typu zraszaczy, czasami ograniczenie sektora pracy). 
 

B. Wydatek 
Wydatek (natężenie przepływu) to ilość cieczy wypływająca ze źródła wody w danym czasie.  
 
W układzie miar SI ciśnienie wyrażamy w litrach na sekundę [l/s]: 1 l/s=60 l/min=3.6m3/h=15.8503GPM oraz 1m3/h=1000l/h. W literaturze 
amerykańskiej dla określenia wydatku używa się mianowania w galonach na minutę: 1GPM=0,0631 l/s.  Numery wymiennych dysz zraszaczy mogą 
odpowiadać tej właśnie jednostce (GPM) np. dysza oznaczona cyfrą 2.5 oznacza dyszę o wydatku 2.5 galonów na minutę. 
 
Im większy wydatek naszego źródła wody, tym więcej zraszaczy możemy podłączyć do równoczesnej pracy. Ze względu 
na fakt, iż wydatek wody jest zwykle niewystarczający do równoległej pracy wszystkich zraszaczy w ogrodzie, musimy  w 
większości przypadków podzielić naszą instalację na niezależne linie nawadniające. Linie te (sekcje) będą załączane o 
różnych porach np. pierwsza linia o godzinie 3:00 druga o 3:20 trzecia o 3:40. Należy przyjąć że minimalny wydatek 
źródła wody dla małej instalacji opartej na zraszaczach rotacyjnych i rurze 25mm powinien przekraczać około 1800l/h, 
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natomiast wydatek optymalny to około 3600l/h. Dla większych instalacji, w tym opartych na rurze o przekroju 32mm 
wydatek optymalny jest odpowiednio wyższy. Zbyt duży wydatek może spowodować trudności w przetłoczeniu wody 
skutkującymi spadkami ciśnienia w końcowych częściach instalacji. 
Jeśli wydatek jest zbyt niski należy zmienić średnicę przewodów doprowadzających, zaworów, wodomierza itp. na większą 
lub zastosować pompę o większej wydajności, jeśli dotychczasowa posiada zbyt niskie parametry a jednocześnie 
przewody posiadają wymaganą średnicę. 

3. Dobór pompy 
Często spotykamy się z pytaniem klientów „jaką pompę dobrać do instalacji zraszaczy?” Prosimy pamiętać, iż wydajna 
pompa zmniejsza koszt instalacji przez ograniczenie ilości linii nawadniających. Mało wydajne pompy z tańszych linii mogą 
ulegać przeciążeniom związanymi z długotrwałą pracą. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż przykładowy czas działania 
każdej sekcji linii kroplującej to około 1-2 godziny a zraszaczy około 20 minut. W przypadku załączenia 2x2 sekcji jedna 
po drugiej, daje to czas pracy ciągłej ponad 2:40-4:40! 
Do podawania wody do instalacji możemy wykorzystać: pompy ogrodowe ssąco-tłoczące lub hydrofory bez-zbiornikowe  
umieszczone na powierzchni gruntu i wyposażone w: wąż podciśnieniowy, zawór zwrotny i filtr na wejściu (pobór wody 
do głębokości max. ok. 9m), bądź też zanurzone w wodzie pompy głębinowe (zanurzeniowe ciśnieniowe)/automatyczne 
pompy ciśnieniowe. Zwróćmy uwagę, iż popularne pompy zanurzeniowe przeznaczone do wypompowywania wody z 
basenów nie nadają się do zasilania w wodę systemów nawadniających ze względu na niewystarczające ciśnienie, które 
nie przekracza zwykle wartości 0,4-0,8bar. 
W przypadku jeśli instalacja zasilająca jest dedykowana wyłącznie do zasilania zraszaczy, możemy zastosować 
standardowe pompy ssąco-tłoczące sterowane przez sterownik nawadniania z podłączonym przekaźnikiem elektrycznym. 
Jeśli natomiast instalacja jest wspólna z instalacją domową, zaleca się stosowanie pompy hydroforowej, z której będą 
mogli korzystać też inni użytkownicy. 
Najczęściej występujące na rynku hydrofory ze zbiornikami ciśnieniowymi nie są w przypadku nawodnień ogrodowych  
rozwiązaniem pozbawionym wad. Podczas poboru wody ze zbiornika ciśnieniowego występuje zjawisko obniżonego 
zasięgu zraszaczy w momencie, gdy pompa nie pracuje. Efektem jest niewystarczające podlanie obszarów leżących w 
oddaleniu od zraszacza. Z powyższego powodu lepszym rozwiązaniem jest zakup hydrofora bez-zbiornikowego, 
wyposażonego w wyłącznik elektroniczny bądź falownik. 
W charakterystyce danej pompy podany jest wydatek dla określonej wysokości podnoszenia słupa wody. Wysokość 
podnoszenia podana jest w metrach przy czym można przyjąć, że w przybliżeniu 10m słupa wody odpowiada ciśnieniu 
odczytanemu na wysokości pompy równemu 1bar. Dodatkowo na wydatek pomp ssąco-tłoczących wpływa różnica 
wysokości między poziomem lustra wody a poziomem na którym znajduje się pompa. Jest to tzw. wysokość ssania. Jeśli 
dana ta nie jest zawarta w instrukcji, można w przybliżeniu przyjąć odczyt na poziomie będącym sumą: wysokości 
podnoszenia pompy i głębokości na której znajduje się lustro wody. 
Tak więc dokonując wyboru pompy powinniśmy wpierw odczytać wydajność konkretnej pompy kierując się następującymi 
danymi: odczytujemy wydajność dla wysokości równej 20m (co odpowiada minimalnemu ciśnieniu pracy 2.0bar) + 
wysokość zasysania podana w metrach (dla oszacowania strat wydajności przy zasysaniu). Do obliczonej sumy dodajemy 
stałą poprawkę równą 10%. Tak obliczony wynik oszacuje realną wydajność wody zasilającej zraszacze. 
Dobierając pompę należy zapoznać się z jej parametrami a następnie wybrać model o odpowiednim wydatku. W 
większości przypadków optymalny, użyteczny wydatek wody dla instalacji wynosi około 3600l/h (dla typowego małego  
ogrodu przydomowego w którym używamy rur o średnicy 25mm) przy jednoczesnym ciśnieniu dynamicznym mierzonym 
na zraszaczu około 2.0bar. 

4. Pomiar wydatku- ‘Próba wiaderkowa’ 
Pierwszym etapem projektowania instalacji jest ustalenie wydatku źródła wody, który dokonamy metodą ‘wiaderkową’. 
 Proszę przyłączyć do kranu lub pompy 1 metrowy odcinek węża 19mm (3/4") bez użycia szybkozłączek. Ważna 

uwaga: rura doprowadzająca (magistrala) oraz kran końcowy nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 19mm (3/4"), w 
przeciwnym wypadku elementy te trzeba koniecznie wymienić na większe! Rura ½” i mniejsze nie zapewniają 
właściwego zaopatrzenia w wodę (z wyjątkiem bardzo małych instalacji wyposażonych w zraszacze rotacyjne, rury 
kroplujące bądź mikronawadnianie). 

 Odkręcić całkowicie kran. Po całkowitym otwarciu kranu podstawić i napełnić 10 litrowe wiaderko. Pozostałe 
odbiorniki wody, zarówno znajdujące się w domu jak i w ogrodzie, powinny być w tym czasie wyłączone (pralka, 
prysznic itp). 

 Zmierzyć czas (w sekundach), w którym wiaderko zostanie napełnione. Obliczenia trzeba powtórzyć w różnych 
porach dnia w których spodziewamy się nawadniać ogród i wybrać najmniej korzystny wynik. 

 Oszacować odległość (w metrach) pomiędzy źródłem wody (kranem/pompą) i najdalszym planowanym zraszaczem.  
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Tabela 3 
Zdolność źródła wody w zależności od czasu napełniania wiaderka 10l. 

Czas [s] z poprawką na odległość Wydatek l/h wydatek źródła 
Poniżej 10 >3600 doskonały 
10-12 3600-3000 dobry 
12-16 3000-2250 umiarkowany-niski 
16-20 2250-1800 niski 
20-25 1800-1440 bardzo niski 
25-30 1440-1200 niedostateczny 

5. Wykonanie szkicu ogrodu 
Pierwszym etapem projektowania systemu oprócz znajomości parametrów źródła wody jest zawsze sporządzenie szkicu 
ogrodu a następnie zaznaczenie na nim obszaru pracy planowanych zraszaczy. Plan taki jest również niezbędny w 
przypadku zlecenia projektowania instalacji firmie zewnętrznej. 
Jak poprawnie wykonać plan ogrodu? Plan musi być wykonany w skali proporcjonalnej tzn. stosunki przeniesionych 
wymiarów muszą być prawdziwe. Oznacza to, że błędne jest rysowanie planu ogrodu ‘na pamięć’ a następnie nanoszenie 
na ten plan rzeczywistych wymiarów, gdyż na tak sporządzonym planie niemożliwe jest naniesienie zraszaczy z 
zachowaniem skali. 
Najlepiej posłużyć się papierem w kratkę lub milimetrowym przyjmując skalę 1:100 lub 1:200 (gdzie 1 cm na planie 
oznacza 1 lub 2m w terenie). Jako pomoc w wymiarowaniu zalecamy użyć ręcznego dalmierza laserowego. Można użyć 
też taśmy mierniczej bądź sporządzić plan na podstawie skopiowanej w odpowiedniej skali mapki geodezyjnej. 
 
Na plan proszę nanieść następujące elementy: 
- wszystkie źródła jakie posłużą do zasilania instalacji nawadniającej i wpisać wydatki wody (patrz: ‘próba wiaderkowa’), 
- obszar nawadniany (można oznaczyć go kolorem zielonym) oraz drzewa, żywopłoty, rabaty, klomby itp, 
- wszystkie obszary nie nawadniane proszę odręcznie oznaczyć rastrem (zakreskować) np. dom, garaż, ścieżki i podjazdy, 
- proszę również oznaczyć i zwymiarować na planie dowolny długi odcinek np. 'bok domu - 12m' lub też długość posesji 
np. '45m'. 
 
Przykład: Na planie zamieszczono następujące elementy: źródło 
wody, dom, podjazd, żywopłot, podjazd oraz rabatę w części 
frontowej. Pozostały obszar zajmuje trawnik. 
Na podstawie wykonanego szkicu proszę określić wielkość całego 
obszaru nawadnianego i wpisać go w zaznaczone pole: 
Powierzchnia nawadnianego obszaru [m2]=    
 
Kolejnym krokiem, szczególnie istotnym w przypadku większych 
ogrodów, jest umowny podział terenu na mniejsze obszary np. prawa strona domu, lewa strona domu, przód, tył itp. Przy 
podziale należy kierować się kryterium podobnych warunków: nasłonecznienia, rodzaju gleby, rodzaju powierzchni 
użytkowej np: trawnik, krzewy, żywopłot, rośliny wrzosowate itp. Poszczególne tereny będziemy mogli nawadniać w 
ramach odrębnych linii nawadniających zbliżonymi dawkami wody o zadanym czasie i zastosujemy tam podobne typy 
zraszaczy. 

6. Wybór optymalnego typu i modelu zraszacza 
W zależności od wielkości, kształtu i rodzaju powierzchni należy wybrać odpowiednie typy zraszaczy wynurzalnych 
spośród szerokiej gamy oferowanych produktów Greenmill Aquasystem.  
Wybierając zraszacz kierujemy się następującymi parametrami: 
 zasięg (promień) 
 sektor pracy (kąt w jakim działa zraszacz) 
 pobór wody (wydajność) 
 siła i rodzaj strumienia wody (w zależności od rodzaju podlewanej roślinności) 
 tolerancja na zanieczyszczenia wody (niektóre typy zraszaczy tolerują lekko zanieczyszczoną wodę) 
 ciśnienie pracy 
 trajektoria strumienia (istotna z punktu widzenia otaczającej roślinności i występowania silniejszych wiatrów) 
 opad wody (istotny w zależności od gleby i rodzajów sąsiadujących zraszaczy) 
 
UWAGA! Proszę zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dostępnymi dla wszystkich typów zraszaczy Greenmill 
(na stronach www), w których zamieszczone są informacje na temat parametrów i sposobu montażu i obsługi. Tabele 
wydajności poszczególnych modeli zraszaczy zostały zamieszczone na końcu niniejszego przewodnika. 
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Tabela 4: dobór zraszacza 
Powierzchnia [m2] Typ zraszacza Opis 
do 300 m2 
powierzchnie pokryte delikatną roślinnością lub 
rosnące na grządkach o czarnej kulturze ziemi 

‘A’ 
zraszacze statyczne 

Zalecamy zraszacze statyczne (z nieruchomą głowicą 
zraszającą) na korpusie 10cm. Szczególnie rekomendowane w 
przypadku mniejszych sektorów pracy <=180st. 

do 300m2  
krzewinki i krzewy 

‘A’ 
zraszacze statyczne 

Zalecamy zraszacze statyczne (z nieruchomą głowicą 
zraszającą) umieszczone na wysokim korpusie 30cm lub na 
przedłużce teleskopowej. Szczególnie rekomendowane w 
przypadku mniejszych sektorów pracy <=180st. 

do 300 m2  
powierzchnie trawiaste lub krzewy 
powierzchnie pokryte delikatną roślinnością  
rosnące na grządkach o czarnej kulturze ziemi 

‘B’ 
zraszacze rotacyjne  

Zalecamy zraszacze dynamiczne rotacyjne o kołowym lub 
prostokątnym obszarze nawadniania na korpusie 10cm 
 

do 300m2 
krzewinki i krzewy 

‘B’ 
zraszacze rotacyjne 

Zalecamy zraszacze dynamiczne rotacyjne o kołowym lub 
prostokątnym obszarze nawadniania osadzone na korpusie z 
tłokiem 30cm lub na przedłużce teleskopowej 
 

ponad 300 m2 ‘B’ 
zraszacze rotacyjne RN300,  
pulsacyjne,  przekładniowe 

Zalecamy zraszacze dynamiczne o kołowym obszarze 
nawadniania: zraszacze rotacyjne na korpusie 10cm,  pulsacyjne 
lub przekładniowe. 
 

UWAGA: Ze względu na różnice w wydatku wody w przeliczeniu na jednostkę powierzchni (opad), nie należy łączyć obok siebie zraszaczy typu A ze 
zraszaczami typu B na jednej linii nawadniającej! 
 
Tabela 5 
Zraszacze 
statyczne 

Zraszacze rotacyjne 
(RN rotator) 

Zraszacze pulsacyjne 
(GB6688) 

Zraszacze przekładniowe 
średniego zasięgu: K1 

Zraszacze przekładniowe dużego 
zasięgu: K2, K5 

TYP „A” TYP „B TYP „B” TYP „B” TYP „B” 
     

 
Tabela 6 
Przeznaczenie Minimalna długość tłoka [cm] 
Powierzchnie wyłożone żwirem, 
ogrody na dachu, 
Bardzo niska trawa, często koszona i dobrze utrzymana; 
 

5cm 

Typowe trawniki o standardowej wysokości 10cm 

Krzewinki i niewielkie krzewy 30cm lub montaż zraszacza na przedłużce teleskopowej AR30 
Długość tłoka decyduje o wysokości pracy zraszacza ponad powierzchnią gruntu. Dysza umieszczona na zbyt krótkim 
tłoku może niewłaściwie rozpryskiwać wodę, ze względu na ograniczenie przez rośliny rosnące wokół zraszacza. Proszę 
zwrócić uwagę, iż zraszacze o wysokości ponad 10cm wymagają specjalnych zabiegów związanych z zabezpieczeniem 
przed mrozem! Z tego powodu najczęściej stosowanymi zraszaczami są modele o wysokości wynurzenia około 10cm. 
Dla ułatwienia wyboru zraszaczy można  kierować się następującymi wskazówkami: 
 na małych, odseparowanych obszarach trawnika i rabat rozmieszczamy zraszacze statyczne koliste bądź prostokątne 
 na małych obszarach, które łączą się z większymi rozmieszczamy zraszacze rotacyjne małego zasięgu (RN-100ADJ) 
 na średnich obszarach rozmieszczamy zraszacze rotacyjne bądź przekładniowe średniego zasięgu (RN-200ADJ, RN-

300ADJ) 
 na dużych obszarach rozmieszczamy zraszacze przekładniowe dużego zasięgu: K2, K5, zraszacze pulsacyjne GB6688, 

ewentualnie K1. 
A. Zraszacze statyczne (bez obrotowej głowicy) 

Gwarantują uzyskanie poprawnego pokrycia zraszanej powierzchni przy bezwietrznej pogodzie i charakteryzują się 
wysoką niezawodnością i delikatnym strumieniem. Są przy tym proste w serwisowaniu oraz odznaczają się korzystną 
ceną. Ze względu na wysoki pobór wody w stosunku do zraszanej powierzchni (opad), zaleca się stosowanie ich do 
podlewania małych powierzchni oraz na mniejszych sektorach pracy np. na obszarach narożnych lub obrzeżach grządek 
co gwarantuje mniejszy pobór wody (wydatek).  
Strumień wody zraszaczy statycznych może być łatwo znoszony przez wiatr, dlatego należy ograniczyć rozstaw zraszaczy 
na terenach gdzie występują zarówno słabe jak i silne wiatry. Zraszacze statyczne mogą pracować wśród roślin np. rabat 
czy krzewów. Dostępne są modele o regulowanym kolistym/sektorowym kształcie strumienia oraz prostokątnym. Promień 
zraszania wynosi w zależności od modelu: od 2,1 do 4,5m z możliwością jego ograniczenia. 
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Linia zraszaczy statycznych obejmuje 5 różnych dysz (8A, 10A, 12A, 15A, 17A) oznaczonych odrębnymi kolorami korpusu 
dyszy, różniących się zasięgiem, trajektorią strumienia oraz wydatkiem. Dysze oferowane są wraz z filtrami. Zraszacze 
produkowane są z różnymi długościami tłoka (wynurzenia ponad grunt podczas pracy): 5cm (2”) korpus GB6602, 10cm 
(4”) korpus GB6604. 
 
Tabela 7 Zraszacze statyczne 

Rodzaj dyszy w zraszaczu 8A 
GB6608A 

10A 
GB6610A 

12A 
GB6612A 

15A 
GB6615A 

17A 
GB6617A 

15S 
GB6615S 

15E 
GB6615E 

Typ dyszy dysza kolista o płynnie regulowanym sektorze pracy dysza prostokątna 
Zastosowanie małe powierzchnie trawnika, grządki, rabaty 
Kolor korpusu dyszy żółty  czerwony zielony czarny szary czarny czarny 
Sektor pracy [stopni] 25-360 brzegowa końcowa 
Zasięg -promień [m] 2.1-3.0 2.7-3.6 3.3-3.9 4,2-4,8 4,5-5,1 1.2 x 3,6-4,6 1.2 x 8,5-9,8 
Trajektoria strumienia [st] 18 18 18 26 29 ok.18 ok.18 
Ciśnienie pracy [bar] 1.4-3.8 
Maks. ciśnienie [bar] 4.0 
Wynurzenie głowicy [cm] 5cm (2”)  GB6602 / 10cm (4”) GB6604 
Wysokość korpusu [cm] 10.5cm (5cm) GB6602 / 15,8cm (10cm) GB6604 
Średnica korpusu/głowicy 3,0cm/3,8cm 
Podłączenie wody gwint wewnętrzny ½” 

 
Wymienione poniżej zraszacze należą do grupy zraszaczy dynamicznych (z obrotową głowicą). 

B. Zraszacze rotacyjne 
Rotary Nozzle (RN) firmy K-rain® są nowoczesnymi, wielostrumieniowym, rotacyjnym zraszaczami charakteryzującymi się 
bardzo równomiernym pokryciem zraszanej powierzchni oraz niskim opadem wody. Z powodzeniem mogą być stosowane 
w miejsce zraszaczy statycznych, ograniczając zużycie wody do 30%. Regulacja sektora pracy oraz zasięgu nie wpływa na 
zmianę opadu wody, dzięki czemu zraszacz nie wymaga stosowania wymiennych dysz! Zraszacze rotacyjne mogą być 
używane również na obszarach o niewielkim pochyleniu oraz o zwartej glebie, gdyż niski opad wody (9.1-13.5mm/h) 
zapobiega nadmiernej erozji oraz powstawaniu kałuż w miejscu zagłębień terenu. Małe zużycie wody umożliwia 
jednoczesną pracę większej ilości zraszaczy niż w przypadku zraszaczy statycznych, oznacza również mniejszą ilość linii 
nawadniających oraz możliwość zastosowania mniejszej średnicy rur doprowadzających wodę. Niskie ciśnienie minimalne 
pracy (1.7bar) predestynuje zraszacz do zastosowania przy większych długościach rur doprowadzających wodę. 
Wielostrumieniowy wyrzut wody jest mało wrażliwy na znoszenie przez wiatr (brak mgły towarzyszącej dyszom zraszaczy  
statycznych). Zraszacz jest niezwykle trwały, dzięki ograniczeniu do minimum ilości obrotowych części w konstrukcji 
głowicy. Promień zraszania wynosi w zależności od modelu od 3,7 do 8,2m z możliwością jego ograniczenia do max 25%. 
Firma Floraland dostarcza zmontowane zraszacze RN na korpusie z tłokiem 10cm: GB6604 bez zawora zwrotnego. 
Istnieje możliwość osadzenie głowicy zraszacza na innym korpusie posiadającym gwint zewnętrzny standardu 5/8-27 
UNS. Każdy zraszacz wyposażony jest w niezbędny do pracy plastikowy filtr wychwytujący zanieczyszczenia wody. 
Zraszacze rotacyjne mogą być łączone z innymi typami zraszaczy przekładniowych i pulsacyjnych na tej samej linii 
nawadniającej! Oferujemy trzy modele koliste zraszacza RN-ADJ firmy K-Rain: 100, 200 i 300. Z regulacją sektora od 80 
do 360st oraz prostokątny: brzegowy RN Side. Alternatywą są modele firmy Hunter/MP Rotator®: 1000, 2000, 3000, do 
obszarów narożnych MP Corner (tylko sektor od 45 do 105st) i prostokątnych: brzegowy MP Side oraz brzegowo-narożne 
Left i Right.  
 
Tabela 8 Zraszacze rotacyjne RN 

Parametry RN 100 ADJ RN 200 ADJ RN 300 ADJ RN SIDE 
Zastosowanie bardzo małe powierzchnie małe powierzchnie średnie powierzchnie małe powierzchnie 

prostokątne 
Sektor pracy / 
Kolor głowicy  

80-360st (zielony) 80-360st (niebieski) 80-360st (czerwony) Zraszacz brzegowy 
(brązowy) 

Max. zasięg [m] w 
zależności od ciśnienia 

3.7-4.3 5.2-6.4 7.9-8.5 9.2m x 1,5m 

Min. zasięg [m] 2.8-3.2 3.9-4.8 5.9-6.4 9.2m x 1,2m 
Wydatek [l/h] zależny od 
kąta i ciśnienia 

36-113 70-386 157-970 85-117 

Ciśnienie pracy [bar] 1.72-3,1 
(zalecane 2bar) 

1,72-3,1 
(zalecane 2bar) 

1,72-3,1 
(zalecane 2.8bar) 

1,75-3,75 
(zalecane 2bar) 

Wynurzenie [cm] 10 10 10 10 
Trajektoria (st) 20 25 26 16 
Wysokość strumienia (m) 0,4 1,0 1,8 0,38 

 
C. Zraszacze pulsacyjne (bijakowe) 

Zraszacze GB6688 przeznaczone są do nawadniania średnich i dużych powierzchni trawnika. Specjalna konstrukcja 
głowicy zraszacza wyeliminowała boczny strumień wody, dzięki czemu zraszacz może być instalowany przy ścieżkach lub 
narożnikach. Sprężyna wykonana z nierdzewnej stali oraz mosiężny odbojnik gwarantują długą żywotność mechanizmu. 
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Zraszacz jest szczególnie polecany do instalacji na glebach piaszczystych, przepuszczalnych. Na glebach ciężkich 
wymagany jest drenaż. Prosty i trwały mechanizm zraszacza jest mało wrażliwy na drobne zanieczyszczenia np. 
pojedyncze ziarna piasku i dlatego zraszacz ten może działać w rejonach gdzie występuje lekko zanieczyszczona woda. 
Silny strumień wody wyrzucanej przez zraszacz pulsacyjny gwarantuje małą wrażliwość na znoszenie przez silne wiatry. 
Zraszacz wyposażony jest w wymienne dysze, które umożliwiają łatwe dostosowanie parametrów takich jak zasięg i 
wydatek. Promień zraszania wynosi około 10m z możliwością jego ograniczenia. Są to widowiskowe w działaniu zraszacze 
jednak ich obudowa szybko napełnia się wodą przez co wymagają drenażu i okresowego oczyszczania. Zraszacz 6688 
wyposażony jest w wyjmowany filtr wychwytujący zanieczyszczenia. Plastikowa obudowa zawiera dwa opcjonalne 
przyłącza wody z gwintem wewnętrznym o średnicy ½”, z których jedno zaślepione jest dołączoną nakrętką. Dolne 
wejście umożliwia bezpośrednie osadzenie opcjonalnego zaworka drenażowego. 
 
Tabela 9 Zraszacz GB6688 

Zastosowanie średnie i duże powierzchnie trawnika  
może pracować przy lekko zanieczyszczonej wodzie i na terenach gdzie 
występują podmuchy wiatru 

Sektor pracy [stopnie] 30-330 lub 360 
Promień pracy (parametry w zależności od dyszy i ciśnienia) [m] r 9,6m-11,5m 
Ciśnienie pracy [bar] 1.8-3.4 
Maksymalne ciśnienie [bar] 3.5 
Trajektoria strumienia [stopni] max. 45 
Ilość strumieni 1 (zmienny zasięg przy obrotach lewo-prawo) 
Wynurzenie głowicy ponad obudowę [cm] 7,5cm 
Wysokość [cm] 22 
Średnica korpusu [cm] 12 
Podłączenie wody dwa opcjonalne punkty z gwintem F ½” 
Ilość dysz w wyposażeniu 1 (czerwona) + 2 (niebieska, czarna) 
Filtr wychwytujący zanieczyszczenia TAK 
Gwarancja [lat] 3 

 
D. Zraszacze przekładniowe (gear drive) 

Zraszacze K-Rain®: K1 (odpowiednik zraszacza MiniPro), K2 (odpowiednik zraszacza SuperPro) oraz K5 Select 
przeznaczone są do nawadniania kolejno: średnich i dużych powierzchni trawnika. Bardzo cicha praca urządzenia możliwa 
jest dzięki zastosowaniu mechanizmu turbinowego. Zraszacze charakteryzują się wysoką równomiernością pokrycia 
zraszanej powierzchni. Zraszacz pracuje sektorowo w cyklu lewo-prawo z możliwością płynnego ustalania kąta 
nawadniania od 40 do 360 stopni. Zraszacz K2 posiada opcję pracy ciągłej 360 stopni. Regulacja może być wykonana 
podczas spoczynku zraszacza za pomocą klucza serwisowego lub śrubokrętu z płaskim końcem, podczas różnych etapów 
instalacji. Ustawiony sektor pracy jest czytelnie wskazywany na tarczy znajdującej się na górnej powierzchni głowicy. 
Zraszacze wyposażone są fabrycznie w załączone, wymienne dysze, które umożliwiają łatwe dostosowanie parametrów 
takich jak zasięg i wydatek. Promień zraszania wynosi w zależności od modelu od 5,1 do 14,0m z możliwością jego 
ograniczenia.  
Podobnymi cechami charakteryzuje się zraszacz K-Rain® K5 Select, w konstrukcji którego na uwagę zasługuje cztery 
wbudowane, przestawne dysze o standardowej trajektorii. Zraszacz ten nie posiada więc wymiennych dysz ani klucza. 

Profesjonalny zraszacz przekładniowy 4” K1 K-Rain® 
Zraszacz K1 jest przekładniowym zraszaczem rotacyjnym, przeznaczony jest do nawadniania małych i średnich 
powierzchni trawnika. Wyposażony w 5 wymiennych dysz. Bardzo cicha praca urządzenia możliwa jest dzięki 
zastosowaniu mechanizmu turbinowego. Zraszacz charakteryzuje się wysoką równomiernością pokrycia zraszanej 
powierzchni. Zraszacz pracuje sektorowo w cyklu lewo-prawo z możliwością płynnego ustalania sektora nawadniania od 
40 do 360 stopni. Regulacja może być wykonana podczas spoczynku zraszacza za pomocą klucza serwisowego lub 
śrubokrętu z płaskim końcem, podczas różnych etapów instalacji. Ustawiony sektor pracy jest wskazywany na tarczy 
znajdującej się na górnej powierzchni głowicy. Wbudowana w górną część zraszacza łatwo dostępna nierdzewna śruba 
dyfuzora zapewnia łatwą regulację zasięgu. Górna powierzchnia głowicy pokryta jest elastyczną warstwą zabezpieczającą. 
Korpus zraszacza wykonany jest z ABS. Nierdzewna sprężyna umożliwia powrót tłoka do pozycji spoczynkowej. Zraszacz 
wyposażony jest w filtr zabezpieczający. Poniżej podano parametry zraszacza przekładniowego dla dysz montowanych 
fabrycznie przy ciśnieniu 2.1bar. Modyfikację podanych parametrów pracy można osiągnąć przez zastosowanie 
dołączonych dysz (4+1). 
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Tabela 10 Zraszacz wynurzalny K1 

Zastosowanie małe i średnie powierzchnie trawnika 
Sektor pracy [stopni] 40-360 
Promień pracy (parametry skrajne w zależności od dyszy i ciśnienia) [m] 5.2-9,1 
Ciśnienie pracy [bar] 1.4-4.8 
Ilość strumieni 1 
Wynurzenie głowicy [cm] 10.2 (4”) 
Średnica korpusu/głowicy/wysokość [cm] 4,5cm/5,1cm/15.2cm 
Podłączenie wody gwint F½” 
Ilość dysz w wyposażeniu 1 
Ilość dysz opcjonalnych 5 
Trajektoria strumienia [st] 26 
Wewnętrzny filtr wychwytujący zanieczyszczenia TAK 
Wbudowany zawór drenażowy NIE (opcja) 

Profesjonalny zraszacz przekładniowy 5” K2 K-Rain® 
Zraszacz K2 jest przekładniowym zraszaczem rotacyjnym, przeznaczony jest do nawadniania dużych powierzchni 
trawnika. Wyposażony w komplet wymiennych dysz: 8+4szt o dwóch trajektoriach. Bardzo cicha praca urządzenia 
możliwa jest dzięki zastosowaniu mechanizmu turbinowego. Zraszacz charakteryzuje się wysoką równomiernością 
pokrycia zraszanej powierzchni. Zraszacz pracuje sektorowo w cyklu lewo-prawo z możliwością płynnego ustalania 
sektora nawadniania od 40 do 360st (przy 360st. kierunek ruchu tylko w prawo). Regulacja może być wykonana podczas 
spoczynku zraszacza za pomocą klucza serwisowego lub śrubokrętu z płaskim końcem, podczas różnych etapów instalacji. 
Ustawiony sektor pracy jest wskazywany na tarczy znajdującej się na górnej powierzchni głowicy. Wbudowana w górną 
część zraszacza łatwo dostępna nierdzewna śruba dyfuzora zapewnia łatwą regulację zasięgu. Górna powierzchnia 
głowicy pokryta jest elastyczną warstwą zabezpieczającą. Korpus zraszacza wykonany jest z ABS. Nierdzewna sprężyna 
umożliwia powrót tłoka do pozycji spoczynkowej. Zraszacz wyposażony jest w filtr zabezpieczający oraz mechanizm 
pamięci sektora (anty wandal). 
 
Tabela 11 Zraszacz wynurzalny K2 

Zastosowanie duże powierzchnie trawnika 
Sektor pracy [stopni] 40-360 
Promień pracy (parametry skrajne w zależności od dyszy i ciśnienia) 
[m] 

r 7,9-14,9 

Ciśnienie pracy [bar] 2.1-4.8 
Ilość strumieni 1 
Wynurzenie głowicy [cm] 12.7 (5”) 
Średnica korpusu/głowicy/wysokość [cm] 5,8cm/6,8cm/19.1cm 
Podłączenie wody gwint F3/4” 
Ilość dysz w wyposażeniu 1 
Ilość dysz opcjonalnych 8 (26st) + 4 (12st) 
Trajektoria strumienia [st] 26/12 
Wewnętrzny filtr wychwytujący zanieczyszczenia TAK 
Wbudowany zawór drenażowy NIE (opcja) 
Wbudowany zawór odcinający przepływ TAK 

Zraszacz przekładniowy 4” K5 Select K-Rain® 
Zraszacz K5 Select jest przekładniowym zraszaczem rotacyjnym, przeznaczonym do nawadniania średnich i dużych 
powierzchni trawnika. Wyposażony w łatwo przestawne dysze osadzone na obrotowym pierścieniu. Bardzo cicha praca 
urządzenia możliwa jest dzięki zastosowaniu mechanizmu turbinowego. Zraszacz charakteryzuje się wysoką 
równomiernością pokrycia zraszanej powierzchni. Zraszacz pracuje sektorowo w cyklu lewo-prawo z możliwością 
płynnego ustalania kąta nawadniania od 40 do 360st. Regulacja może być wykonana podczas spoczynku zraszacza za 
pomocą klucza serwisowego lub śrubokrętu z płaskim końcem, podczas różnych etapów instalacji. Ustawiony sektor pracy 
jest wskazywany na tarczy znajdującej się na górnej powierzchni głowicy. Wbudowana w górną część zraszacza łatwo 
dostępna nierdzewna śruba dyfuzora zapewnia łatwą regulację zasięgu Korpus zraszacza wykonany jest z tworzywa ABS. 
Pokrywa zraszacza pokryta warstwą antypoślizgową. Nierdzewna sprężyna umożliwia powrót tłoka do pozycji 
spoczynkowej. Zraszacz wyposażony jest w filtr zabezpieczający oraz mechanizm pamięci sektora (anty wandal). 
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Tabela 12 Zraszacz wynurzalny K5 Select 

Zastosowanie duże powierzchnie trawnika 
Sektor pracy [stopni] 40-360 
Promień pracy (parametry skrajne w zależności od dyszy i ciśnienia) [m] R =9.8-10.4 
Ciśnienie pracy [bar] 2.1-4.8 
Ilość strumieni 1 
Wynurzenie głowicy [cm] 10.2 (4”) 
Średnica korpusu/głowicy/wysokość [cm] 5,8cm/6,8cm/19.1cm 
Podłączenie wody gwint F3/4” 
Ilość dysz w wyposażeniu 4 (26st)  
Trajektoria strumienia [st] 26 
Wewnętrzny filtr wychwytujący zanieczyszczenia TAK 
Wbudowany zawór drenażowy NIE (opcja) 
Załączony klucz montażowy NIE (regulacja za pomocą śrubokręta) 

7. Wymienne dysze zraszające. 
Do zraszaczy przekładniowych oraz pulsacyjnych można zamontować, 
oprócz dyszy fabrycznej, również dodatkowe, dysze przeznaczone dla 
danego modelu. Zraszacze rotacyjne posiadają możliwość wymiany 
głowicy, lecz sam dysk dyszy jest w nich niewymienny. Zraszacz 
przekładniowy K5 Select posiada wbudowane, przestawne dysze. 
 
Dysza fabryczna warunkuje poprawne działanie zraszacza w typowych 
warunkach jego użytkowania np. przy stosowaniu podobnych sektorów pracy w ramach jednej linii nawadniającej. W 
przypadku jeśli chcemy zmienić parametry pracy: zasięg, wydatek, trajektorię (tylko wybrane dysze) itp. należy dokonać 
wymiany dyszy. Wybór odpowiedniej dyszy, często pomijany przy planowaniu i instalacji jest ważną czynnością, 
warunkującą poprawne działanie systemu nawadniającego.  
W zraszaczach statycznych i rotacyjnych wraz ze zmianą sektora pracy, zmienia się również wydatek. Dlatego w tych 
zraszaczach nie ma potrzeby używania wymiennych dysz do kompensacji opadu. 
 Przy jednoczesnym stosowaniu w obrębie jednej sekcji zraszaczy o różnym sektorze pracy np. 360 i 90 stopni należy 

tak dobrać dysze, aby wydatek wody był porównywalny dla zraszanej powierzchni. Przykład: zraszacz nastawiony na 
sektor 90 stopni ma opad około 4 razy większy od zraszacza 360 stopni. Z tego powodu powinniśmy dobrać mniejszą 
dyszę (o mniejszym wydatku wody) dla zraszaczy nastawionych na mniejsze sektory pracy, a większe dysze dla 
zraszaczy pracujących na kątach pełnych. 

 Na zboczach, glebach ciężkich oraz dla niewielkich obszarów  zaleca się stosowanie dyszy o mniejszym wydatku. 
 Dla obszarów narażonych na działanie silnych wiatrów należy wybrać dyszę o niskim, zwartym strumieniu (niska 

trajektoria). 
 Przy ewentualnym stosowaniu różnych typów zraszaczy lub zraszaczy pochodzących od różnych producentów w 

obrębie tej samej linii nawadniającej, należy za pomocą dysz dostosować opady wody tak, aby były do siebie 
zbliżone. 

 
Przed dokonaniem wyboru dyszy należy uważnie zapoznać się z parametrami pracy poszczególnych dysz (patrz tabele) a 
zwłaszcza maksymalnym zasięgiem oraz wydatkiem i zalecanym ciśnieniem pracy. Zbyt duże ciśnienie pracy spowoduje 
powstanie drobnej mgiełki wokół głowicy a tym samym zmniejszy zasięg zraszacza i powstanie nierównomiernie 
zraszanych powierzchni: o zbyt dużym i zbyt małym pokryciu. Innym skutkiem stosowania zbyt wysokiego ciśnienia przy 
stosowaniu zraszaczy turbinowych jest zwiększenie obrotów głowicy co powoduje zmniejszenie maksymalnego zasięgu 
zraszacza oraz zmniejszenie jego trwałości.  
Również zbyt małe ciśnienie wody będzie powodowało redukcję zasięgu zraszacza i nieprawidłową dystrybucję wody. 
Zastosowanie dyszy o zbyt dużym otworze spowoduje wzrost wydatku wody a tym samym spadek ciśnienia i 
zmniejszenie ilość zraszaczy mogących pracować w tym samym czasie. 

8. Rozmieszczenie zraszaczy na planie 
W oparciu o wykonany plan powierzchni do nawadniania należy rozmieścić zraszacze na planie, zgodnie z ich zalecanymi 
zasięgami pracy. Prosimy zapoznać się z tabelą zraszaczy: statycznych, rotacyjnych, pulsacyjnych i przekładniowych 
umieszczoną na końcu niniejszego przewodnika a następnie wybrać najbardziej odpowiednie modele do podlewania 
poszczególnych obszarów w Państwa ogrodzie, zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej. Na dole planu proszę 
narysować pomocniczą podziałkę w skali odpowiadającej odległościom co 1 metr o zakresie np. 1-14m. Ułatwi to 
przenoszenie zasięgów zraszaczy na plan za pomocą rozwartego cyrkla. 
 
Przykład: jeśli zmierzona długość boku domu wynosi 12 metrów a na Państwa  rysunku zajmuje on 6cm (0,06m)  to skala 
projektu wynosi: 12mx1/0.06m=200 co określamy jako stosunek 1:200. W takiej skali 1cm na rysunku odnosi się do 

Przykładowe dysze wymienne 
Do zraszacza 

przekładniowego 

Przykładowe dysze 
wymienne 

do zraszacza pulsacyjnego 
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200cm (2m) w terenie, tak więc podziałkę na rysunku należy narysować w odległości co 0.5cm (co małą kratkę na 
papierze kratkowanym) aby 1 cm podziałki odpowiadał odległości 1 metr w terenie. 
 
Następnie przystępujemy do wrysowania zraszaczy na plan za pomocą cyrkla, zgodnie z maksymalnym zasięgiem danych 
zraszaczy pomniejszonym o minimum 10%. Proszę zastosować następujący schemat rozmieszczenia: najpierw 
rozmieszczamy zraszacze boczne o sektorze pracy 180st, powierzchnie narożne pokrywamy zraszaczami 90st a środek 
zraszaczami 360st. W narożnikach budynków możemy umieścić zraszacze pracujące w zakresie 270st. Ze względu na 
zmniejszanie się opadu wody wraz ze wzrostem odległości od miejsca montażu zraszacza, zraszane obszary również 
powinny pokrywać się, aby zapewnić wyrównany opad wody. 
 

A. Metoda rozmieszczenia zraszaczy: w kwadrat i w trójkąt. 
Istnieją dwie teoretyczne metody rozmieszczania zraszaczy w modelu ‘promień do promienia’ (metody ta są również 
znane jako metody 'głowica do głowicy'): 
 Kwadrat. Zraszacze rozmieszone są w rzędach, w stałych 

odległościach wpisanych w wierzchołki kwadratu. Ten typ 
rozmieszczenia lepiej sprawdza się na mniejszych terenach (w 
ogrodach przydomowych) choć pokrycie powierzchni jest nieco 
mniej jednorodne. Używaj go przede wszystkim dla obszarów 
o kątach prostych. 

 Trójkąt. Zraszacze rozmieszczone są w rogach trójkąta 
równobocznego. Ten sposób pokrycia jest polecany dla dużych 
obszarów, pokrycie jest też bardziej jednorodne, choć duży 
opad może skupiać się na skraju zasięgu zraszaczy a sama dawka opadu jest większa. Używaj go przede wszystkim 
dla obszarów o kątach różnych od 90st. 

B. Przykłady rozmieszczenia zraszaczy 
A1-A4: przykład rozmieszczenia zraszaczy na 
obszarze kwadratowym w kolejności: 90-180-360st 
B1: rozmieszczenie zraszaczy w kolejności: od 180st 
B2: zraszacz 270st w rogu budynku 
B3 i B4: metoda rozmieszczenia zraszaczy co 
promień na łuku (metoda krawędziowa) 
C1-C4: nie tylko w zależności od kształtu ale i od 
wielkości powierzchni może ulegać zmianie sposób 
rozmieszczenia zraszaczy 
D1-D4: obszary prostokątne nie mogą być 
podlewane jednym zraszaczem ustawionym w środku 
terenu. Wyjątkiem jest sytuacja w której nawadniana 
murawa kończy się na roślinności krzewiastej (np. 
wykorowane rabaty) 
E, F, G: przykłady podlewania obszarów o różnym 
kształcie 

C. Wskazówki rozmieszczania 
zraszaczy 

Przy wyborze zraszaczy proszę uwzględnić 
odpowiednią grupę (A lub B) w zależności od 
wielkości nawadnianej powierzchni, zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi powyżej.  
Proszę pamiętać, że zastosowanie zraszaczy o 
większym zasięgu pracy zmniejsza koszty instalacji 
przez redukcję ilości zraszaczy oraz zmniejszenie 
liczby linii nawadniających lecz nie zawsze jest 
korzystne dla delikatnych roślin wymagających 
szczególnie równomiernego nawadniania. Cena 
jednostkowa zraszacza o większym zasięgu jest też 
zwykle wyższa.  
Zastosowanie większej ilości zraszaczy o mniejszym 
zasięgu umożliwia zwiększenie ilości sekcji co może 
być korzystne do nawadniania obszarów różnorodnych. 
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Zasięg każdego zraszacza można ograniczyć za pomocą śruby regulacyjnej, w przybliżeniu do około 20-25% zasięgu 
maksymalnego lub więcej. Zmniejszenie zasięgu osiągniemy instalując również mniejszą dyszę (zraszacze przekładniowe i 
pulsacyjne). 
Sektory w których będą pracować zraszacze o kołowym obszarze nawadniania najlepiej narysować przy pomocy cyrkla. 
Proszę ustawić na planie nóżkę cyrkla w miejscu zraszacza i zakreślić łuk o odpowiednim promieniu. Proszę również 
pamiętać, że zbyt dalekie zakreślenie zasięgu zraszaczy spowoduje powstanie nienawodnionych, żółtych z upływem czasu 
połaci trawnika. Tereny te będą szczególnie widoczne podczas suszy! 
Maksymalny promień zraszacza powinien być mniejszy od odczytanego z tabeli maksymalnego zasięgu dla danego typu 
zraszacza pracującego przy danym ciśnieniu o minimum 10%. Przy liniowym ustawieniu zraszaczy kolistych można 
przyjąć następującą regułę: odległość między zraszaczami nie powinna przekraczać promienia zraszacza pomnożonego 
przez współczynnik=1.2 Wzajemne pokrywanie się strumieni gwarantuje bardziej równomierne pokrycie zraszanej 
powierzchni. Zraszacze pracujące na granicy maksymalnego zasięgu mogą nierównomiernie pokrywać zraszaną 
powierzchnię (niewyrównany opad)!  
Zraszacze o sektorze pracy 270° nadają się do obszarów narożnych przy domu, garażu, tarasie czy też szklarni. Należy 
tak rozmieszczać zraszacze aby głowice znajdowały się jak najbliżej ścieżki bądź ściany. Przy ustawieniu odwrotnym i 
skierowaniu strumienia w stronę muru, zraszacz może zalewać ścianę domu przy zmianie ciśnienia wody lub przy 
powiewach wiatru. Z tego powodu niektórzy instalatorzy preferują stosowanie zraszaczy przekładniowych a nie 
statycznych w miejscach przy murze. 
Przy częstym występowaniu silnych wiatrów (np. w prześwitach między dużymi budynkami) należy zmniejszyć rozstaw 
zraszaczy, aby zapobiec rozpraszaniu strumienia nawadniającego.  
Obszary położone na pochyłościach mogą być 
nawadniane pod warunkiem, że spadek jest niewielki, 
a dawki wody ograniczone (ze względu na niższe 
zdolności akumulacyjne terenów pochyłych) o około 
25% w stosunku do pozostałych terenów- np. przez 
zastosowanie wymiennych, mniejszych dysz. 
Zraszacze nie powinny przeszkadzać w korzystaniu z 
ogrodu: nie należy instalować ich w ciągu dróg 
ewakuacyjnych, w pobliżu piaskownic, konstrukcji 
huśtawek itp. 
Przykład: Na planie rozmieszczono zraszacze typu A i 
typu B 

9. Wybór rodzaju przewodu 
montażowego (rury) 

Do instalacji systemu nawodnieniowego możemy użyć dwóch rodzajów przewodów wodnych: rur PCW (z polichlorku 
winylu) lub giętkich rur PE (polietylenowych). W dalszej części niniejszego przewodnika będziemy stosować wyłącznie 
opis instalacji przy użyciu rur PE, jako rekomendowanych dla warunków klimatycznych Polski. Zwykle wykorzystujemy 
klasę przewodów PN4 lub PN6 o nominalnym ciśnieniu pracy odpowiednio: 4 lub 6bar. 
 
Tabela 13 Porównanie typu rur używanych w nawadnianiu. Rekomendujemy użycie rur PE. 

Rodzaj PCW (PVC) PE (LDPE/HDPE) 
zakres temperatur 0 do +60st C -40 do +60stC 
średnica do 400mm do 1600mm 
wytrzymałość na uderzenie mała (sztywna) bardzo elastyczna, idealna do układania 

w instalacji podziemnej 
instalacja bez użycia narzędzi lecz wymagająca 

klejenia 
łatwa w przypadku małych średnic 
(LDPE), kosztowna przy dużych 
średnicach 

Odporność na substancje chemiczne Odporna na: kwasy, zasady i sole.  
Wrażliwa na węglowodory aromatyczne i 
chlorowane węglowodory (w tym wybrane 
pestycydy) 

Odporna na: kwasy, zasady, 
rozpuszczalniki nieorganiczne.  
Wrażliwa na: kwasy utleniające 

Koszt  rur-wyższy 
montażu-niski 

rur- niższy (o około 15%) 
montażu, złączy- wyższy 

Waga niska wyższa 
Opory przepływu umiarkowane wyższe (o około 12%) 
 
Wybierając rurę PE do montażu warto zastosować mniejsze krążki: 50m i 25m, gdyż ułatwiają one pracę. Krążki o 
długości 250 choć zwykle tańsze są trudne w transporcie (np. samochodem osobowym) oraz rozwijaniu, wymagają 
pomocy dodatkowej osoby. 
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UWAGA: Do wykonania systemów nawadniających nie nadają się standardowe węże ogrodnicze: niezbrojone lub 
zbrojone oplotem. Ich trwałość: na warunki beztlenowe panujące w glebie, wilgoć, mróz i ciśnienie rozrywające są 
niewystarczające a opory przepływu- zbyt wysokie! 
 
Proszę pamiętać że przewody montowane przed elektrozaworami muszą wytrzymywać ciśnienie robocze wody 
dochodzące często do ciśnienia 4-6 bar. Z tego względu można rozważyć wykonania podłączenia za pomocą rury klasy 
PN-6 lub wyższej (niebieskiej-hydraulicznej).  
W systemach kropelkowych, które możemy przyłączyć do systemów wynurzalnych jako kolejna sekcja, stosujemy przed 
przyłączeniem rury rozprowadzających specjalne reduktory ciśnienia, zmniejszające ciśnienie wody do 1-2 bar. 
Przy wyborze średnicy rury montażowej proszę mieć na uwadze fakt, iż większa średnica oznacza mniejsze opory 
przepływu a tym samym większy wydatek. Dobór rury warto przeprowadzić po analizie strat przepływu, jednak w 
uproszczeniu można przyjąć następujące wskazówki: 
 Przy odległościach między źródłem wody a najdalszym zraszaczem nie przekraczających 50m i wydatku źródła nie 

przekraczającego ok. 3m3/h zalecamy stosowanie rury o średnicy co najmniej 25mm od ujęcia wody przez zawory do 
rozgałęzienia przewodów w kierunku zraszaczy oraz identycznej lub ewentualnie mniejszej średnicy przewodu 20mm: 
od rozgałęzień do pojedynczych zraszaczy.  

 W przypadku małych instalacji o krótkich odcinkach i małych wielkościach przepływu (1.8m3/h na odległość do 10m) 
w poszczególnych sekcjach  można bazować całkowicie na przewodzie 20mm.  

 Rurę PE o średnicy 32mm należy zastosować przy poziomych odległościach przekraczających 50mb (do 100m). 
 
Woda przepływając przez instalację zmniejsza swoje ciśnienie. Straty ciśnienia zależą przede wszystkim od średnicy rury, 
ilości przepływającej wody w jednostce czasu (wydatku) oraz od długości przewodu. Największe straty ciśnienia powstają 
w początkowym odcinku przewodu (od źródła wody bądź elektrozaworów), gdzie sumują się strumienie wody biegnące 
do poszczególnych zraszaczy. Obliczenia polegają na znalezieniu i wyliczeniu nitki zasilającej zraszacz o największej 
stracie ciśnienia w instalacji. Powyżej obliczona strata ciśnienia (ujemna) dodana do ciśnienia mierzonego w źródle wody 
powinna przekraczać minimalne ciśnienie wymagane do pracy zraszacza (zwykle 2.0 bar). Dla bardzo dużych systemów 
radzimy skorzystać z pomocy hydraulika, który przebuduje istniejącą instalację doprowadzającą wodę (wodomierze, krany 
odcinające, magistralę wodną), aby miała jak najmniejsze opory przepływu. Jeśli ciśnienie wody przekracza 4.5-5 bar 
należy zastosować wydajny, hydrauliczny reduktor ciśnienia oraz sanitarne rury PE (niebieskie), które odznaczają się 
większym ciśnieniem pracy.  
Należy pamiętać również, by rura montażowa miała średnicę nie mniejszą niż stosowane zawory regulacyjne, krany 
odcinające oraz rury doprowadzające. Do rur o średnicy wewnętrznej 25mm (1”) należy stosować kran i zawory 1” a nie 
¾”. W przeciwnym wypadku wymienione elementy spowodują powstanie dodatkowych oporów przepływu i zmniejszą 
sprawność instalacji. 
 
Tabela 14. Orientacyjne parametry rury montażowej wykonanej z PE. 
Rodzaj Średnica zewnętrzna 

[mm] 
Przybliżona średnica 
wewnętrzna [mm] 

Orientacyjny przepływ maksymalny [l/h] na 
odcinku do 10 metrów (bez rozgałęzień) 

PE 20mm 20.1 16.6 1800 
PE 25mm 25.0 20.6 3400-3600 
PE 32mm 32.0 26.4 6000 
UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w przewodniku podawana jest zewnętrzna średnica przewodu dla rur PE, gdyż są one łączone za pomocą  
przyłączy ściskających przewód od zewnątrz! Natomiast zwyczajowo dla rur metalowych i kranów podawana jest średnica wewnętrzna przewodu. 

10. Sekcje nawodnieniowe- planowanie ilości sekcji 
Ze względu na ograniczoną wydajność źródła wody jaką dysponujemy, nie zawsze możemy połączyć wszystkie zraszacze 
do równoczesnej pracy. W takim przypadku musimy zaprojektować większą liczbę tzw. sekcji nawadniających z 
podłączonymi do nich zraszaczami i sterować poszczególnymi sekcjami za pomocą zaworów w pewnych odstępach 
czasowych np. 1-sza linia nawadnia od godziny 8:00 do 8:20, 2-ga sekcja od 8:21 do 8:40 itd. Taki podział umożliwia 
ponadto zróżnicowanie czasu nawadniania a tym samym dostosowanie ilości wody do wymagań poszczególnych sekcji. 
Sekcją nawadniającą będziemy zatem nazywać zraszacze, przewody oraz zawory sterujące przeznaczone do jednoczesnej 
pracy, które swoją łączną wydajnością nie przekraczają wydajności dostępnego źródła wody. 

A. Obliczanie ilości sekcji w dużych systemach 
W przypadku dużych systemów podział instalacji na sekcje należy przeprowadzić w oparciu o zapotrzebowanie zraszaczy 
oraz obliczenie strat ciśnienia w instalacji zgodnie z zastosowaną średnicą przewodu (patrz tabela na końcu przewodnika). 
Posługujemy się tabelą strat ciśnienia dobierając ilość zraszaczy oraz odpowiednią średnicę przewodu. Obliczenia 
wykonujemy kolejno: od ostatnich zraszaczy w kierunku źródła wody. Dodatkowo do strat ciśnienia w rurach powinniśmy 
dodać starty ciśnienia w złączkach i elektrozaworach, bądź też posłużyć się akceptowalną poprawką w wysokości 10% 
aby oszacować te dodatkowe starty. Planując podział na sekcje tą metodą należy uważać, aby łączne straty ciśnienia w 
instalacji nie spowodowały spadku ciśnienia poniżej minimalnego ciśnienia pracy zraszacza (np. 2 bar). 
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W dużych instalacjach powinniśmy zastosować większą średnicę przewodów na początku instalacji, którą następnie 
możemy ograniczyć (w celu zmniejszenia kosztów) w miarę podziału przepływu wody na poszczególne odgałęzienia. 

B. Obliczanie ilości sekcji w średnich i małych systemach-metoda uproszczona 
W średnich i małych ogrodach przydomowych przy wydatku poniżej 3,6m3/h możemy do obliczenia ilości sekcji posłużyć 
się metodą uproszczoną. 
Proszę obliczyć wydatek źródła wody na podstawie uprzedniego pomiaru metodą wiaderkową: do czasu napełnienia 
wiaderka 10 litrów proszę dodać następującą poprawkę:  
na każde 18 metrów odległości między źródłem wody a planowanym najdalszym zraszaczem proszę dodać:  
 w przypadku rury 25mm- 1 sekundę,  
 w przypadku rury 32mm- 1/3 sekundy,  
 w przypadku rury 20mm- 4 sekundy.  
Jak zaznaczono powyżej, dla poboru wody z klasycznego wodociągu i ogrodu w którym odległość od źródła wody do 
ostatniego zraszacza do źródła wody nie przekracza 50m można użyć przewodu PE 25mm. 
Następnie obliczyć wydatek wody mianowany w litrach na godzinę i odjąć od niego 10% tytułem kolejnej poprawki. 
Przykład: Odległość między źródłem wody a najdalszym zraszaczem: 40m, czas napełnienia wiaderka 10l: 12s:  
1) dobieramy rurę PE o średnicy 25mm, 
2) wprowadzamy poprawkę na długość przewodu: 40m/18= po zaokrągleniu 2s, 
3) obliczamy wydatek na godzinę (3600s): 3600s x 10l/(12s+2s)=2571l/h, 
4) wprowadzamy poprawkę na zużycie wody przez zraszacze: 2571l/h-10%=2314l/h.  
 
Ostatnią czynnością jest obliczenie ilości sekcji: w tym celu sumujemy wydatki wody poszczególnych zraszaczy 
(odczytamy je z tabel umieszczonych na końcu tego przewodnika przy ciśnieniu 2.0 bar, dla danej dyszy bądź sektora 
pracy i dzielimy przez wydajność źródła zaokrąglając w górę.  Wynikiem jest minimalna ilość niezbędnych sekcji. 

C. Wskazówki planowania sekcji 
Planując w jaki sposób podłączamy zraszacze do 
przewodów oraz ich przebieg w ogrodzie należy  
stosować się do poniższych zasad: 
 długość użytej rury powinna być zawsze jak 

najkrótsza aby ograniczyć straty przepływu, 
 w przypadku odgałęzień powinny one następować 

jak najbliżej źródła wody, aby skrócić do minimum 
odcinki rury o krytycznie wysokim przepływie, 

 załamania rury najlepiej prowadzić pod kątem 90 
stopni, gdyż znacznie ułatwia to wykonanie 
wykopów, 

 ewentualne zagięcia rury nie powinny mieć miejsca 
w bezpośredniej bliskości złączek aby połączenie rury ze złączką było pewne, 

 wiele rur można ułożyć w tym samym wykopie- zmniejszy to pracochłonność kopania, 
 należy dążyć do takiego podłączenia zraszaczy do sekcji aby poszczególne sekcje posiadały podobny wydatek, jednak 

z tendencją aby sumaryczny wydatek dla sekcji dłuższych był niższy, 
 zraszacze statyczne muszą być podłączone do osobnej sekcji niż zraszacze innych typów, 
 na osobnych, dodatkowych sekcjach należy zaprojektować również sterowanie: mikrozraszaczami, rurami 

kroplującymi, nawadnianiem skrzynek balkonowych i roślin tarasowych 

11. Sposób łączenia elementów  
Zaprojektowany system nawadniający będzie składał się z następujących elementów: zraszaczy, zaworów sterujących 
poszczególnymi sekcjami, przewodów montażowych oraz przyłączy. Ze względu na konieczność zabezpieczenia instalacji 
przed narzędziami uprawowymi oraz zminimalizowania zamarzania, powinniśmy zagłębić ją na około 20-30cm pod poziom 
gruntu.  
Istnieje kilka sposobów połączenia zraszaczy z rurą montażową: 
 Zalecanym sposobem przyłączenia zraszaczy do przyłączy z gwintem wewnętrznym „T” lub „L” 

jest użycie przedłużki z gwintem wielosekcyjnym: ¾”- ¾” (dla zraszaczy z gwintem F ¾” np. 
przekładniowych K2, K5 Select) lub ¾”- ½” (dla zraszaczy z gwintem F½” np. statycznych, 
rotacyjnych, pulsacyjnych). Przedłużkę z wielosekcyjnym gwintem możemy skrócić przez 
przecięcie sekcji gwintu sekatorem, do uzyskania wymaganej długości. Zaletą przedłużki jest 
możliwość łatwego podniesienia zraszacza gdy po kilku latach murawa podrośnie. W przypadku 
jeśli rura PE zakopywana jest płytko (np. w przypadku montażu systemów pokazowych) zamiast 
przedłużki wielosekcyjnej można użyć nypla ¾”- ¾” lub ¾”- ½”. Jest to najszybszy sposób 
podłączenia, lecz wymusza płytsze zagłębieni rur. 

 Połączenie elastyczne. Połączenie wkręcamy między wejściem wodnym zraszacza a przyłączem 
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typu ‘T’ lub ‘L’ nakręconym na rurze montażowej. Dzięki zastosowaniu połączenia elastycznego możemy precyzyjnie 
umiejscowić zraszacz na poziomie gruntu i obejść przeszkody terenowe. 

 Jeśli zraszamy wyższe krzewy możemy umieścić zraszacz bezpośrednio na przedłużce teleskopowej ½”- ¾”. Tak 
zamontowany zraszacz nie będzie po skończonej pracy chował się pod ziemię, lecz dobrze nawodni powierzchnie 
wokół krzewów. 

Do łączenia poszczególnych elementów systemu używamy przyłączy hydraulicznych Connecto® zaciskanych się na rurze 
montażowej. Taki sposób montażu, w odróżnieniu od przyłączy wsuwanych do środka rury, gwarantuje pewniejsze 
połączenie przy większych ciśnieniach wody oraz prosty montaż bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych 
opasek zaciskowych skręcanych śrubami. Rurę zawsze należy wsunąć do złączki do oporu, aby przesunęła się przez oring! 
Tabela 15 

kolanko trójnik nypel kolanko z 
gwintem 

wewnętrznym 
F 

trójnik z gwintem 
wewnętrznym F 

złącze rury z 
gwintem 

wewnętrznym F 

złącze rury z 
gwintem 

zewnętrznym M 

opaska 
podłączeniowa 

zraszacza F 

       

 

 
Przyłącza kątowe ‘L’ używamy do zmiany kierunku rury montażowej, przyłącza 
kątowe z gwintem wewnętrznym ¾” służą do przyłączenia zraszacza na 
końcu linii lub przyłączenia zaworu drenażowego. Trójniki ‘T’ służą do 
rozgałęzienia linii nawadniającej, trójniki ‘T’ z gwintem wewnętrznym do 
przyłączenia zraszaczy. Przyłącza z gwintem zewnętrznym umożliwiają 
połączenie elektrozaworów, przyłącza z gwintem wewnętrznym łączą linię do 
kranu zasilającego i kolektora przed elektrozaworami. Sposób przyłączenia 
zraszacza zależy od jego lokalizacji. Jeśli zraszacz znajduje się w oddaleniu od 
linii głównej, należy wykonać odgałęzienie poprzez trójnik ‘T’ a następnie 
podłączyć zraszacz za pomocą kolanka z gwintem wewnętrznym ¾”. Jeśli 
rura przebiega bezpośrednio pod zraszaczem, wtedy wykorzystujemy trójnik z 
gwintem wewnętrznym ¾” lub opaskę podłączeniową zraszacza z gwintem 
wewnętrznym ¾”. Po nakręceniu opaski na rurę wykonuje się w przewodzie 
otwór za pomocą wiertarki lub specjalnego wybijaka. W przypadku 
konieczności połączenia dwóch odcinków rury używamy nypli rury 25mm . 
Tabela 16 

podłączenie za pomocą kolanka z gwintem 
wewnętrznym 

podłączenie za pomocą trójnika z gwintem 
wewnętrznym 

podłączenie za pomocą opaski zaciskowej 
zraszacza 

   
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku jeśli system nawadniający będzie zainstalowany w terenie górzystym, 
zaleca się aby nie montować sekcji i zraszaczy poprzecznie do wzniesienia lecz 
równolegle do poziomic- taki układ zabezpieczy instalację przed zalewaniem terenu 
wokół najniższego zraszacza po zakręceniu zaworu. 
UWAGA: Dla prawidłowego uszczelnienia wszystkich połączeń gwintowanych (oprócz 
przyłączy z półśrubunkami przy kolektorach elektrozaworów) należy użyć taśmy 
teflonowej! Taśmę teflonową owijamy zgodnie z kierunkiem gwintu. Do podłączenia 
zraszacza (poprzez nyple) używamy niewielkiej ilości (1-2 warstwy) cienkiej taśmy, do pozostałych elementów- około 2- 3 
warstwy taśmy. Przedłużki wielosekcyjne posiadają gwinty samouszczelniające i dlatego nie wymagają uszczelnienia 
taśmą. 

 

III. Połączenie systemu zraszaczy wynurzalnych z innymi systemami 
nawadniającymi 

System zraszaczy wynurzalnych zainstalowany w ogrodzie może współpracować z innymi systemami nawadniania: 
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 Systemem mikrozraszaczy dla rabat kwiatowych i systemem kropelkowym dla skrzynek balkonowych- przy 

zastosowaniu reduktora ciśnienia na wejściu wody. 
 Systemem linii kroplujących dla podlewania roślin rzędowych np. rury nawadniające Tandem/Junior lub linie 

cienkościenne P1/P5. Linie kroplujące znajdują zastosowanie przy nawadnianiu roślin rosnących rzędowo, takich jak: 
żywopłoty, sady owocowe, uprawy warzyw, plantacje truskawek, winnice, wąskie rabaty, skalniaki czy szkółki. 

Przy integracji systemów należy pamiętać aby poszczególne systemy łączyć w ramach osobnych linii nawadniających 
(wymagających odrębnego sterowania).  Reduktor ciśnienia podłączamy do przewodu 25mm za pomocą przyłącza  rury z 
gwintem zewnętrznym ¾”. Na wyjście reduktora nakręcamy przyłącze rury 16mm. Całość zakopujemy w osłonowej 
studzience okrągłej. Więcej informacji na temat rur kroplujących zawarte jest w części IV niniejszego przewodnika. 
 

IV. Puszka poboru wody  
W miejscach, w których chcemy doprowadzić wodę z opcją jej poboru np. w celu umycia samochodu lub do terenu 
warzywniaka, montujemy puszki poboru wody GB6910C zaopatrzone w automatyczny STOP. Dopóki do puszki nie 
włożymy specjalnego przyłącza (w komplecie)- woda nie płynie. 
Puszka składa się z dwóch elementów: puszki z zaworem STOP i gwintem M3/4” oraz przyłącza puszki zakończonego 
gwintem M3/4”. Na gwint ten można następnie nakręcić standardowe przyłącze kranowe ¾” i nałożyć szybkozłączkę. 
Puszka poboru wody może być dołączona do instalacji w zależności od założeń projektu: albo poprzez trójnik 25mm przed 
zaworami albo za nimi. Puszkę podłączamy poprzez kolanko rury 25mm z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8593). 
 

V. Sterowanie systemem nawadniającym 
Sterowanie instalacją nawodnieniową może odbywać się zaworami włączanymi ręcznie lub automatycznie. Proszę zwrócić 
uwagę na fakt, iż w systemach nawadniających mamy do czynienia z dużymi wydatkami wody, a zatem do sterowania 
zraszaczami wynurzalnymi musimy użyć specjalnych zaworów o dużej drożności. Proszę nie stosować sterowników 
nakranowych przeznaczonych dla sterowania pojedynczymi zraszaczami naziemnymi lub mikronawadnianiem! 
 
Korzyści ze sterowania automatycznego: 
 Sterownik sam włącza i wyłącza dopływ wody- mamy zatem więcej czasu dla siebie. 
 Możemy precyzyjnie nastawić czas dla dozowania określonej dawkę wody- nie zapomnimy już o włączeniu lub 

wyłączeniu podlewania, przez co rośliny dostaną bardzo dokładną, przewidzianą ilość wody. 
 Sterowanie działa automatycznie, nawet kiedy nie ma nas w domu. Wreszcie możemy wyjechać na urlop a ogród 

będzie podlewać się sam, po powrocie nie zastaniemy żółtej trawy! 
 Teraz możemy podlewać taniej, dzięki podlewaniu w nocy- wtedy straty na skutek podlewania są mniejsze a jeśli 

mamy własną pompę- energia elektryczna w taryfie nocnej- tańsza. 
 Zastosowanie kilku sterowników łatwo podzieli system na niezależne sekcje pracujące o różnym czasie. Możemy 

podlewać nawet jeśli ciśnienie i wydatek wody są niewystarczające do równoczesnej pracy wszystkich zraszaczy 
 Podłączenie opcjonalnego detektora deszczu/wilgotności pozwoli wyłączyć podlewanie w dni deszczowe. 

1. Sterownik 
W przypadku pojedynczej sekcji rury kroplującej bądź mikronawadniania np. dla skrzynek balkonowych bądź donic 
tarasowych można zastosować sterownik montowany bezpośrednio na kranie z zasilaniem bateryjnym np. 
GB6980C/GB6981C. Posiada on jednak małą drożność i nie może służyć do sterowania przepływem większym niż 900l/h. 
 
Docelowo system powinien być w sterowanie automatyczne, gdyż gwarantuje to oszczędność naszego czasu, dokładność 
i oszczędność wody. Jednak w pierwszym etapie wykonania systemu, mając na uwadze obniżkę kosztów, można 
tymczasowo zastąpić zawory elektromagnetyczne GB6938C zaworami ręcznymi GB6930 i pominąć sterownik elektroniczny 
montowany w pomieszczeniu. Jednak nawet w tym przypadku rekomendujemy na etapie montażu wykorzystanie  
elementów gwarantujące szybkie przejście na sterowanie automatyczne- a więc użycie studzienek wraz z odpowiednimi 
elementami połączeniowymi.  
Do sterowania automatycznego należy dobrać sterownik odpowiedni do obsłużenia posiadanych sekcji nawodnieniowych. 
Przed montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcjami przeznaczonymi do poszczególnych typów elektrozaworów i 
sterowników. Sterownik łączymy kablami elektrycznymi 24V AC z zaworami elektromagnetycznymi znajdującymi się na 
terenie ogrodu. Ten sposób sterownia- za pomocą sterowników 24V jest najbardziej odporny na awarie związane z 
‘zawieszeniem się‘ elektrozaworu w pozycji otwartej od elektrozaworów 9V. Sterownik zasilany poprzez transformator 
umieszczony będzie w pomieszczeniu np. garażu, piwnicy, komórce. Obok sterownika należy zlokalizować gniazdko 
elektryczne 230V. Ilość kabli sygnałowych niskonapięciowych 24V odchodzących od sterownika na ogród wynosi: ilość 
sekcji +1. Dodatkowo warto przewidzieć 2 kable do detektora deszczu/wilgotności wychodzące ze sterownika i 
prowadzące do ogrodu w miejsce instalacji czujnika. 
 
Oferujemy różne modele sterowników różniące się ilością sekcji: 4, 8 oraz oferowanymi funkcjami i łatwością obsługi. 
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Sterownik posiada następujące funkcje podstawowe sterowania sekcjami: 
 uruchomienie nawadniania o zadanej porze dnia, 
 w wybrane dni tygodnia bądź w ustalonym odstępie 
 na określony czas,  
 ręczne otwarcie pojedynczych zaworów lub sekwencji zaworów zgodnie z ustawieniami.  
 
Modele bardziej zaawansowane posiadają możliwość grupowania sekcji w programy, zaawansowane sterowanie 
detektorem deszczu i przekaźnikiem pompy.  
 

2. Elektrozawory 
Oferujemy elektrozawory o średnicy przyłączy F1"-F1": bez regulacji wydatku. Na rynku dostępne są również 
elektrozawory z regulacja wydatku- ten drugi rodzaj stosujemy gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia ciśnienia za 
elektrozaworem np. gdy ciśnienie w sieci przekracza 4 bar bądź w przypadku zasilania rur kroplujących i 
mikronawadniania. Wkręcenie śruby regulacyjnej ogranicza przepływ. Należy pamiętać że ten sposób regulacji nie jest 
aktywny: ciśnienie wyjściowe nie jest dynamicznie redukowane do stałej wartości. 
Elektrozawory wyposażone są w pokrętło ręcznego otwarcia. Elektrozawory do nawodnień nie mogą być instalowane 
wewnątrz budynków! 

3. Zawory zwrotne 
Wykorzystywane są sporadycznie, w dwóch przypadkach: gdy używamy wody z odzysku bądź gdy zraszacze znajdują się 
na różnych wysokościach. Zawory zwrotne mogą być montowane opcjonalnie w wybranych korpusach. Proszę pamiętać 
że użyte w instalacji zawory zwrotne uniemożliwiają odwodnienie instalacji przed zimą metodą grawitacyjną. 

4. Studzienki do elektrozaworów 
Zawory elektromagnetyczne montujemy: bezpośrednio na rurach w osłoniętych 
przed opadami, nienasłonecznionych miejscach np. pod schodami tarasu lub w 
studzienkach plastikowych wkopywanych w ziemię. 
Oferujemy następujące rodzaje studzienek: MINI- okrągłe, mieszczące max. 1 
zawór, STANDARD- prostokątne, mieszczące maksymalnie 4 elektrozawory oraz 
JUMBO- prostokątne mieszczące od  6 elektrozaworów wzwyż - w zależności od sposobu montażu. 

5. Reduktory ciśnienia 
Zazwyczaj używane są w dwóch sytuacjach: gdy ciśnienie źródła wody jest zbyt wysokie (np. powyżej 4 bar) lub gdy 
podłączamy do instalacji sekcje z rurami kroplującymi bądź mikrozraszaczami (gdy przekracza 1bar).  

6. Detektor deszczu / czujnik wilgotności 
Sterowniki z elektrozaworami 24V współpracują z opcjonalnym detektorem deszczu/wilgotności. Na jeden sterownik 24V 
wystarczy zakupić jeden taki detektor. Czujnik deszczu umieszczamy na zewnątrz budynku i łączymy go z zaciskami 
sterownika po zdjęciu zworki oznaczonej „sensor” lub pomiędzy oznaczone zaciski. W sterownikach starszego typu 
detektor łączymy szeregowo między zaciskiem ‘C’ sterownika a kablem wspólnym idącym do elektrozaworów. Nie należy 
instalować detektora szeregowo na kablu zasilającym 24V idącym z transformatora gdyż znacząco skróci to żywotność 
baterii podtrzymującej zasilanie sterownika. Więcej informacji na temat sposobów montażu studzienek, sterownika i 
elektrozaworów można znaleźć w II - części niniejszego przewodnika "montaż i konserwacja". 
 

VI. Sporządzenie listy kosztorysowej 
Ostatnią czynnością projektową jest wycena elementów w oparciu o listę kosztorysową. W tym celu najlepiej posłużyć się 
samo-sumującą listą cennikową w formie arkusza kalkulacyjnego, wpisując ilość w odpowiednie pole. 
 
Poniżej przedstawiamy możliwy sposób obliczania niezbędnej ilości i rodzaju komponentów systemu dla średnicy rury 
PE=25mm. 
1. Najpierw wpisz do arkusza poszczególne ilości wybranych zraszaczy. Jeżeli wybrałeś zraszacze statyczne z dyszami do 

montażu wpisz: korpusy GB6604 oraz wybrane dysze: GB6608A, GB6610A, GB6612A, GB6615A, GB6617A, GB6615S, 
GB6615E. Zwróć uwagę iż dysze pakowane są po 2szt a korpusy- pojedynczo. 

2. Policz sumaryczną ilość zraszaczy, oddzielnie dla podłączenia wody o średnicy ½” (statyczne, rotacyjne RN, K1, 
GB6688) i ¾” (K2, K5). Dobierz podłączenia zraszaczy (przedłużki wielosekcyjne) GB8002 równe ilości zraszaczy z 
gwintem ½” oraz podłączenie zraszaczy GB8003 równe ilości zraszaczy z gwintem ¾”. 

3. Jeśli w projekcie występują zraszacze rotacyjne RN wpisz 1 szt klucza regulacyjnego GBKRNKEY 
4. Wpisz kolanko z gwintem do podłączenia zraszacza GB8593 równe sumarycznej ilości wszystkich zraszaczy 
5. Policz ilość kolanek widocznych na projekcie, dodaj 2szt i wpisz jako element GB8583 
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6. Policz ilość trójników rury widocznych na projekcie i wpisz jako element GB8483 
7. Policz i wpisz ilość elektrozaworów GB6938C 
8. Jeśli elektrozaworów jest 4 lub mniej wpisz 1szt studzienkę GB6904, jeśli więcej – studzienkę GB6906 
9. Wpisz elementy podłączenia elektrozaworów: 1 kolanko GB8070 i tyle trójników GB8069 co ilość zaworów minus 

jeden. 
10. Wpisz nypel 1” GB8093 łączący elektrozawory w ilości takiej jak ilość elektrozaworów 
11. Wpisz przyłącze wyjściowe rury GB8284 w ilości takiej jak ilość elektrozaworów 
12. Wpisz 1 szt filtra GB6920 
13. Wpisz 4 szt przyłączy GB8384 (w tym 1 szt do podłączenia do kranu z gwintem 1”) 
14. Jeżeli rura PE 25mm będzie łączona, wpisz nyple GB8183 do połączenia odcinków rur 
15. Policz sumaryczną ilość rury montażowej PE 25mm i wpisz (oferowane odcinki to: 25, 50 lub 250m) 
16. Wpisz 1szt sterownika na 4 lub 8 sekcji 
17. Wpisz 1szt detektora deszczu GB6995C lub czujnika wilgotności gleby GB6996C 
 
Jeśli w danym miejscu pozycja zraszacza wypada dokładnie nad rurą: zamiast 1szt trójnika GB8483 i 1 szt kolanka 
GB8593 zastosuj 1szt trójnika z gwintem GB8493. 
 
Jeśli na projekcie przewidziana jest puszka poboru wody, wpisz następujące elementy: 
1. 1szt trójnika GB8483 (przed elektrozaworami) 
2. 1szt kolanka podłączeniowego GB8593 
3. 1szt puszki poboru wody GB6910C 
 
W przypadku gdy występuje rura kroplująca (tandem lub Junior) wpisz następujące elementy: 
1. Rurę kroplującą GB7030 lub GB7031 
2. Zestaw przyłączy z reduktorem GB7039 
3. 1szt studzienki okrągłej GB6901 
4. 1szt przyłącza rury GB8283 (do podłączenia reduktora) 
5. Szpilki mocujące (około 1szt na każde 2,5mb rury) 
 

VII. Sprzedaż i pomoc w projektowaniu 
Firma Floraland nie instaluje i nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej elementów systemu wynurzalnego. O możliwość 
zakupu systemu prosimy pytać w Centrach i Marketach ogrodniczych Dom i Ogród. Informujemy, że na stronie 
internetowej: www.greenmill.pl dostępne są dodatkowe materiały instruktażowe i przewodniki w formacie PDF, w stale 
aktualizowanych wersjach. 
 
Projekt nawadniania- usługa odpłatnego wykonania projektu z możliwością zwrotu kaucji 
I. Zakres usługi 
Oferujemy Państwu nasze wsparcie w przypadku 
samodzielnej instalacji systemu nawadniającego 
opartego na zraszaczach wynurzalnych w postaci usługi 
opracowania projektu nawadniania ogrodu. 
Warunkiem wykonania w/w usługi jest przesłanie do 
naszej firmy szkicu ogrodu (wyłącznie format A4 lub 
A3), zgodnego ze stawianymi wymogami wymienionymi 
poniżej oraz wniesienie opłaty za wykonanie projektu. 
W przypadku zrealizowania systemu w oparciu o 
opracowany projekt i spełnieniu warunków podanych 
poniżej, opłata za wykonanie projektu zostaje w całości 
zwrócona. 
Wykonany przez nas Projekt Nawadniania obejmuje: 
– zaplanowanie i rozmieszczenie zraszaczy wynurzalnych na terenie trawnika oraz ich podłączenie do rur montażowych 
zgodnie z podanym wydatkiem wody w kranie podłączeniowym, 
– zaplanowanie sterowania elektronicznego wraz z detektorem deszczu/czujnikiem wilgotności, 
– zaplanowanie rur kroplujących do nawodnienia żywopłotów i rabat. 
Wraz z projektem otrzymają Państwo kosztorys elementów podany w orientacyjnych cenach detalicznych oraz instrukcję 
instalacji. Mogą Państwo również korzystać z konsultacji telefonicznych odnośnie wykonania, uruchomienia i bieżącej 
obsługi zaprojektowanego systemu. Do projektowania użyte zostaną elementy wchodzące w skład systemu Greenmill 
Aquasystem. 
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Usługa obejmuje wykonanie jednej, najbardziej optymalnej wersji nawadniania w oparciu o przesłane dane. W przypadku 
konieczności wykonania wariantów- każdy wariant jest płatny tak jak wariant podstawowy, lecz opłata za wykonanie 
wariantu jest bezzwrotna. 
II Wymagania 
Co trzeba zrobić aby otrzymać od nas projekt nawadniania? Prosimy o dostarczenie kompletnego planu ściśle z podanymi 
niżej wymogami: 
1. Proszę sporządzić plan ogrodu, najlepiej w skali 1:100 lub 1:200. Do pomiaru odległości w terenie sugerujemy użyć 
ręcznego dalmierza laserowego. Maksymalna wielkość nawadnianej powierzchni to 2500m2. Plan musi być wykonany w 
skali proporcjonalnej tzn. stosunki poszczególnych odległości muszą odpowiadać rzeczywistym wymiarom. Wielkość 
przesłanego do nas planu nie może przekraczać formatu A3. Jeśli posiadacie Państwo podkład geodezyjny lub plan 
aranżacji ogrodu sporządzony przez pracownię architektury krajobrazu, prosimy o bezwzględne zmniejszenie projektu do 
podanych wyżej rozmiarów w taki sposób, aby obszar nawadniany zajmował jak największą powierzchnię kartki! 
Zdecydowanie podkreślamy, iż nie przyjmujemy do opracowania planów o wymiarach przekraczających format A3 lub 
zdjęć planów! Plany takie nie są przez nas realizowane. 
2. Proszę oznaczyć na planie jak najdłuższy prosty odcinek i wpisać jego długość na planie w metrach (np. cała szerokość 
działki). Czynność tak jest konieczna, gdyż podczas powielania bądź zmniejszania na kserokopiarce plan może stracić 
pierwotną skalę, więc podawanie pierwotnej skali może być obarczone błędem. Proszę nie podawać skali planu. 
3. Na planie proszę zaznaczyć teren nawadniany oraz występujące formy ogrodowe: drzewa, żywopłoty, murki, altanki. 
Budynki i inne obszary nienawadniane np. ścieżki, podjazdy, oczka wodne proszę zakreskować (zaznaczyć rastrem)! 
Zwracamy uwagę na konieczność określenia, które obszary ogrodu mają być nawadniane a które pozostawione bez 
nawadniania: obszary nienawadniane proszę zakreskować. 
4. Zaznaczyć lokalizację źródła wody: kranu, studni lub zbiornika wodnego. 
5. Ostatnią czynnością jest wykonanie pomiaru i podanie wydatku źródła wody. Jeśli dysponujemy kilkoma źródłami 
wody- proszę przeprowadzić pomiar dla wszystkich i podać nam wyniki: 
Jeśli jest to możliwe przyłączyć bezpośrednio do kranu lub końcowego wyjścia pompy 1 metrowy odcinek węża 19mm 
(3/4″). Do podłączania węża proszę nie używać szybkozłączek ze względu na istotne opory przepływu. 
• Proszę zwrócić uwagę, że rura doprowadzająca (magistrala) oraz kran końcowy nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 
19mm (3/4″), w przeciwnym wypadku elementy te trzeba koniecznie wymienić na większe przed wykonaniem pomiaru! 
• Odkręcić całkowicie kran a następnie podstawić 10 litrowe puste wiaderko. 
• Zmierzyć za pomocą zegarka lub stopera czas (w sekundach), w którym wiaderko 10l zostanie napełnione. W czasie 
pomiaru nie powinny być włączone inne odbiorniki wody np. pralka, prysznic itp. 
• Zmierzoną wartość wpisujemy na planie obok źródła wody. 
• W przypadku jeśli zmierzony wydatek wody jest większy niż 18-20s lub gdy średnica kranu i rury doprowadzającej jest 
mniejsza niż 3/4″ prosimy o kontakt telefoniczny przed wysłaniem planu. 
Proszę nie zapomnieć dopisać na planie swoich danych kontaktowych. 
UWAGA: Nie przyjmujemy do opracowania: nie zmniejszonych planów podkładowych lub map geodezyjnych bez 
dodatkowych opisów. Jeśli posiadają Państwo mapę podkładową prosimy o sporządzeniu nowego planu na jej podstawie 
z czytelnym zwymiarowaniem dowolnego długiego odcinka. Istnieje możliwość przesłania planu w postaci elektronicznej: 
wyłącznie bitmapa 300DPI wielkości A4 (np. jpg lub png) lub plik wektorowy: Corel Draw lub PDF. Nie przyjmujemy 
formatu GIF oraz AutoCad. Nie są akceptowane zdjęcia planów wykonane telefonem komórkowym. 
III. Opłata za projekt 
Koszt opracowania projektu nawadniania przez naszą firmę jest odpłatny i zależny od wielkości  terenu przeznaczonego 
do nawadniania uwidocznionego na przesłanym planie. Od dnia 1 stycznia 2019 koszty wykonania projektu wynoszą: 
- dla terenu o wielkości poniżej 500m2- 150zł brutto 
- dla terenu o wielkości między 500m2 a 1500m2- 200zł brutto 
- dla terenu o wielkości między 1500m2 a 2500m2- 250zł brutto 
Projekty o wielkości powierzchni powyżej 2500m2 nie są wykonywane. 
Opłaty za wykonanie projektu dokonuje się po przesłaniu projektu i otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia. 
IV Zwrot kosztów projektu 
W przypadku jeśli dokonają Państwo zakupu elementów Greenmill Aquasystem importowanych przez naszą firmę do 
wykonania systemu (w dowolnym sklepie na terenie Polski), firma Floraland zwróci Państwu opłatę za wykonanie 
projektu. Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie czytelnej kopii faktury bądź paragonu dokumentującej zakup 
elementów systemu zgodny ze sporządzonym przez nas wykazem obejmującego co najmniej 60% zaplanowanych 
elementów. Prosimy także o przesłanie następujących danych: numeru faktury, który dla Państwa wystawiliśmy z tytułu 
wykonania projektu oraz numeru konta bankowego na które dokonamy zwrotu wpłaconych środków z tytułu wykonania 
projektu. Zakup elementów wprowadzonych na rynek Polski przez inne firmy nie uprawnia do zwrotu. Nie ma możliwości 
pomniejszenia wartości elementów o wartość projektu bezpośrednio podczas zakupów. 
Po zwrocie wpłaconych pieniędzy otrzymają Państwo Fakturę korygującą, z prośbą o odesłanie podpisanej kopii. W 
ostatecznym rozrachunku wykonanie planu zrealizowanego systemu będzie więc dla Państwa bezpłatne! 
Plan wraz z opisem proszę przesłać na adres: Floraland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strużańska 28 Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, 
floraland@floraland.pl 
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VIII. DODATEK- tabele 
Tabela 17 Straty ciśnienia dla 100mb rury PE w barach 

przepływ 
 
 

średnica przewodu PE 
zewnętrzna/wewnętrzna [mm] 

 
m3/h l/h l/min. l/s 25 

20.4 
32 

26.2 
40 

32.6 
50 

40.8 
0.6 600 10 0.16 0.18 0.066 0.027 0.0085 
0.9 900 15 0.25 0.40 0.114 0.06 0.018 
1.2 1200 20 0.33 0.64 0.22 0.09 0.028 
1.5 1500 25 0.42 1.0 0.35 0.14 0.043 
1.8 1800 30 0.50 1.3 0.46 0.19 0.057 
2.1 2100 35 0.58 1.6 0.60 0.20 0.070 
2.4 2400 40 0.67 2.2 0.75 0.33 0.093 
3.0 3000 50 0.83 3.7 1.10 0.48 0.140 
3.6 3600 60 1.00 4.3 1.50 0.65 0.190 
4.2 4200 70 1.12 5.0 1.80 0.80 0.250 
4.8 4800 80 1.33  2.50 1.05 0.300 
5.4 5400 90 1.50  3.00 1.20 0.350 
6.0 6000 100 1.67  3.90 1.60 0.46 
7.5 7500 125 2.08  5.00 2.40 0.66 

Tabela 18 Parametry dysz statycznych prostokątnych K-rain®15E (GB6615E) i 15S (GB6615S). 
Dysza Ciśnienie 

[bar] 
Zasięg 

max [m] 
Wydatek 

[l/h] 
GB6615E (S) 1.5 

2.0 
1.2 x 3.6 
1.2 x 4.6 

90 
114 

GB6615S (S) 1.5 
2.0 

1.2 x 8.5 
1.5 x 9.8 

252 
294 

 
Tabela 19 Parametry dysz statycznych Greenmill Aquasystem® GB66xxA (GB6608A, GB6610A, GB6612A, GB6615A, GB6617A) 

 Rodzaj dyszy xx 8A 10A 12A 15A 17A 
Trajektoria: 18st Trajektoria: 18st Trajektoria: 18st Trajektoria: 26st Trajektoria: 29st 

Sektor 
[st] 

Ciśnienie 
[bar] 

Promień 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

Promień 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

Promień 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

Promień 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

Promień 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

45 1.4 2.1 57 2.7 70 3.30 71 4.2 77 4.5 101 
1.7 2.2 63 2.7 79 3.50 82 4.4 86 4.6 112 
2.0 2.4 71 2.9 88 3.80 91 4.5 94 5.1 122 
2.4 2.7 77 3.0 94 3.80 98 4.5 101 5.1 131 
2.8 3.0 80 3.6 100 3.90 105 4.8 107 5.1 137 

90 1.4 2.1 125 2.7 155 3.30 158 4.2 170 4.5 202 
1.7 2.2 141 2.7 175 3.50 182 4.4 191 4.6 225 
2.0 2.4 157 2.9 195 3.80 202 4.5 209 5.1 244 
2.4 2.7 170 3.0 209 3.80 218 4.5 225 5.1 263 
2.8 3.0 179 3.6 223 3.90 235 4.8 239 5.1 275 

120 1.4 2.1 160 2.7 198 3.30 202 4.2 218 4.5 258 
1.7 2.2 180 2.7 223 3.50 232 4.4 244 4.6 287 
2.0 2.4 200 2.9 249 3.80 257 4.5 267 5.1 311 
2.4 2.7 218 3.0 267 3.80 278 4.5 287 5.1 335 
2.8 3.0 229 3.6 284 3.90 301 4.8 304 5.1 351 

180 1.4 2.1 228 2.7 282 3.30 288 4.2 310 4.5 367 
1.7 2.2 256 2.7 318 3.50 330 4.4 348 4.6 409 
2.0 2.4 285 2.9 355 3.80 366 4.5 380 5.1 443 
2.4 2.7 310 3.0 380 3.80 396 4.5 409 5.1 478 
2.8 3.0 326 3.6 405 3.90 426 4.8 434 5.1 500 

240 1.4 2.1 289 2.7 358 3.30 365 4.2 393 4.5 465 
1.7 2.2 325 2.7 403 3.50 418 4.4 440 4.6 518 
2.0 2.4 361 2.9 449 3.80 463 4.5 481 5.1 561 
2.4 2.7 393 3.0 481 3.80 502 4.5 518 5.1 637 
2.8 3.0 413 3.6 513 3.90 540 4.8 550 5.1 667 

270 1.4 2.1 308 2.7 381 3.30 389 4.2 419 4.5 496 
1.7 2.2 346 2.7 430 3.50 446 4.4 470 4.6 551 
2.0 2.4 385 2.9 479 3.80 494 4.5 513 5.1 598 
2.4 2.7 419 3.0 513 3.80 535 4.5 551 5.1 645 
2.8 3.0 440 3.6 547 3.90 575 4.8 586 5.1 675 

360 1.4 2.1 329 2.7 431 3.30 490 4.2 527 4.5 562 
1.7 2.2 370 2.7 487 3.50 561 4.4 592 4.6 625 
2.0 2.4 412 2.9 543 3.80 622 4.5 646 5.1 678 
2.4 2.7 448 3.0 581 3.80 673 4.5 695 5.1 731 
2.8 3.0 471 3.6 620 3.90 724 4.8 737 5.1 765 
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Tabela 20 Parametry dysz rotacyjnych RN-ADJ K-rain® (GBK100ADJ, GBK200ADJ, GBK300ADJ) 

Sektor Ciśnienie [bar] Promień [m] Wydatek [l/h] Opad trójkąt [mm/h] Opad kwadrat [mm/h] 
RN100-ADJ 

90 
2.07 
2.75 
3.45 

3.7 
4.0 
4.3 

40.8 
43.2 
58.8 

10 
12 
13 

9 
10 
11 

180 
2.07 
2.75 
3.45 

3.7 
4.0 
4.3 

79.2 
88.8 
118.2 

12 
12 
14 

10 
11 
12 

360 
2.07 
2.75 
3.45 

3.7 
4.0 
4.3 

156.6 
174.6 
225.0 

12 
12 
14 

10 
11 
12 

RN200-ADJ 

90 
2.07 
2.75 
3.45 

5.2 
5.8 
6.4 

70.2 
90.6 
100.2 

10 
10 
9 

12 
11 
11 

180 
2.07 
2.75 
3.45 

5.2 
5.8 
6.4 

133.8 
170.4 
193.2 

10 
10 
9 

12 
11 
11 

360 
2.07 
2.75 
3.45 

5.2 
5.8 
6.1 

268.2 
338.4 
376.8 

10 
10 
9 

12 
11 
11 

RN300-ADJ 

90 
2.07 
2.75 
3.45 

8.5 
8.6 
8.5 

159.0 
181.8 
204.6 

10 
12 
13 

9 
10 
11 

180 
2.07 
2.75 
3.45 

8.2 
8.2 
8.2 

340.8 
363.6 
408.6 

12 
12 
14 

10 
11 
12 

360 
2.07 
2.75 
3.45 

7.9 
8.2 
8.2 

658.8 
726.6 
817.8 

12 
12 
14 

10 
11 
12 

Tabela 21 Parametry dysz MpRotator® Side, Left, Right (Hunter®) 
MP SIDE – zraszacz brzegowy do obszarów prostokątnych 

 Ciśnienie 
[bar] 

Wydatek maksymalny [l/h] Wydatek przy 
zredukowanym zasiegu 
[l/h] 

Zasięg pracy max/min 

 G
M

BP
SI

DE
 

(b
rą

zo
w

y)
 

2,00 85 60 1,5 x 9,2m / 
1,2 x 7,3m 2.25 90 66 

2.50 95 69 
2.75 100 73 1,7 x 9,8m / 

1,4 x 7,9m 3.00 104 76 
3.25 108 79 
3.50 113 83 1,6 x 10,4m / 

1,5 x 8,5m 3,75 117 86 
MP LEFT STRIP / MP RIGHT STRIP – zraszacze końcowe: lewy i prawy do obszarów prostokątnych 

 G
M

BP
LE

FT
 

(b
rą

zo
w

y)
 

GM
BP

RI
GH

T 
(m

ie
dz

ia
ny

) 

2,00 43 30 1,5 x 4,6m / 
1,2 x 3,7m 2.25 45 33 

2.50 48 35 
2.75 50 36 1,7 x 4,9m / 

1,4 x 4,0m 3.00 52 38 
3.25 54 40 
3.50 56 41 1,8 x 5,2m / 

1,5 x 4,3m 3,75 58 43 
Tabela 22 Parametry dysz zraszacza pulsacyjnego Greenmill Aquasystem® GB6688 
Dysza  
 

Ciśnienie 
 [bar] 

Promień  
[m] 

Wydatek  
[l/h] 

2.9 
Dysza niebieska 
Dla sektorów: 30-120st 

1.7 9.60 618 
2.0 10.00 678 
2.8 10.35 786 
3.4 10.95 876 

3.5 
Dysza czerwona 
Dla sektorów: 120-
240st 

1.7 9.75 759 
2.0 10.15 819 
2.8 10.50 948 
3.4 11.10 1062 

4.0 
Dysza czarna 
Dla sektorów: 240-
360st 

1.7 10.00 867 
2.0 10.50 936 
2.8 11.20 1264 
3.4 11.50 1416 
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Tabela 23 Parametry dysz K-Rain®: K1 GBK31031 (MiniPro oraz Elgo 7420) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 24 Parametry dysz K-Rain®: K2 GBK90031 (Super Pro oraz Elgo® 7550i) 
Dysza std nr Ciśnienie [bar] Promień strumienia 

max [m] 
Wydatek [l/h]  Dysza std nr Ciśnienie [bar] Promień strumienia 

max [m] 
Wydatek [l/h] 

#0.5 
26st 

2.1 9.1 102  #6 
26st 

2.1 14.0 1318 
2.8 8.8 113  2.8 14.6 1454 
3.5 7.9 136  3.5 14.9 1590 
4.1 7.9 159  4.1 14.9 1703 

#0.75 
26st 

2.1 9.8 159  #8 
26st 

2.1 12.8 1703 
2.8 9.8 183  2.8 13.7 1862 
3.5 10.1 205  3.5 14.6 2044 
4.1 10.1 227  4.1 14.6 2158 

#1 
26st 

2.1 9.1 250  

Dysze o niskiej trajektorii (12szt) 
Dla terenów o silnych wiatrach 

2.8 9.8 295  
3.5 10.1 341  
4.1 10.1 364  

#2 
26st 

2.1 11.6 523   
#1 
12st 

2.1 7.9 295 
2.8 11.6 568  2.8 8.2 341 
3.5 12.2 613  3.5 8.2 386 
4.1 12.8 682  4.1 8.5 431 

#2.5 
26st 

2.1 10.7 568  #3 
12st 
 

2.1 8.8 659 
2.8 11.0 636  2.8 9.1 749 
3.5 11.3 727  3.5 9.4 772 
4.1 11.6 818  4.1 10.1 908 

#3 
26st 

2.1 10.7 772  #4 
12st 

2.1 8.5 908 
2.8 11.0 863  2.8 9.4 1067 
3.5 11.6 954  3.5 10.4 1136 
4.1 11.9 1090  4.1 11.0 1363 

#4 
26st 

2.1 12.8 931  #6 
12st 

2.1 9.1 1363 
2.8 13.4 1045  2.8 10.4 1590 
3.5 13.7 1159  3.5 11.3 1772 
4.1 14.0 1295  4.1 11.6 1862 

Tabela 25 Parametry dyszy rotacyjnej prostokątnej RN-SIDE K-rain® (GBKSIDE) 

 

Dysza nr Ciśnienie 
[bar] 

Promień strumienia 
max [m] 

Wydatek 
[l/h] 

#0,75 
 

2.1 5.1 170 
2.8 5.1 182 
3.4 5.4 205 

#1.0 
 

2.1 6.0 205 
2.8 6.3 272 
3.4 6.3 295 

#1.5 
 

2.1 6.9 318 
2.8 7.2 386 
3.4 7.2 432 

#2.0 
 

2.1 7.5 409 
2.8 8.1 477 
3.4 8.1 545 

#3.0 2.1 8.4 612 
2.8 9.0 684 
3.4 9.0 750 

Ciśnienie 
[bar] 

Zasięg [m] Wydatek 
[l/h] 

2.1 1.2 x 8.8 108 
2.8 1.5 x 9.1 138 
3.4 2.1 x 9.7 158,4 
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Tabela 26 Parametry dysz K-Rain®: Dial-A-Nozzle (GBK12003) 
Dysza std 
nr 

Ciśnienie 
[bar] 

Promień strumienia 
max [m] 

Wydatek [l/h]  Dysza obniżona 
nr 

Ciśnienie 
[bar] 

Promień strumienia max 
[m] 

Wydatek 
[l/h] 

#1.5 
26st 

2.1 8,5 340  #1 
12st 

2.1 4,5 182 
2.8 9,8 409  2.8 5,8 250 
3.5 10,4 454  3.5 6,4 273 
4.1 10,7 522  4.1 6,7 318 

#3.0 
26st 

2.1 9,8 681  #2 
12st 

2.1 7,9 363 
2.8 10,7 818  2.8 8,8 409 
3.5 11,3 953  3.5 9,4 477 
4.1 11,9 1067  4.1 9,7 522 

#4.5 
26st 

2.1 9,8 954  #3 
12st 

2.1 7,6 522 
2.8 12,2 1158  2.8 8,8 591 
3.5 12,5 1363  3.5 9,4 636 
4.1 13,1 1522  4.1 10,0 727 

#6.0 
26st 

2.1 10,7 1181  #4 
12st 

2.1 9,1 681 
2.8 11,6 1385  2.8 10,0 795 
3.5 13,1 1635  3.5 10,7 977 
4.1 13,4 1817  4.1 11,3 1090 

Tabela 27 Parametry dysz K-Rain®: K5 Select (GBK15203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28 Przeliczanie jednostek filtrów 
U.S. Mesh Cale Mikrony Millimetry  U.S. Mesh Cale Mikrony Millimetry 

3 0.265 6730 6.73 40 0.0165 400 0.4 
4 0.187 4760 4.76 45 0.0138 354 0.354 
5 0.157 4000 4 50 0.0117 297 0.297 
6 0.132 3360 3.36 60 0.0098 250 0.25 
7 0.111 2830 2.83 70 0.0083 210 0.21 
8 0.0937 2380 2.38 80 0.007 177 0.177 

10 0.0787 2000 2 100 0.0059 149 0.149 
12 0.0661 1680 1.68 120 0.0049 125 0.125 
14 0.0555 1410 1.41 140 0.0041 105 0.105 
16 0.0469 1190 1.19 170 0.0035 88 0.088 
18 0.0394 1000 1 200 0.0029 74 0.074 
20 0.0331 841 0.841 230 0.0024 63 0.063 
25 0.028 707 0.707 270 0.0021 53 0.053 
30 0.0232 595 0.595 325 0.0017 44 0.044 
35 0.0197 500 0.5 400 0.0015 37 0.037 

 

IX. Przykładowy schemat połączeń systemu 

Dysza nr 
/ sektor st 

Ciśnienie 
[bar] 

Promień strumienia 
max [m] 

Wydatek 
[l/h] 

#1.0 
 
40-135 

2.1 9.8 270 
2.8 10.4 294 
3.4 11.0 366 

#2.0 
 
136-225 

2.1 10.1 546 
2.8 10.4 570 
3.4 10.4 702 

#3.0 
 
226-315 

2.1 10.4 840 
2.8 10.4 906 
3.4 10.7 1044 

#4.0 
 
316-360 

2.1 10.1 1068 
2.8 10.7 1224 
3.4 11.0 1386 
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I. Schemat systemu 
II.  Wstęp 

Niniejszy przewodnik podzielony jest na cztery odrębne części (bieżąca część to część druga):  
1) Planowanie systemu-  zawiera również tablice z parametrami zraszaczy 
2) Instalacja i konserwacja systemu (wskazówki montażowe) 
3) Racjonalne nawadnianie (zagadnienia oszczędności wody i doboru parametrów nawadniania) 
4) Mikronawadnianie i rury kroplujące 

W niniejszym schemacie instalacji systemu nawadniającego założono, że spośród trzech średnic rur PE najbardziej 
popularnych na runku: 20mm, 25mm i 32mm, używana jest rura o średnicy 25mm jako typowa dla większości małych i 
średnich ogrodów przydomowych, w których długość najdłuższej sekcji nie przekracza 50mb. W związku z powyższym 
podane niżej symbole artykułów Greenmill Aquasystem odnoszą się do rury PE o średnicy 25mm. W przypadku 
wykonania niewielkiego systemu można oprzeć się na rurze montażowej 20mm, bądź też z tej średnicy wykonać 
doprowadzenia do poszczególnych zraszaczy a sieć szkieletową wykonać z rury o wyższym przekroju. 

1. Samodzielne wykonanie systemu 
Montaż systemu nawadniającego nie jest skomplikowany i można go przeprowadzić we własnym zakresie, jednak 
zalecana jest obecność co najmniej jednej osoby do pomocy przy wykonaniu wykopu bądź rozkładaniu rur.  
Do kluczowych elementów systemu takich jak: zraszacze, sterowniki, elektrozawory, detektor deszczu, rury kroplujące 
przygotowane są instrukcje obsługi, z którymi należy zapoznać się przed montażem.  
Instalację można zamontować zarówno w już istniejącym i urządzonym ogrodzie jak i w nowo projektowanym. Zawsze 
jednak musi istnieć koncepcja rozplanowania ogrodu: szczegółowe umiejscowienie grządek, trawnika, żywopłotów, rabat i 
źródła wody. Instalację można również zamontować przed założeniem trawnika lub co najmniej kilka miesięcy po zasianiu 
trawy, aby murawa przekorzeniła się i ślady montażu szybko zanikły. Zakładanie systemu jest możliwe również na 
trawniku świeżo zasianym, jednak w tym przypadku konieczne będzie dosianie trawy w miejscu przebiegu rur 
rozprowadzających wodę. Do planowania systemu najlepiej przystąpić przed wykonaniem ścieżek i podjazdów. Już na 
tym etapie można położyć większej średnicy rury osłonowe pod przejściami lub pod opaską betonową w pobliżu kranu 
ogrodowego, aby później w dogodnym czasie i w prosty sposób założyć instalację. 

2. Przybliżony czas niezbędny do wykonania montażu 
Przy określeniu czasu niezbędnego do montażu można kierować się regułą, że niedoświadczona ekipa montująca system 
składająca się: z dwóch osób wykonujących wykopy oraz jednej osoby montującej (2+1) może wykonać dziennie 
przeciętnie 2 sekcje nawadniające. W takim przypadku na montaż systemu składającego się z czterech sekcji należy 
zarezerwować 2 pełne dni robocze. Stosunkowo pracochłonną czynnością jest montaż zespołu elektrozaworów z filtrem. 
Aby nie opóźniać pracy ekipy, można przeprowadzić montaż w pierwszej kolejności np. poprzedniego dnia, przed 
pozostałymi pracami ziemnymi. 
 

III. Przygotowanie do montażu 
1. Jakie narzędzia potrzebne będą podczas montażu? 

 Duży szpadel ogrodniczy lub szkółkarski - do wykonania wykopu, 
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 Mała łopatka do kwiatów- do pogłębienia wykopu i wyjęcia kamieni, 
 Płachty foliowe lub plandeki- do odkładania wybieranej z wykopów ziemi, 
 Ręczny duży sekator typu by-pass bądź drobno oczkowa piła do metalu- będzie nim cięta rura montażowa, 
 Średni nastawny klucz hydrauliczny-  do wkręcania przyłączy gwintowanych, 
 Taśma teflonowa do uszczelnienia wybranych połączeń gwintowanych- zwykle wystarczą 2 krążki cienkiej taśmy 

0,075-0,1mm, 
 Mały śrubokręt o płaskiej końcówce lub specjalny klucz montażowy zraszaczy - do regulacji i wymiany dysz, 
 Kilka drewnianych palików i sznurek bądź opaski plastikowe- do przytwierdzenia zraszaczy podczas opcjonalnej próby 

wodnej, 
 Żwir (wielkość 10/16 lub 12/18), jako drenaż pod elektrozaworami i zraszaczami pulsacyjnymi, 
 Baterie alkaliczne do sterownika (proszę zapoznać się z instrukcją jaki typ baterii jest wymagany) oraz przewody 

elektryczne z litą żyłą miedzianą wraz z osłoną (peszel lub rurą PE) do łączenia sterownika z zaworami i detektorem 
deszczu, 

 Montaż sterowników może wymagać wykonania otworów mocujących np. nawiercenia kołków rozporowych w ścianie 
za pomocą wiertarki. Natomiast wkrętarka może być pomocna w przypadku używania opasek mocujących rurę 
(siodłowych) jeśli nie wybrano sposobu podłączania zraszaczy za pomocą trójników i kolanek, 

 Sznurek oraz plastikowe szpilki – przydatne do wytyczania kierunku rury montażowej w terenie, 
 Ręczny dalmierz laserowy- do poprawnego rozmieszczania zraszaczy, 
 Nakolanniki, rękawiczki- bardzo przydatne podczas wszelkich prac montażowych. 

2. Przygotowanie murawy i materiałów do montażu 
Jeden dzień przed przystąpieniem do montażu systemu należy nisko skosić murawę a następnie obficie podlać teren 
ogrodu, gdzie odbędzie się instalacja. Podlanie terenu z wyprzedzeniem ułatwi wykonywanie wykopów szpadlem, 
jednocześnie minimalizując ryzyko stagnacji wody. Na czas instalacji najlepiej wybrać dzień przy dodatniej temperaturze i 
bez opadów, aby woda deszczowa nie zalegała w wykopach.  
Na wstępie proszę zidentyfikować poszczególne elementy systemu zgodnie z wykonaną uprzednio listą asortymentową i 
przyporządkować je do elementów na schemacie systemu.  
 

Na system nawadniający składają się następujące elementy: 
 Zraszacze wynurzalne, rury kroplujace. Zadaniem tych elementów jest rozprowadzenie wody w optymalny dla danych 

nasadzeń sposób. 
 Rury PE rozprowadzające wodę czyli montażowe wykonane z czarnego polietylenu. Będą służyłu do transportu wody 

pod powierzchnią ziemii do zraszaczy i zasilania rur kroplujacych (poprzez reduktor ciśniania znajdujący się przy 
początku rury kroplujacej) oraz doprowadzą wodę od źródła wody do skrzynki z elektrozaworami. Rury PE 16mm jeśli 
znajdują się w wykazie służą do połączenia między sobą fragmentów rur kroplujących na terenach, gdzie 
nawadnianie nie jest wymagane np. przejścia, przeciski, duże odstępy między roślinami, przestrzenie wyżwirowane 
itp. 

 Elementy połączeniowe rur czyli złączki Connecto®: trójniki, kolanka, przyłącza, przedłużki wielosekcyjne do 
podłączenia zraszaczy. 

 Elektrozawory. Nasz system nawadniający w wiekszości przypadków musi zostać podzielone na sekcje, aby w pełni 
kontrolować podlewanie. Taki podział gwarantuje, że nie zabraknie wydatku wody do pracy zraszaczy, a 
poszczególne tereny uzyskają odpowiednie dawki wody, dzięki odmiennemu czasowi nawadniania każdej sekcji. 
Elektryczne sterowanie zaworów przez sterownik napięciem 24V zapewnia w pełni automatyczny tryb pracy: nie 
trzeba ręcznie otwierać i zamykać poszczególnych sekcji. 

 Studzienki osłonowe STANDARD lub JUMBO. Elektrozawory zostaną umieszczone w plastikowych skrzynkach 
osłonowych na terenie ogrodu (GB6904 na max. 4 elektrozawory lub GB6906 na max. 6+ zaworów), najlepiej w jego 
centralnym miejscu i w pobliżu ujęcia wody np. na brzegu trawnika. 

 Studzienki osłonowe MINI- do przykrycia reduktorów ciśnienia podłączonych przewodem do sobnej sekcji 
elektrozaworów, od których odejdą rury kroplujące 16mm. 

 Sterownik elektroniczny. Służy do sterowania elektrozaworami. Umieszczamy go zazwyczaj w pomieszczeniu np. 
garażu, komórce, gdzie mamy łatw dostęp. W pobliżu sterownika musi znajdować się gniazdko 230V, do którego 
podłączymy transformator zasilający (na wyposażeniu sterownika). Sterownik nie może być instalowany w miejsu o 
utrudnionym dostępie lub narażonym na zalanie np. w studzience pod powierzchnią gleby. 

 Detektor deszczu. Instalujemy go na otwartej przestrzeni w ogrodzie, poza zasiegiem zraszaczy i łączymy dwoma 
przewodami 24V bezpośrednio ze sterownikiem. Umożliwia wstrzymanie nawadniania na czas deszczu i bezpośrednio 
po nim. 

 Czujnik wilgotności. Zamiast detektora deszczu możan zastosować czujnik wilgotności, który umieścimy w miejscu 
reprezentatywnym dla odczytu wilgotności podłoża. Czujnik może znajdować się w miejscu pod  zraszaczami ale 
należy wtedy zwiększyć ilość dziennych startów systemu do co najmniej dwóch. 
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3. Główne elementy systemu nawadniania 
 Kran podłączony do źródła wody, 
 Filtr GB6920 zabezpieczający instalację przed zanieczyszczeniem, 
 Opcjonalnie: puszka poboru wody (do wyprowadzenia wody np. przy manualnym podlewaniu, myciu samochodu 

itp.), 
 Zespół elektrozaworów 24V połączonych kablowo ze sterownikiem nawadniania i detektorem deszczu, ukryty pod 

studzienką Standard lub Jumbo. 
 Zraszacze wynurzalne różnych typów, 
 Rura kroplująca / mikrozraszacze / mikrokropliki  zasilane na wejściu przez reduktor 

ukryty pod studzienką MINI, 
 Rury rozprowadzające wykonane z PE i przyłącza Connecto®. 

A. Źródło wody. 
W niniejszej instrukcji przyjęto, iż kran zasilający instalację znajduje się na murze domu na 
wysokości około 1m.  
Ciśnienie wody nie może przekraczać 4.5bar, w innym przypadku należy zakupić i 
zainstalować hydrauliczny reduktor ciśnienia o nominalnym wydatku powyżej 3m3/h bądź 
też zastosować elektrozawory z regulacją wydatku. Aby zmniejszyć ryzyko rozerwania 
przewodu PE przy ciśnieniach wyższych od 4bar, można również rozważyć wykonanie 
krótkiego odcinka między kranem a elektrozaworami w oparciu o hydrauliczną rurę PN8  (tzw. ‘niebieską’). 
W zależności od średnicy kranu należy zastosować przyłącze rury 25mm z gwintem 1” (dla kranu 1” GB8384) lub ¾” (dla 
kranu ¾” GB8383).  
Dla porządku należy zaznaczyć iż kran o średnicy ½” nie gwarantuje poprawnego działania systemu, jako wprowadzający 
zbyt wysokie opory przepływu! W przypadku kranu i rur hydraulicznych o średnicy ½” poprawne działanie systemu nie 
jest gwarantowane. 
Od  kranu biegnie rura PE 25mm schodząca pionowo w dół- pod powierzchnię ziemi. Następnie bieg rury jest skierowany 
równolegle do powierzchni gleby na głębokości 25-30cm przy 
pomocy dwóch kolanek 25mm (GB8583) dochodząc z boku do 
studzienki plastikowej mieszczącej zawory, skąd rozchodzą się 
rury o tej samej średnicy 25mm stanowiące poszczególne sekcje 
nawadniające.  

B. Filtr. 
UWAGA! Jako zasadę należy przyjąć, iż każdy system 
nawadniający musi zostać wyposażony w filtr 
zabezpieczający np. GB6920. Praca bez filtra, szczególnie 
przy pierwszym uruchomieniu systemu w sezonie, rodzi duże 
prawdopodobieństwo dostania się osadów na sitka zraszaczy a przez to ograniczenie zasięgu zraszaczy. 
Filtr zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń z rur do elektrozaworów, zraszaczy i rur kroplujących a tym samym 
kosztownego serwisu różnych elementów systemu. Należy nadmienić, iż głównym zadaniem filtru jest prewencja a nie 
oczyszczanie brudnej czy zażelazionej wody! Stosowanie filtra jest w pełni uzasadnione również w przypadku wody 
uznawanej z natury za czystą np. wodociągowej. Dodatkową zaletą wynikającą z montażu filtra jest możliwość 
przedmuchania systemu po odkręceniu bocznej zaślepki filtra. 
Filtr montujemy zawsze między źródłem wody a elektrozaworami. W projekcie przyjęto mocowanie filtra pionowo na 
rurze odchodzącej w dół od kranu zewnętrznego. W zależności od lokalnych uwarunkowań, można zamontować filtr 
również poziomo ukrywając go pod studzienką prostokątną GB6904 (studzienka skrywająca filtr nie jest uwzględniona w 
kosztorysie). Zawsze należy montować filtr w takiej pozycji, aby korek spustowy znajdował się na dole filtra. 

C. Sterowanie- instalacja sterowników i zaworów w studzienkach irygacyjnych. 
Przed instalacją proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi elektrozaworów i sterowników, które dołączone są do 
produktów. Elektrozawory użyte do sterowania systemem nawadniania należy zainstalować w ogrodzie w prostokątnych 
studzienkach osłonowych które nie posiadają dna. Proszę użyć sterownika mocowanego na ścianie w pomieszczeniu bądź 
modelu zewnętrznego. Sterownik łączymy kablami elektrycznymi 24V AC z zaworami elektromagnetycznymi znajdującymi 
się na terenie ogrodu. Ten sposób sterownia jest najbardziej odporny na awarie związane z ‘zawieszeniem się‘ 
elektrozaworu w pozycji otwartej od sterowników zasilanych wyłącznie bateryjnie. Sterownik zasilany poprzez 
transformator umieszczony będzie w pomieszczeniu np. garażu, piwnicy, komórce. Obok sterownika należy zlokalizować 
gniazdko elektryczne 230V. Ilość kabli sygnałowych niskonapięciowych 24V odchodzących od sterownika na ogród 
wynosi: ilość sekcji +1, oraz opcjonalnie 2 kable do detektora deszczu. Kable elektrozaworów przedłużamy za pomocą 
przewodów (zalecany lita żyła, nie skrętka) łącząc wodoodpornymi zaciskami elektrycznymi. Minimalny wymagany 
przekrój żył można odczytać z instrukcji elektrozaworów/sterownika. 
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IV. Montaż 
Montaż rozpoczynamy zawsze od strony źródła wody instalując filtr i studzienki z zaworami! Warto samodzielnie 
przygotować filtr i zespół elektrozaworów w dniu poprzedzającym pracę ekipy wykonującej wykopy. 

1. Instalacja elektrozaworów 
W przypadku instalacji od 1 do 4 zaworów- używamy studzienek osłonowych GB6904 (STANDARD), dla 5-6 lub 
ewentualnie większej ilości elektrozaworów- GB6906 (JUMBO). W przypadku rozbudowanych systemów używamy kilku  
modułów ze studzienkami. Studzienki powinny być zakopane w ogrodzie na linii gruntu, w pobliżu źródła wody, lub w 
innym centralnym miejscu optymalnym dla podziału instalacji na sekcje.   
Na rurze doprowadzającej wodę przed studzienką  należy zastosować dodatkowe kolanko rury 25mm w celu załamania 
kierunku biegnącej pod ziemią rury o 90 stopni. Kolanko ma na celu uzyskanie tego samego kierunku przebiegu  rur 
doprowadzających  i wychodzących ze studzienki.  
Najpierw należy wstępnie zmontować zespół elektrozaworów z poszczególnych części tak jak pokazano na schemacie. 
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UWAGA! Przy montażu trójników i kolanek z półśrubunkami (Swivel) należy zwrócić uwagę, iż w obrotowej nakrętce 
znajduje się uszczelka podtrzymywana przez zaślepkę. Podczas montażu należy usunąć zaślepkę! Właściwy kierunek 
przepływu wody w elektrozaworach pokazuje strzałka na obudowie. Elektrozawory podłączone przeciwnie do kierunku 
przepływu wody nie pracują poprawnie! Elektrozawory muszą być montowane poziomo! Proszę zwrócić uwagę iż 
połączenia gwintowane wykonane z użyciem uszczelki czołowej nie wymagają 
użycia taśmy teflonowej i nie należy jej tam stosować! Do pozostałych połączeń 
gwintowanych należy użyć niewielkiej ilości taśmy teflonowej  
Po zakończeniu montażu elementów, blok elektrozaworów należy położyć na 
powierzchni ziemi i ostrożnie, aby nie uszkodzić elektromagnesów, nałożyć od 
góry studzienkę a następnie zaznaczyć na ściankach studzienki linie pomocnicze 
do wycięcia pół-otworów. Otwory wycinamy od dołu studzienki za pomocą 
wyrzynarki bądź piłki do metalu. W krótszym boku studzienki wykonujemy 
otwór do wprowadzenia rury doprowadzającej. W dłuższym boku wykonujemy 
otwory wyprowadzające rury sekcyjne. Na spodzie studzienek należy wsypać 
żwir dla polepszenia drenażu i zapobieżeniu naturalnemu wmywania piasku od 
dołu studzienki. 
Następnie wykonujemy wykop pod studzienkę wkładamy rury i mocujemy do 
nich zespół elektrozaworów. Na koniec nakładamy od góry studzienkę, poziomujemy ją, wsypujemy żwir drenażowy do 
środka studzienki i obsypujemy ziemią. 

2. Instalacja zraszaczy. 
W projekcie uwzględniono następujący sposób podłączenia zraszaczy do rur 25mm wychodzących od skrzynek z 
zaworami: odcinki dochodzące do poszczególnych zraszaczy odgałęziają się od rury głównej za pomocą trójników 25mm 
(GB8483). Zraszacze mocowane są poprzez:  

 kolanko rury 25mm z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8593) oraz przedłużkę wielosekcyjną ¾”- ½” (GB8002) dla 
zraszaczy z gwintem ½” (np. statyczne, rotacyjne, pulsacyjne, przekładniowy K1), 

 kolanko rury 25mm z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8593), przedłużkę  wielosekcyjną ¾”- ¾” (GB8003) dla 
zraszaczy z gwintem ¾” (np. przekładniowe K2 i Dial-A-Nozzle). 

 
Dla porządku należy nadmienić iż istnieją również dwa alternatywne sposoby podłączenia zraszaczy do rury biegnącej 
bezpośrednio pod nimi: za pomocą trójnika z gwintem wewnętrznym ¾” (GB8493) bądź opaski zraszacza z gwintem 
wewnętrznym ¾” (GB8014), a następnie poprzez przedłużkę wielosekcyjną (GB8002/GB8003) lub nypel GB8095/GB8092) 
ze zraszaczem o średnicy odpowiednio: ½” bądź ¾”. 

3. Instalacja puszek poboru wody (opcja).  
W miejscach w których chcemy doprowadzić wodę z opcją jej poboru np. w celu umycia samochodu 
lub do terenu warzywniaka, montujemy puszki poboru wody GB6910C zaopatrzone w automatyczny 
STOP. Dopóki do puszki nie włożymy specjalnego przyłącza- woda nie płynie. 
Puszka składa się z dwóch elementów: puszki z zaworem STOP i gwintem M¾” oraz przyłącza 
puszki zakończonego gwintem M¾”. Na gwint ten można następnie nakręcić standardowe przyłącze 
kranowe ¾” i nałożyć szybkozłączkę. 
Puszka poboru wody powinna zostać dołączona do instalacji poprzez trójnik umiejscowiony za 
filtrem a przed blokiem zaworów. Puszkę podłączamy poprzez kolanko rury 25mm z gwintem 
wewnętrznym ¾” (GB8593). Proszę zwrócić uwagę iż puszka poboru wody aby była stale aktywna 
nie może być instalowana za elektrozaworami, gdyż pobór wody jest wtedy ograniczony wyłącznie 
do czasu gdy elektrozawory pozostają otwarte! 

4. Podłączenie rur kroplujących. 
Rury kroplujące podłączamy zawsze poprzez specjalny reduktor ciśnienia, 
gdyż ich ciśnienie robocze zwykle nie przekracza 1 bar! Rekomendujemy 
następującą metodę podłączania: rura PE25 idąca od zaworu 
dedykowanego do podłączenia rury kroplującej powinna prowadzić jak 
najbliżej do terenu przeznaczonego do nawadniania rurami kroplującymi np. 
do żywopłotu. W miejscu gdzie rozpoczyna się teren nawadniany przez rurę 
kroplującą, rurę PE idącą od elektrozaworów kończymy przyłączem rury 
25mm z gwintem zewnętrznym ¾” (GB8283), umieszczamy reduktor 
ciśnienia osłonięty studzienką okrągłą (GB6901 MINI), od którego odchodzi 
już bezpośrednio rura kroplująca. Do podłączenia rury kroplującej służy  zestaw przyłączeniowy z reduktorem 1.4bar o 
symbolu GB7039. 
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Uwaga! Rura kroplująca TANDEM/JUNIOR może być łagodnie wyginana (esowana), aby okrążyć rośliny. Nie należy 
przekraczać długości odpowiednio 51/110mb dla pojedynczego odcinka rury. Rurę możemy przykryć glebą lub 
przykorować, jednak zawsze rekomendujemy użycie, co najmniej kilkunastu sztuk szpilek mocujących GB7046 16mm. 
W miejscach biegnących pod ścieżkami lub terenami nieprzeznaczonymi do nawadniania rura kroplująca może być 
przedłużana za pomocą odcinków litej rury montażowej PE16mm GBL16-50 i nypli (łączników) 16mm GB7041. 

5. Montaż elementów systemu 
Po zidentyfikowaniu poszczególnych elementów rozkładamy je w ogrodzie i rozpoczynamy montaż. 
Czynności wstępne: 
 Rozłożyć na trawie wszystkie części systemu według planu. Układanie należy rozpocząć od elementów znajdujących 

się najbliżej źródła wody. 
 Pociąć kolejno (w miarę montażu) rurę na kawałki odpowiedniej długości i połączyć nimi poszczególne elementy 

układu: kran z filtrem, elektrozaworami i zraszaczami oraz elektrozawory z reduktorem ciśnienia i rurą kroplującą. W 
celu uplastycznienia rurę montażową można na krótko przed rozłożeniem wystawić na słoneczne miejsce. Cięcie rury 
w miarę możliwości zaczynamy od najdłuższych odcinków. 

 Podczas instalacji warto tymczasowo zabezpieczyć wszystkie końce rury za pomocą kawałków folii lub zatyczki, aby 
nie dostała się do nich ziemia. Rura odkładana do wykopu może zostać zapchana ziemią, która przy pierwszym 
włączeniu systemu zapcha indywidulane filtry zraszaczy lub uszkodzi mechanizmy zraszaczy. 

 W celu uszczelnienia wybrane połączenia gwintowane owijamy taśmą teflonową. Do uszczelnienia złączy nie należy 
używać smaru hydraulicznego ze względu na ryzyko zapchania zraszaczy! Nie używać tasmy teflonowej miedzy rurą a 
złączką- ewentualny wyciek w tym miejscu świadczy o zbyt płytkim umiejscowieniu rury w złączce (niedpochnięta do 
końca).  

 Zraszacze przymocować do przygotowanych palików na czas przeprowadzenia próby (opcja). W przypadku dni 
słonecznych stopniowo wpuszczać wodę do rozłożonej instalacji aby doszło do schłodzenia nagrzanych przez słońce 
rur i uniknięcia ich rozsadzenia! 

 Wykręcić głowicę ostatniego zraszacza w danej sekcji i przepłukać całą instalację przez kilkuminutowe otwarcie 
zaworu doprowadzającego. Po płukaniu ponownie wkręcić głowice. 

 Ustawić przybliżony kierunek zraszania, zasięg i sektory nawadniania w zraszaczach. 
 Dokonać ewentualnej korekty rozstawiani zraszaczy bądź ich typów, z uwzględnieniem limitu wydatku wody 

dostępnego w danej sekcji. 

A. Taśma teflonowa 
W celu uszczelnienia wybrane połączenia gwintowane owijamy cienką taśmą teflonową PTFE o grubości około 0,075mm. 
Do uszczelnienia złączy nie należy używać smaru hydraulicznego ze względu na ryzyko zapchania zraszaczy! 
Które elementy uszczelniamy taśmą? Generalnie nie ma potrzeby stosowania taśmy teflonowej (można zastosować max. 
2 warstwy) przy montażu przedłużek wielosekcyjnych do zraszaczy, gdyż zastosowano tam gwinty samouszczelniające. 
Podobnie nie używamy taśmy teflonowej między złączkami z półśrubunkami (swivel) które dociskane są czołowo do 
nakrętki. Użycie taśmy teflonowej przy obrotowej nakrętce może doprowadzić do jej uszkodzenia! 
Taśmy używamy: przy podłączeniu złączek do: kranu, filtra GB6920, na wejściu do pierwszego trójnika swivel, do obu 
gwintów elektrozaworów, wejścia puszki poboru wody. Według uznania: między przedłużkami wielosekcyjnymi a 
złączkami. 

B. Złączki do rur PE Connecto® 
Ważną czynnością, na którą warto zwrócić szczególną uwagę przy montażu jest 
mocowanie złączek rury PE 20/25/32mm. 
Końcówka złączki od strony nakładanej rury składa się z następujących elementów: 
1. zielonej nakrętki 
2. stożkowego białego zacisku (proszę zwrócić uwagę na właściwą pozycję tego 

elementu- górą stożka w stronę wnętrza zielonej nakrętki a nie odwrotnie!) 
3. czarnej wkładki blokującej wstawionej w korpus złączki 
4. okrągłej uszczelki (oring) 
5. korpusu złączki 
 
Kolejność montażu złączek (dla początkujących): 
 utnij rurę PE pod kątem 90 stopni. Można tego dokonać specjalnym przyrządem do cięcia rur bądź posłużyć się 

ostrym sekatorem typu by-pass. Zwróć uwagę na czyste i równe cięcie: bez zadziorów.  
 upewnij się że elementy składowe złączki są na swoim właściwym miejscu, zgodnie z powyższym rysunkiem 
 odkręć całkowicie nakrętkę (1) i wyjmij zacisk (2) 
 na koniec rury nasuń w odpowiedniej pozycji: nakrętkę i zacisk i przesuń je na rurze kilka centymetrów.  
 wsuń rurę do środka korpusu popychając ją silnie aż do momentu, gdy oprze się na wewnętrznym ożebrowaniu. 

Zwróć uwagę na wyczuwalny opór, gdy rura minie osadzoną w środku złączki uszczelkę (oring)! 
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 dosuń ręką stożkowy zacisk do wkładki blokującej 
 dosuń i dokręć silnie nakrętkę złączki dłonią w rękawiczce, nie używaj przy dokręcaniu narzędzi. 
 
Kolejność montażu (dla zaawansowanych): 
 utnij rurę PE pod kątem 90stopni. Można tego dokonać specjalnym przyrządem do cięcia rur bądź posłużyć się ostrym 

sekatorem typu by-pass. Zwróć uwagę na czyste i równe cięcie: bez zadziorów.  
 upewnij się że elementy składowe złączki są na swoim właściwym miejscu, zgodnie z powyższym rysunkiem 
 odkręć nakrętkę złączki o około 3-4 obroty ale nie odkręcaj jej całkowicie 
 wsuń rurę do środka nakrętki popychając ją silnie aż do momentu, gdy oprze się na wewnętrznym ożebrowaniu. 

Zwróć uwagę na wyczuwalny opór gdy rura minie osadzoną w środku złączki uszczelkę (oring)! 
 dokręć silnie nakrętkę złączki dłonią w rękawiczce, nie używaj przy dokręcaniu narzędzi. 
UWAGA! Uszczelnienie złączki zapewnia uszczelka! Upewnij się, że rura jest dostatecznie głęboko umocowana w złączce. 
Nigdy nie owijaj rury PE taśmą teflonową! Rura zamocowana w złączce musi przebiegać osiowo w stosunku do złączki na 
odcinku co najmniej kilkudziesięciu centymetrów. Niedopuszczalne jest załamywanie rury w pobliżu punktu mocowania do 
złączki, gdyż spowoduje to z czasem rozszczelnienie połączenia na skutek załamania rury w środku złączki i wycieku. 

C. Wykonanie wykopów 
1. Wyciąć szpadlem trawę w kształcie litery V na głębokość ostrza szpadla (ok. 20-25 cm) wzdłuż 

przebiegu rury montażowej. Karpy trawy dzielimy na odcinki ok. 20-30 cm. Następnie wyciągnąć 
wyciętą murawę i położyć ją obok wykopu, najlepiej na przygotowanym kawałku folii lub plandeki. 
Pogłębić rowek do głębokości około 25-30cm usuwając przy okazji wszystkie kamienie. 

2. Ostateczna głębokość, na którą zakopiemy rurę montażową jest równa sumie: wysokości 
zastosowanych zraszaczy i długości przyłączy podłączeniowych wraz z wysokością złączki podłączeniowej.  

3. Rowki powinny być w miarę możliwości wypoziomowane dla uniknięcia strat ciśnienia i ograniczeń przepływu (korki 
powietrzne). Z dna rowków usunąć gruz/kamienie mogące być przyczyną uszkodzenia rur. 

4. W przypadku prowadzenia rury pod ścieżkami można spróbować wymyć korytarz strumieniem wody wypływającym 
ze sztywnej rury np. metalowej lub z PVC bądź też używając młota i rury metalowej- wybić połączenie. Po 
udrożnieniu przejścia pod ścieżką wsuwamy właściwą rurę montażową a następnie wypełniamy ziemią ubytki. 

5. Dla poprawy drenażu terenu wokół puszek z elektrozaworami, reduktorami ciśnienia, zraszaczy pulsacyjnych i w celu 
uniknięcia zabrudzenia opcjonalnych zaworów odwadniających, miejsca te należy wyłożyć żwirem (ok. 10x10x10cm). 

6. Umieścić rurociąg ze zraszaczami i innymi częściami przyłączeniowymi w rowku. 
7. Dla uniknięcia uszkodzeń np. w trakcie koszenia trawy, wszystkie zraszacze, studzienki i puszki muszą być wkopane 

równo z poziomem ziemi, nie mogą wystawać. Właściwe spoziomowanie zraszacza ułatwi przyłożenie około 2 
metrowej deski, która wskaże właściwe położenie głowicy. UWAGA: w przypadku jeśli montujemy zraszacze przed 
posianiem trawy, radzimy wkopać je nieco powyżej linii gruntu (2cm), gdyż rosnąca murawa z czasem podniesie jego 
poziom. 

8. Zasypać rowek ziemią, ułożyć wyciętą trawę i przydeptać. Podlanie trawy i rowka przyspieszy zarastanie. Zraszaczy 
nie mocować do podłoża dodatkowymi opaskami bądź śrubami- docisk zapewnia wyłącznie ziemia. 

9. Jeśli montaż systemu odbywa się w słoneczny, ciepły dzień, zaleca się odkrywanie rowków i zakopywanie etapami, 
aby nie dopuścić do przesuszenia murawy. Bezpośrednio po zakopaniu rowka należy podlać murawę aby nie 
przeschła i szybciej się ukorzeniła. 

Rura montażowa o średnicy 25mm jest dostępna w następujących odcinkach: 25m, 50mb i 250m. 
Podczas cięcia rury należy zawczasu kalkulować długości odcinków zaczynając od najdłuższych, 
aby uzyskać jak najmniejsze straty materiału. W przypadku konieczności połączenia dwóch 
odcinków rury używamy nypli rury 25mm GB8183. 

V. Pierwsze uruchomienie systemu 
1. Montaż napowierzchniowy / ostateczny 

Przed zakopaniem rur można dokonać próby systemu przywiązując zraszacze do palików wbitych w ziemię. Pozwoli to 
skorygować zasięgi zraszaczy i uniknąć poprawek po zakopaniu instalacji. 
Jeśli w trakcie wykonywania systemu stwierdziliśmy błędy w projekcie (np. zła skala, wymiar, położenie elementów 
stałych) należy jeszcze raz przeanalizować projekt przed zakopaniem zraszaczy co pozwoli uniknąć pracochłonnych 
poprawek. jako zasadę należy przyjąć ze rozstaw zraszaczy nie może być zwiększony. W takim przypadku należy 
rozważyć zwiększenie ilości zraszaczy o ile pozwala na to wydatek wody w danej sekcji. Jeśli zasięg zraszacza 
przekładniowego jest niedostateczny można dokonać próby wymiany jego dyszy na większą (kosztem równomierności 
opadu i zwiększenia wydatku). 
Przy pierwszym uruchomieniu należy powoli wpuszczać wodę do rur stopniowo odkręcając kran, aby nie doszło do 
rozsadzenia instalacji: ma to szczególne znaczenie w przypadku próby przed zakopaniem systemu, gdyż rury nagrzane od 
słońca mają istotnie niższą odporność na rozerwanie. 
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Po pierwszym uruchomieniu obserwować czy zraszacze chowają się całkowicie. Często podczas montażu ziarna piasku 
dostają się między uszczelkę zraszacza a tłok, uniemożliwiając jego prawidłowe opuszczenie. W takim przypadku uszczelki 
należy przepłukać wodą ewentualnie przesmarować smarem silikonowym. 
Dokonać inspekcji systemu, sprawdzić czy woda nie wydostaje się spod terenu murawy i czy nie słychać przecieków. 
przez słońce mają mniejszą odporność na rozrywanie i wymagają schłodzenia. 
Pierwsze koszenie należy przeprowadzić z wyżej uniesionym nożem kosiarki. Przed koszeniem upewnić się czy zraszacze 
schowane są całkowicie a w murawie nie występują dołki i wzniesienia. 

2. Regulacja zraszaczy 
Regulację zraszaczy (zasięg, sektor, kierunek pracy) przeprowadzić zgodnie z opisami zawartymi w instrukcjach obsługi 
danego zraszacza (www.greenmill.pl). 
W zależności od typu zraszacza możliwa jest następująca regulacja: 

A. regulacja kierunku wyrzutu wody: 
- zraszacze pulsacyjne oraz przekładniowe marki Signature®: ustawienie odbojników regulacji sektora  
- pozostałe typy zraszaczy (statyczne, rotacyjne, przekładniowe oprócz K5): obrót podstawy tłoka ‘ratchet’ 
zgodnie z oznaczeniem lewego bądź prawego początku sektora 
- zraszacz K5 Select: wyjęcie tłoka z korpusu i ustawienie zgodnie z żądanym kierunkiem pracy 

B. regulacja sektora: 
UWAGA! W zraszaczach przekładniowych przed regulacją sektora należy ustawić głowice w skrajnym lewym punkcie (K5- 
prawym), aby nie doszło do uszkodzenia mechanizmu napędowego zraszacza! 
- zraszacze pulsacyjne: ustawienie odbojników regulacji sektora  
- rotacyjne i statyczne: obrót pierścienia regulacji sektora 
- przekładniowe K-rain®: ustawienie śruby regulacyjnej sektora 

C. regulacja zasięgu: 
- zraszacze pulsacyjne i przekładniowe: wkręcenie śruby deflektora, zmiana dyszy 
- statyczne, rotacyjne Mp Rotator®: regulacja centralnie osadzonej śruby redukcji wydatku 
- rotacyjne K-Rain® (RN Rotatror): obrót pierścienia regulacji sektora 
 
Dysze statyczne   MpRotator® 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dysze rotacyjne K-Rain RN Zraszacz pulsacyjny GB6688  Zraszacz K-Rain® K1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zraszacz K-Rain® K2  Zraszacz K-Rain® K5 Select   Zraszacz K-Rain® Dial-A-Nozzle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTR PIERŚCIEŃ REGULACJI
WYDATKU (ZASIĘGU)

STAŁY
WSKAŹNIK
LEWEGO
ZAKRESU

STRZAŁKA
USTAWIENIA
PRAWEGO
ZAKRESU
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VI. Konserwacja systemu 
1. Comiesięczne czynności konserwacyjne 

- sprawdź i ewentualnie skoryguj ustawienia sterownika w celu zwiększenia lub zmniejszenia dawki wody, 
- uruchom w trybie testowym sterownika każdy z elektrozaworów aby upewnić się, czy poprawnie działa, 
- wyczyść filtr wstępny systemu przez spuszczenie zanieczyszczeń korkiem serwisowym, 
- sprawdź stan zraszaczy pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez: kosiarki, koła pojazdów oraz wandalizm 
- sprawdź działanie czujnika deszczu/wilgotności, jeśli jest w wyposażeniu 
 

2. Czynności konserwacyjne na początku sezonu 
- oczyść dysze zraszaczy statycznych z osadu wapiennego jeśli zachodzi taka potrzeba i sprawdź zraszacze dynamiczne 
pod kątem obrotu głowicy, 
- oczyść filtry znajdujące się we wszystkich głowicach, 
- sprawdź wysokość względną głowic nad poziomem trawy/gruntu i skoryguj jeśli niezbędne, dla poprawy dystrybucji 
wody lub aby uniknąć uszkodzenia głowic przez sprzęt koszący, 
- sprawdź, czy przewody i połączenia przewodów w złączach i skrzynkach zaworów są szczelne i bezpieczne 
- sprawdź filtry pompy / główny jeśli dotyczy 

3. Czynności konserwacyjne po sezonie 
Jesienią zaleca się wykonanie następujących czynności: 
 ustawić sterownik w pozycji OFF, 
 zamknąć dopływ wody na kranie odcinającym, 
 odłączyć zasilanie 230V transformatorów sterowników, 
 wyjąć baterie ze wszystkich elektrycznych urządzeń sterujących (sterowniki, czujnik wilgotności) i odłączyć od nich 

kable dołączone do zacisku ‘wspólnego’ (C-ommon line), 
 odkręcić zakrętkę spustową filtra głównego, spuścić wodę a następnie rozebrać i oczyścić kosz filtra, 
 przedmuchać system za pomocą sprężonego powietrza (patrz dalsza część przewodnika), 
 2-3 krotnie otworzyć i zamknąć ręcznie wszystkie zawory kulowe a następnie pozostawić je w pozycji otwartej, z 

wyjątkiem sytuacji gdy stagnująca woda może cofnąć się z terenu murawy do instalacji, 
 zdemontować głowicę ewentualnie również zawór zwrotny zraszacza położonego najniżej i zabezpieczyć otwór, 
 zaleca się zdjęcie i przechowywanie w pomieszczeniu kapturka mieszczącego papierowe krążki z detektora deszczu i 

zabezpieczenie góry korpusu detektora przez owinięcie detektora folią oraz przeniesienie czujnika wilgotności do 
pomieszczenia, 

 jeśli w instalacji używamy pompy, proszę wykonać czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją obsługi pompy. Nie 
przedmuchiwać instalacji poprzez pompę! 

Wiosną, gdy minie ryzyko mrozów, ponownie kompletujemy system. Do sterowników i detektora wilgotności zakładamy 
nowe baterie alkaliczne. W zraszaczach może zaistnieć konieczność przesmarowania smarem silikonowym lub wymiany 
uszczelek oraz oczyszczenia filtra. 

4. Przedmuchanie systemu sprężonym powietrzem po sezonie 
W warunkach klimatycznych Polski należy bezwzględnie zabezpieczyć instalację przed szkodliwym działaniem mrozu 
używając kompresora i sprężonego powietrza do przedmuchania instalacji z wody, szczególnie: rur, zraszaczy, zaworów. 
Może do tego służyć kompresor (np. do kół samochodów osobowych) o następujących parametrach: maksymalne 
użytkowe ciśnienie powietrza 3.5bar, wydajność 56-70 l/min. Kompresor przemysłowy musi być wyposażony w regulator 
ciśnienia, aby nie dopuścić do uszkodzenia systemu przez wysokie ciśnienie. Najmniejsze kompresory (np. podłączane do 
gniazda zapaliczki samochodowej) nie spełniają powyższych parametrów i ich użycie nie będzie efektywne. 
Do przedmuchania przystępujemy przed wystąpieniem pierwszych przymrozków przygruntowych (zwykle połowa 
października dla Polski Centralnej). 
Wskazówki bezpieczeństwa podczas przedmuchiwania: 
- założyć okulary ochronne, 
- nie przebywać nad elementami systemu podczas przedmuchiwania, 
- nie pozostawiać elementów pod ciśnieniem przez okres dłuższy niż 1 minuta! 
- nie używać kompresorów wysokociśnieniowych (o ustawionym ciśnieniu 8bar i większym) i ustawieniu niskiego 
wydatku. Wysokie ciśnienie jest niebezpieczne a wysoka temperatura sprężanego powietrza może uszkodzić system. 
- nie podłączać kompresora przy zamkniętym zaworze w celu wytworzenia wyższego ciśnienia na bazie zbiornika 
kompresora a następnie otwarciu zaworu, gdyż powoduje to ryzyko uszkodzenia systemu i niebezpieczeństwo dla 
operatora! 
- nie podłączać kompresora, gdy co najmniej zawór jednej sekcja nie jest otwarty 
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- proszę wziąć pod uwagę, iż takie samo ciśnienie wody i sprężonego powietrza oznacza inną pracę urządzeń. Zraszacz 
dynamiczny obraca się 10 do 12 razy szybciej na sprężonym powietrzu niż na wodzie, co może prowadzić do jego 
szybkiego uszkodzenia w przypadku zbyt długiego przedmuchiwania po opróżnieniu z wody! 
- nigdy nie zamykać zaworu sekcji gdy kompresor pracuje- wpierw wyłączyć kompresor. 
 
Kolejność: Najpierw odłączamy dopływ wody do instalacji przez zamknięcie zaworu doprowadzającego. Następnie 
przyłączamy kompresor. Do podłączenia kompresora można użyć przyłącza spustowego M¾” filtra wody GB6920 lub też 
zaworu umieszczonego na odejściu trójnika ‘T’ poprzez odpowiednie przyłącze. Podłączenie sprężonego powietrza 
powinno znajdować się jak najbliżej źródła wody. Przed przyłączeniem kompresora proszę zapoznać się z parametrami 
przyłącza powietrza, rekomendowanymi przez producenta kompresora. 
Przedmuchiwanie wykonujemy dla każdej sekcji osobno, zaczynając od najdłuższych bądź najwyżej położonych sekcji.  
Przed włączeniem kompresora należy ustawić regulator ciśnienia kompresora na wartość około 3.4bar, otworzyć zawór 
danej sekcji poprzez: ręczne otwarcie dźwigni ręcznego otwarcia elektrozaworu lub aktywację trybu ręcznego otwarcia na 
sterowniku. Następnie uruchomić kompresor. Proszę uważać, aby nie zwiększać gwałtownie ciśnienia i nie przekraczać 
wartości 4 bar na pracującym zraszaczu, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zraszacza. Zabrania się 
przedmuchiwania instalacji w której wszystkie zawory są aktualnie zamknięte! 
Do całkowitego przedmuchania wody wystarczą zwykle 1-5 minuty, jednak nie przekraczać czasu pracy 1 minuty w 
pojedynczym cyklu- w razie konieczności rozpocząć przedmuchiwanie kolejnej sekcji. Okresowo sprawdzać w rękawiczce 
temperaturę rury wychodzącej ze sprężarki, szczelność i podawane ciśnienie.  
Przedmuchiwanie należy zakończyć po max. 1 minucie pracy zraszaczy od ustania wypływu wody i pracy na sprężonym 
powietrzu (mgiełka wodna). Zwrócić uwagę iż niektóre zraszacze wymagają obecności wody jako czynnika smarującego. 
Nie stawać na zraszaczach podczas ich przedmuchiwania. 
Przedmuchanie przeprowadzić kolejno dla wszystkich sekcji z osobna. Po zakończeniu cyklu zabieg przedmuchania 
powinniśmy powtórzyć co najmniej jeden raz, do momentu aż cała woda zostanie usunięta z systemu. Na zakończenie 
wyłączyć kompresor i pozostawić wszystkie sekcje w pozycji otwartej za pomocą dźwigni ręcznego otwarcia. Ostatnim 
krokiem jest odłączenie węża kompresora- uprzednio sprawdzić czy nie znajduje się on pod ciśnieniem! 

5. Pozostałe metody pozbycia się wody z instalacji 
- Montaż na każdej linii nawadniającej, w jej najniższym miejscu automatycznych zaworów drenażowych (odwadniaczy), 
skierowanych do dołu. Pod zaworami umieszczamy warstwę żwiru 10x10x10cm aby poprawić spływ wody. Działanie 
odwadniaczy polega na rozszczelnianiu instalacji za każdym razem gdy zakręcimy dopływ wody. Zawory odwadniające 
możemy też wkręcić bezpośrednio w dolne wejście zraszacza GB6688 po wykręceniu zaślepki. Proszę zwrócić uwagę, że 
zawory drenażowe nie powinny być instalowane na głównej magistrali zasilającej przed elektrozaworami- jej odwodnienie 
powinno się przeprowadzić ręcznie za pomocą zaworu spustowego. Zaworów nie można użyć jeśli różnica poziomów w 
instalacji wynosi więcej niż 4m oraz gdy zastosowano zawory zwrotne w korpusach zraszaczy. Elektrozawory i reduktory 
ciśnienia należy przedmuchać. 
- Umieszczając ręczne zawory odcinające w najniższym miejscu każdej linii nawadniającej. Za pomocą zaworów spuścimy 
wodę przed nastaniem mrozów. 
UWAGA! Powyżej podane dwa sposoby mogą nie opróżnić wody z wszystkich elementów systemu i dlatego 
rekomendowane jest użycie metody ze sprężonym powietrzem. W szczególności używając grawitacji nie można usunąć 
wody z: elektrozaworów, reduktorów ciśnienia i podstaw zraszaczy. 

VII. Zamienniki zraszaczy 
Poniżej podajemy tabelę określającą możliwe zamienniki zraszaczy oraz rodzaj występującego gwintu. Parametry takie jak wydatek wody i promień są 
zbliżone, ale nie identyczne. Nazwy firm stanowiących znaki handlowe podano w celu informacyjnym i nie oznaczają one, że produkty są identyczne. 
 

Typ, średnica  
gwintu (F) 

wejściowego  

Greenmill Aquasystem Możliwy zamiennik zraszacza wynurzalnego o zbliżonych parametrach 

statyczne ½” GB6608A r2,4m Hunter® PRO 8A r2,4m, Rainbird® VAN8 r2,4m 
GB6610A r2,9m Hunter® PRO 10A r2,9m, Rainbird® VAN10 r3,1m 
GB6612A r3,8m Hunter® PRO 12A r3,6m, Rainbird® VAN12 r3,7m 
GB6615A (GB6604-15A) r4,5m Hunter® PRO 15A r4,5m, Rainbird® VAN15 r4,6m 
GB6617A r5,1m Hunter® PRO 17A r5,1m, Rainbird® VAN18 r5,5m,  Gardena® S80 (1569) r5,0m 
GB6615S 1,5x9,8m Hunter® SS-530, Gardena® S-CS (1552) 12x2m 
GB6615E 1,2x4,6m Hunter® ES-515, Gardena® S-ES (1553) 6x2m 

rotacyjne ½” GBK100ADJ (RN100ADJ) r3,7m MpRotator® MP1000 r3,7m 
GBK200ADJ (RN200ADJ) r5,2m MpRotator® MP2000 r5,2m, Rainbird® R-VAN13-18 r5,5m, Gardena® T100 (8201/8202) r5,5-6m 
GBK300ADJ (RN300ADJ) r8,2-8,5m MpRotator® MP3000 r8,2m, Rainbird® R-VAN17-24 r7,3m 

 GBKSIDE (RNSIDE STRIP) 1.2 x 9m MpRotator® SIDE STRIP 
pulsacyjny ½” GB6688 r10m Elgo® 2688 r10m, Rainbird® PRO RAIN 9,2-10,5m 
przekładniowe ½” GBK31031 (K1) r5,1-8,4m K-Rain® MiniPro, Elgo® 7420, Hunter® PGJ r4,6-11m, Gardena® T200 (8203/8204) r8,9m, Rainbird® 3504 

r4,6-10,7m 
przekładniowe ¾” GBK90031 (K2) r8,8-12,8m 

GBK15203 (K5 Select) 9,8-10,4m 
Krain® SuperPro, Elgo® 7550I, Hunter® PGP r8,5-13,4m, Signature® (Nelson) r9,5-14,6m, Gardena® T360 
(8205/8206) r11m, Rainbird® 5004 r7,6-15,2m 

GBK12003 (Dial-A-Nozzle) 4,5-10,7m Signature®(Nelson®) 5505 r6,1-9,5m 
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VIII. Podstawowe problemy występujące w systemie zraszaczy 
wynurzalnych  i ich samodzielne usuwanie 

 
Prosimy, aby w przypadku napotkaniu problemów z prawidłowym działaniem systemu, najpierw zapoznali się Państwo z poniższym zestawieniem 
możliwych usterek i sposobów ich usuwania. 

Objawy Przyczyna Rozwiązanie 
Uszczelka zraszacza nie dociska do 
tłoka i zraszacz stale cieknie 
podczas pracy  

Uszkodzona uszczelka, ziarna piasku 
dostały się między uszczelkę a tłok. 

Dokonać oględzin uszczelki, ewentualnie dokonać jej wymiany. 
Oczyścić uszczelkę, przesmarować tłok za pomocą smaru 
silikonowego. 

Zbyt mały wydatek lub ciśnienie wody 
niewystarczające do poprawnej pracy 
zraszaczy (zbyt duża ilość zraszaczy) 
UWAGA! jest to najczęstsza 
przyczyna wycieku wody w okolicy 
uszczelki.  
 
Prosimy zwrócić uwagę, że system 
zaprojektowano do pracy przy 
określonych parametrach źródła wody. 
Minimalne ciśnienie przy pracujących 
zraszaczach podane jest w instrukcji a 
wydatek źródła musi wystarczać do 
równoczesnej pracy określonej liczby 
zraszaczy. 
Jeśli pomiar źródła wody miał miejsce w 
miesiącach jesiennych lub zimowych na 
długo przed instalacją systemu, to 
spadek wydatku lub ciśnienia jest bardzo 
prawdopodobny w okresie suszy lub w 
określonych porach dnia. 

Zwiększyć przepływ wody: sprawdzić czy krany odcinające są w 
pełni otwarte i nie zatkane. Nie stosować elementów dławiących 
przepływ: szybkozłączek, zaworów o dużych oporach dławienia, 
węży zbrojonych PCV itd! 

Zasięg zraszacza jest zbyt mały Zwiększyć przekrój rury doprowadzającej, kranów, zaworów 
elektromagnetycznych, wodomierzy itd. Jako minimum przyjmuje 
się średnicę 19mm (wewnętrzną). W przypadku dużych instalacji 
zwiększyć również przekrój rury montażowej PE zgodnie z 
wartościami odczytanymi z tabeli strat ciśnienia dla rur PE. 
Podlewać w porze nocnej lub wczesnym rankiem, gdy parametry 
wody są na ogół lepsze (dotyczy głównie zasilania z wodociągu) 

W instalacji zastosować szeregowo hydrofor zwiększający ciśnienie 
(ciśnienie wejścia i pompy sumują się). 
Wykonać dodatkową linię zasilającą i przyłączyć do niej część 
zraszaczy zasilanych dotychczas istniejącymi liniami. 

Nieprawidłowa regulacja zasięgu Przeprowadzić regulację zasięgu zraszacza zgodnie z opisem w 
przewodniku 

Zraszacze mają zbyt duży wydatek wody W zraszaczach statycznych i rotacyjnych zmniejszyć sektor pracy. 
W zraszaczach przekładniowych i pulsacyjnych zastosować 
mniejszą dyszę wymienną. 
Zamiast zraszaczy statycznych zastosować zraszacze turbinowy 
lub rotacyjny (wymiana dotyczy całej sekcji). 

Zanieczyszczony filtr (główny lub 
wewnętrzny) lub dysza zraszacza 

Przeczyścić filtry/dysze zraszaczy zgodnie z opisem w 
przewodniku. 

Przecięta lub rozłączona rura montażowa 
PE (np. podczas sadzenia, kopania itd.) 
Problem z przeciętą rurą jest trudny do 
zdiagnozowania gdyż przez długi okres 
wybijająca woda może nie być widoczna. 

Zlokalizować i wymienić odcinek rury lub połączyć jej przecięte 
końce za pomocą nypla. 

W zraszaczach statycznych 
następuje nierównomierny opad 
wody a zasięg zraszacza jest zbyt 
mały 

Wyłamana dysza zmienno sektorowa 
przez zbyt silne odkręcenie podczas 
regulacji. 

Wymienić dyszę/zraszacz na nową (nie podlega gwarancji) 

Zraszacz turbinowy/pulsacyjny 
zatrzymuje się podczas pracy i  
pracuje bardzo szybko.  Wokół 
dyszy może powstawać niewielka 
mgiełka wodna. 

Zbyt duże ciśnienie zasilające wody, 
przekraczające dopuszczalne ciśnienie 
pracy zraszacza 

Zmierzyć ciśnienie przy pracującym zraszaczu a następnie 
ograniczyć ciśnienie przez regulację hydrofora lub wstawienie 
reduktora wysoko przepływowego przy zasilaniu z wodociągu. 
Wymienić zraszacz na nowy (uszkodzenie przy pracy ze zbyt 
dużym ciśnieniem nie podlega gwarancji). 

Zraszacz turbinowy/pulsacyjny 
zatrzymuje się podczas pracy i  
pracuje wolno. Zasięg zraszacza 
jest niewielki. 

Zbyt małe ciśnienie/wydatek wody 
(patrz też punkt I) 

Zmierzyć ciśnienie przy pracującym zraszaczu. Zwiększyć 
ciśnienie/wydatek lub ograniczyć pobór wody przez zraszacze. 
Podzielić system na większą ilość sekcji. 

Zraszacze nie wynurzają się przy 
pierwszym załączeniu systemu po 
zimie 

Uszkodzone przez mróz zawory 
elektromagnetyczne  

Wymienić membrany/zawory na nowe (nie podlega gwarancji). 

Korki lodowe w rurze tamują przepływ Poczekać na ocieplenie gruntu i ponownie uruchomić instalację. 
Uszczelki zraszaczy przylegają do tłoka Każdej wiosny podczas czyszczenia filtrów w zraszaczu 

przesmarować tłok za pomocą smaru silikonowego. 
 

Proszę pamiętać, aby przed nastaniem mrozów kolejno otworzyć zawory elektromagnetyczne i przedmuchać instalację strumieniem 
sprężonego powietrza o ciśnieniu 2 bar a głowicę detektora deszczu zdemontować! Przedmuchiwanie zakończyć max. 60 sekund po 
rozpoczęciu pracy zraszacza na samym sprężonym powietrzu. UWAGA! Zraszacz obraca się 10 do 12 razy szybciej na sprężonym powietrzu 

niż na wodzie i dlatego jego przedmuchanie należy zakończyć niezwłocznie po usunięciu wody z systemu! 
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I. Wstęp 
Jedną z czynności w ogrodzie wymagających znacznych nakładów pracy i środków jest nawadnianie. Bilans 
wodny dla większości terenów Polski jest ujemny i dlatego zapewnienie dostatecznej ilości wody dla rozwoju 
roślin staje się koniecznością. Optymalne warunki dla rozwoju trawy występują na obszarach gdzie opady 
wynoszą około 1000mm wody/m2 rocznie, spotykane np. w polskich górach. Tymczasem średnia opadów dla 
Centrum Polski nie przekracza 600 mm wody/m2  rocznie (Kotlina Warszawska- 500mm/rocznie). Dodatkowym 
problemem jest wysoka nieprzwidywalność opadów w sezonie wegetacyjnym gdy wystepuje największe 
zapotrzebowanie roślin na wodę, co sprawia że niedobory wody powinny być szybko uzupełniane- pomagaja w 
tym systemy nawadniające. 
 
Warto nadmienić, że niedobór wody wpływa w niekorzystny sposób nie tylko na wygląd rośliny (więdniecie, 
żółknięcie), ale i na spadek jej wartości użytkowej bądź plonowania. W przypadku trawnika polega to utracie 
walorów dekoracyjnych lecz dla plantatorów oznacza dotkliwe straty finansowe- gdyż oznacza utratę plonów. 
 
Z jakimi głównymi problemami dystrybucji wody spotykamy się w tematyce nawodnień? 
 stale wzrastający koszt wody używanej do podlewania (wodociągowej), 
 wzrastający koszt użycia pomp do pozyskania i transportu wody (energia elektryczna), 
 brak lub ograniczenia w dostępie do źródeł wody (gruntowej lub głębinowej), 
 ograniczenia władz lokalnych w użytkowaniu wody do podlewania (wodociągowej, z ujęć własnych), 
 brak retencji- nadmierny odpływ wody opadowej, 
 stagnacja wody w niektórych miejscach, co uniemożliwia korzystanie z trawnika bądź ogrodu lub 

powoduje uszkodzenia roślin na skutek zalania korzeni, 
 występowanie lokalnych suchych stanowisk, gdzie stale dochodzi do zasychania roślin, 
 zbyt wysokie lub zbyt niskie dozowanie wody przez istniejący system nawadniający. 
 
Z roku na rok obserwujemy wzrost kosztów wody, zarówno wodociągowej jak i pobieranej z własnych ujęć, na 
co ma bezpośredni wpływ wzrost cen energii elektrycznej oraz opłat za dostęp do wód. Dla przykładu koszt 1 
metra sześciennego wody pobieranej z wodociągu (jest to w przybliżeniu ilość zużywana przez pracujący 
zraszacz wahadłowy w ciągu godziny jego pracy) jest wysoki i wynosi około 9,85zł brutto (dane dla Warszawy  
marzec 2021), w przypadku instalacji wodociągowej z kanalizacją. Dla wody wodociągowej bez odprowadzania 
ścieków jest to koszt 3,89zł brutto. 
Poniżej przedstawimy sposoby na obniżenie kosztów podlewania oraz zwiększenie jego skuteczności, z 
korzyścią zarówno dla kieszeni posiadacza ogrodu jak i dla wyglądu i rozwoju roślin. 
 
II. Racjonalne nawadnianie 
Mówiąc o racjonalnym podlewaniu nie mamy na myśli ograniczenie podlewania, lecz przede wszystkim 
dostosowanie nawadniania do potrzeb i wymagań roślin, zastosowanie skutecznych technik i terminów 
nawadniania umożliwiających ograniczenie zużycia wody oraz prawidłową regulację i konserwację urządzeń 
nawadniających. Według badań tylko około 65% wody dostarczanej przez nawadnianie zostaje 
zaabsorbowane przez rośliny, reszta jest tracona na skutek parowania z powierzchni ziemi lub spływu do 
warstw głębszych. Jest to pole do racjonalizacji nawadniania: polepszenia jego skuteczności, redukcji kosztów 
i dbania o środowisko. 
 
Zanim odkręcimy kran należy sprawdzić czy rzeczywiście rośliny wymagają nawadniania. To pytanie jest 
aktualne nawet jeśli zastosowaliśmy automatyczny system nawadniania: właściwe ustawienie automatycznego 
systemu oraz połączenie go z detektorem deszczu lub wilgotności jest niezbędne dla optymalnego podlewania. 
Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością zarówno, jeśli chodzi o opady jak i wahania temperatur i 
nasłonecznienia. Dlatego trudno jest określić prosty algorytm planu nawadniania opierając się wyłącznie na raz 
zaprogramowanym minutniku. 
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1. Jakie czynniki determinują nawadnianie?  
Do najważniejszych należą:  
- Stadium wzrostu rośliny. W okresie intensywnego wzrostu i plonowania rośliny wymagają znacznie 
większej dawki wody. Dla przykładu trawnik pobiera najwięcej wody późną wiosną lub latem, gdy 
zapotrzebowanie na wodę sięga do 5 litrów na 1m2 powierzchni. 
- Temperatura powietrza, gleby oraz wiatr. Im wyższa tym pobieranie wody przez rośliny jest większe a 
jednocześnie straty wody na skutek parowania wyższe. 
- Rodzaj gleby. Wpływa na jej zdolność sorbcyjną. Gleby lekkie szybciej tracą wodę, która przesiąka do 
warstw głębszych. Gleby cięższe akumulują większą ilość wody, jest ona też wolniej przemieszczana w głąb. 
Dodatkowo kolor gleby (jasna, ciemna) wpływa na różny stopień odbijania promieni słonecznych a przez to 
wpływa też na jej temperaturę i parowanie. 
- Rodzaj stanowiska. Stanowiska południowe i zachodnie, w tym stoki, odznaczają się zwiększonym 
parowaniem wody, przez co jest ona szybciej tracona. Z kolei północne i wschodnie stanowiska odznaczają się 
wolniejszym parowaniem. 
- Cieniowanie przez drzewa lub budynki. 
- Okrywa gleby (mulczowanie) za pomocą osłon np. folii lub agrowłókniny lub kory zmniejsza parowanie. 
- Kultura gleby czyli sposób uprawy również wpływa na stopień parowania. Gleba świeżo skopana, 
pozostawiona bez zagrabienia w tzw. ostrej skibie łatwo chłonnie wodę ale i łatwo ją oddaję. Dlatego zaleca 
się przekopanie gleby jesienią aby zakumulowała podczas zimy jak najwięcej wody i grabienie (bronowanie) 
powierzchni wczesną wiosną, gdy wzrasta operacja słoneczna. 
 

2. Kiedy należy nawadniać rośliny? 
Przed nawadnianiem warto sprawdzić czy gleba jest wystarczająco sucha, choć nieprzesuszona. Gwarantuje to 
właściwy dopływ powietrza do korzeni a tym samym prawidłowy wzrost roślin. Nie podlewajmy gleby 
wilgotnej! Większość właścicieli trawnika zużywa nawet o połowę więcej wody niż jest to wymagane oraz 
nawadnia trawnik zbyt często! 
Nie wystarczy opierać się na czasomierzu sterującym nawadnianiem, lecz trzeba również obserwować wygląd 
roślin i stan nawodnienia podłoża. W praktyce można do celów prostego testu wykorzystać duży śrubokręt: 
jeśli gleba w ogrodzie stawia silny opór przy jego wbiciu, oznacza to małą wilgotność podłoża i konieczność 
podlewania. 
 
Optymalnym terminem nawadniania jest wczesny ranek lub późny wieczór aby uniknąć nadmiernego 
parowania na skutek operacji słonecznej i gdy temperatura jest niższa. Jednak to podlewanie ranne (do 
godziny 8:00 rano w lecie) jest rekomendowane ze względu na zmniejszone ryzyko pojawienia się chorób 
grzybowych, gdyż krople wody pozostają na roślinie stosunkowo krótko, wysuszone przez poranne słońce. 
Trawnik wymaga nawadniania codziennie- w okresie suszy lub raz na kilka dni w pozostałym okresie. 
Obfite podlanie trawnika powinno mieć miejsce już na kilkadziesiąt godzin przed siewem nasion. Taki zabieg 
gwarantuje głębokie zwilżenie podłoża i szybki wzrost wysianych następnie nasion. 
Użytkownicy, którzy najpierw sieją nasiona traw w suchą ziemię a dopiero potem ją podlewają ryzykują, że 
lżejsze nasiona traw wypłyną przy pierwszym podlewaniu na powierzchnię, gdzie mogą zostać zebrane przez 
ptaki, spłynąć w nierówności terenu bądź gorzej skiełkować. 
Pierwszy etap zakładania trawnika jest niezwykle istotny, gdyż oznacza walkę z czasem. Nasiona wysiane do 
suchej ziemi mogą zapaść w spoczynek wtórny, bądź skiełkować ze znacznym opóźnieniem, przegrywając 
wyścig do słońca ze znacznie bardziej odporniejszymi od nich chwastami bądź ptakami. Dlatego już od 
momentu wysiewu powinniśmy zapewnić nasionom optymalną wilgotność podłoża. Młode siewki, które nie 
mają wykształconego silnego systemu korzeniowego wymagają częstego podlewania. 
 
Największe zapotrzebowanie na wodę murawa wykazuje w okresie swojego intensywnego wzrostu a więc w 
miesiącach wiosennych i letnich (IV-VII). Samo koszenie nie wystarcza, aby murawa stała się zwarta i bujna, 
musi być wspierane przez nawadnianie.  
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Wbrew pozorom nawadnianie trawnika nie kończy się wraz z zakończeniem letnich upałów. Złota Polska Jesień 
nie sprzyja właściwemu przygotowaniu trawnika do zimowego spoczynku, gdyż często przynosi brak 
niezbędnych opadów. Wilgotna gleba polepsza mrozoodporność roślin, które tak jak trawa nie gubią na zimę 
liści a więc rododendronów, bluszczu, ostrzokrzewu, większkości roślin iglastych. Zielona trawa pobiera wodę 
również w porze późno jesiennej bądź podczas zimowych odwilży. Susza w okresie zimowym prowadzi do 
uszkodzeń mrozowych murawy, gdyż pogarsza jej mrozoodporność. 
Drzewa lub krzewy rosnące na stałych miejscach od dłuższego czasu wymagają rzadszego nawadniania: 1-2 
razy w tygodniu, częstszego w okresie suszy. Nowe nasadzenia wymagają codziennego umiarkowanego 
podlewania, które powinno być stopniowo ograniczane w miarę wzrostu roślin. 

3. Jak długo nawadniać trawnik? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż jak wspomniano powyżej zależy od wielu czynników. 
Podstawowym wyznacznikiem jest temperatura powietrza i rodzaj gleby. Gleby piaszczyste łatwiej 
przemieszczają wodę, ale i łatwiej ją tracą. Dlatego można nawadniać je nieco częściej i większymi dawkami 
choć może to doprowadzić do większych strat wody. Gleby gliniaste wymagają mniejszych dawek wody. Na 
glebach cięższych unikamy dłuższego podlewania ze względu na mniejsze przesiąkanie wody, które skutkuje 
powstawaniem kałuż przy obfitym podlewaniu. Podlewanie powinno trwać tak długo, dopóki gleba nie będzie 
wilgotna do głębokości 10-15cm (możemy to sprawdzić wbijając śrubokręt). Zbyt częste i mało obfite 
podlewanie prowadzi do zahamowania wzrostu traw, a pobudzenia wzrostu takich chwastów jak: mech czy 
karmik rozesłany. Dlatego jako generalną zasadę należy przyjąć, że trawnik trzeba nawadniać nie za  
często, lecz obficie! 
W przypadku trawników świeżo założonych z siewu (w okresie od siewu do osiągnięcia wysokości 5cm), dawki 
wody powinny być mniejsze, aby nie doszło do wymycia nasion, lecz częstsze. 

4. Jakie obszary wokół roślin należy nawadniać? 
Rośliny absorbują wodę przede wszystkim poprzez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście. W naturze 
większość roślin wieloletnich wykształca korzenie na głębokość około 60-90cm oraz szerokość 1.5-4.0 razy 
większą od szerokości korony. Obszar ten nazywamy strefą korzeniową. Jednak nie cała długość korzenia 
może pobierać wodę, lecz jedynie strefa gdzie występują korzenie włośnikowe tzw. strefa absorpcyjna. 
Trawnik nie ma tak długich korzeni i dlatego należy nawadniać równomiernie całą jego powierzchnię. Inaczej 
postępujemy z nawadnianiem roślin o większej koronie i dłuższych korzeniach np. drzewach, krzewach. 
Większość wody pobieranej przez rośliny pochodzi z obszaru obrysowanego przez koronę rośliny. Płynie stad 
wniosek, iż w przypadku nawadniania nie musimy skupiać się na obszarach tuż przy łodydze bądź pniu 
drzewa, lecz wokół. Idealnym ułożeniem rury kroplującej jest obręcz o średnicy nieco mniejszej od korony 
drzewa. Podlewanie drzew i krzewów zbyt blisko pnia może prowadzić do zahamowania rozwoju korzenia a 
tym samym narazić roślinę na wyrwanie przez wiatr bądź przesuszenie, gdy system nawadniania nie działa. 
Jednak podlewanie bliżej łodygi może być w przypadku mniejszych roślin, szczególnie jednosezonowych, 
znacznie bardziej ekonomiczne biorąc pod uwagę volumen zużytej wody. 
Jak wykazały badania, przy stosowaniu nawadniania kropelkowego polepszenie dystrybucji wody w glebie 
uzyskamy przykrywając rurę kroplującą warstwą ziemi lub kory. Zbyt płytkie przykrycie może spowodować że 
rura będzie ‘wychodzić’ na powierzchnię, dlatego optymalną głębokością przyjmuje się około 10-15cm. Zaleca 
się nawadnianie tych samych obszarów wokół rośliny i zwilżenia podobnej głębokości za każdym razem gdy 
podlewamy, dla utrzymania prawidłowego i zdrowego systemu korzeniowego. W przybliżeniu optymalną 
zraszaną głębokością jest obszar około połowy głębokości strefy korzeniowej danej rośliny. 

5. Przykładowe dane odnośnie strefy korzeniowej i absorpcyjnej dla wybranych roślin 
uprawnych. 

Roślina uprawna głębokość  korzeni [cm] max głębokość warstwy absorpcji [cm] 
burak 70-120 0-70 
ogórek 70-120 0-50 
cebula 25-35 0-30 
fasola 50-70 0-40 
truskawki 20-30 0-25 
kukurydza 80-150 0-60 
lucerna 50-80 0-40 
jabłoń /M106 80-130 0-60 
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jabłoń /M9 70-110 0-50 
melon 100-140 0-60 
ziemniak 40-60 0-35 
grusza /BA29 80-110 0-50 
grusza/Quince 100-150 0-60 
brzoskwinia/Franco 80-140 0-60 
brzoskwinia/GF677 100-170 0-80 
pomidor 70-150 0-70 
winorośl 100-200 0-80 
trawnik 20-30 0-30 

dane: Irritec SpA 

III. Praktyczne wskazówki, w jaki sposób ograniczyć zużycie wody w 
ogrodzie: 

1. System nawadniający: 
- wyeliminuj podlewanie bardzo dużymi dawkami wody i zbyt częste- skróć czas pracy danych zraszaczy do 
optymalnego bądź wydłuż okresy między kolejnymi nawodnieniami, 
- nawadniaj jednak rośliny w ten sposób, aby woda docierała głęboko- do strefy włośnikowej korzeni, 
- podlewaj rośliny wczesnym rankiem, gdy temperatura i parowanie są niższe a dostępność wody w źródle- 
większa. Podlewanie ranne jest też rekomendowane ze względów fitosanitarnych, aby woda nie zalegała długo 
na liściach. 
- skoreluj nawadnianie z występowaniem naturalnych opadów, aby dawka wody nie była zbyt wysoka. 
Zastosuj detektor deszczu lub wilgotności podłączane do sterownika. 
- ogranicz nawadnianie podczas silnych wiatrów lub stosuj dysze o niższym pochyleniu strumienia  (trajektorii) 
na terenach wietrznych, 
- ogranicz dawki wody przy podlewaniu skarp i pochyłości: nawadniaj je częściej lecz mniejszymi dawkami, 
- zastosuj podział terenu nawadniania na odrębne sekcje, uwzględniając: typ zraszaczy, stanowisko np. 
słoneczne-zacienione bądź wystawione na działanie wiatru lub zaciszne, rodzaj gleby np. piaszczysta-gliniasta i 
rodzaj roślinności np. trawniki, krzewy, rabaty, rośliny o odrębnych wymaganiach wodnych bądź głębokości 
korzenienia. Pozwoli to na zróżnicowanie czasu nawadniania dla odrębnych sekcji a tym samym lepsze 
dopasowanie ilości wody do jej zapotrzebowania, 
- jeśli sterownik na to pozwala- użyj różnych programów sterownika do zgrupowania podlewania podobnych 
do siebie obszarów. Modyfikuj program nawadniania w zależności od pogody. 
- dostosuj wielkość dysz w zraszaczach pulsacyjnych i przekładniowych w ten sposób, aby otrzymać podobne 
dawki wody na jednostkę powierzchni (opad): powyższe typy zraszaczy ustawione do pracy na wycinku koła 
wymagają mniejszych dysz niż zraszacze pracujące na pełnym sektorze 360st. Generalnie stosowanie 
mniejszych dysz wymusza wydłużenie czasu nawadniania a przez to poprawia absorpcję wody przez rośliny, 
- kontroluj czy dysze zraszaczy są drożne i gwarantują optymalny przepływ wody, 
- prawidłowo dobierz zasięg zraszacza oraz regulację rozbicia strumienia przez deflektor (przekładniowe i 
pulsacyjne) co ma wpływ na jednorodność nawadniania, 
- prawidłowo zaplanuj pokrycie zraszanej powierzchni zraszaczami, aby opad wody był jak najbardziej 
wyrównany. Wymaga to ustawienia zraszaczy tak, aby końce zraszanych powierzchni wzajemnie się na siebie 
nakładały (w warunkach klimatycznych Polski co najmniej o 30%), 
- zapewnij i utrzymuj odpowiednie ciśnienie dla danego typu zraszaczy. Podłączenie zbyt wielu zraszaczy oraz 
zbyt niskie ciśnienie w instalacji zakłóca pracę zraszacza i istotnie zmniejsza jego zasięg- obszary blisko 
zraszacza są wtedy podlane zbyt intensywnie w stosunku do obszarów skrajnych. Zbyt wysokie ciśnienie 
sprzyja powstawaniu drobnych kropli, które są łatwo znoszone przez wiatr: zasięg jest wtedy mniejszy a woda 
trafia w nieprawidłowe rejony, 
- dostosuj czas nawadniania do typu zraszaczy oraz rodzaju gleby. Trawnik, którego nawadnianie opiera się na 
zraszczach statycznych wymaga około 3-4 krotnie krótszego nawadniania niż system oparty na zraszaczach 
turbinowych/przekładniowych/pulsacyjnych. Nie łącz ze sobą w tej samej sekcji zraszaczy statycznych i 
dynamicznych.  
- podlewaj mniej i rzadziej na glebie gliniastej niż piaszczystej, 
- nie uruchamiaj więcej niż jednej sekcji nawadniającej w tym samym czasie, aby nie doszło do spadku 
ciśnienia wody i gorszgo pokrycia krańcowych powierzchni podlewanych przez zraszacz, 
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- okresowo ręcznie uruchamiaj system, aby ocenić czy działa poprawnie. Modyfikuj program automatyczny w 
zależności od panujących warunków (np. za pomocy funkcji Budżetu Wodnego jeśli sterownik jest w nią 
wypsażony). 

2. Planowanie nasadzeń i nawadniania oraz agrotechnika: 
- planując system nawadniający nie rozmieszczaj zraszaczy do podlewania międzyrzędzi i miejsc w ogrodzie, 
na których nie rosną rośliny, 
- rozmieszczaj mniejsze rośliny wokół większych; używaj niskich roślin osłonowych do zakrycia powierzchni 
gleby, 
- stosuj mulczowanie podłoża za pomocą specjalnych mat, agrowłókniny bądź kory, aby ograniczyć parowanie, 
- przy planowaniu nasadzeń wybieraj o ile to możliwe rośliny odznaczające się małymi potrzebami wodnymi 
(kserofity) jeśli nasadzenia dotyczą terenów suchych, 
- zastanów się nad dalszym istnieniem nasadzeń, które źle rosną i nie przynoszą zamierzonego efektu. Nie 
marnuj wody na nawadnianie zbędnych roślin! Nie sadź trawy na wąskich skrawkach podłoża, gdyż jej rozwój 
będzie utrudniony- zastosuj w tych rośliny płożące, miejscach żwir lub gryz. Przy wąskich ścieżkach rozważ 
zastosowanie płaskich kamieni aby trawa nie była zadeptywana. 
- utrzymuj pod kontrolą rozwój chwastów, które zużywają cenną wodę: niszcz je mechanicznie, stosuj 
mulczowanie podłoża lub w ostateczności herbicydy, 
- zastosuj w ogrodzie obszary buforowe, podlewane przez rury kroplujące między trawnikiem a obszarami nie 
podlewanymi np. parkingiem, podjazdem itp. 
- zredukuj nawożenie (głównie azotowe) do minimalnego poziomu zapewniającego prawidłowy rozwój roślin 
gdyż nadmierne nawożenie powoduje zwiększenie zapotrzebowania roślin na wodę, 
- zwiększ wysokość trawnika (powyżej 7,5cm) przez podniesienie noża kosiarki, aby wymusić głębszy rozwój 
systemu korzeniowego oraz poprawić kondycję murawy. Nie dopuszczaj jednak, aby rośliny zasłaniały 
zraszacze (standardowo mają one około 10cm wynurzenia)! 
- utrzymuj w stanie naostrzonym noże kosiarki. Ostre noże zapewniają precyzyjne cięcie, ograniczające utratę 
wody przez źdźbła. Rekomendowane jest użytkowanie kosiarek wrzecionowych (bębnowych) zamiast 
rotacyjnych, aby końcówka źdźbeł nie była nadmiernie uszkadzana. 
- zapobiegaj powstawaniu nieprzepuszczalnej dla wody pilśni na powierzchni gleby. Zabieg aeracji lub 
wertykulacji połączony z piaskowaniem rozluźnia strukturę gleby, przez co woda szybciej dociera do korzeni 
roślin a jej straty z powodu ewaporacji są mniejsze, 
- zastosuj środki polepszające sorbcję wodną np. hydrożele bądź popraw strukturę gleby poprzez dodanie 
części organicznych np. torfu ogrodniczego odpowiedniego typu (kwaśny dla roślin kwaśnolubnych, 
odkwaszony dla pozostałych). 

3. Wielkość opadu 
Wielkością wyrażającą jak szybko bądź w jakiej ilości woda jest dostarczana na daną powierzchnię jest 
wielkość opadu (mm/h). Pod względem wielkości opadu zraszacze możemy podzielić na zraszacze o:  
- niskim opadzie: poniżej 10mm/h (dynamiczne: przekładniowe, pulsacyjne) 
- średnim opadzie: 10-25mm/h (dynamiczne: rotacyjne, statyczne wielostrumieniowe) 
- wysokim opadzie: powyżej 25mm/h (statyczne-jednolite, kropelkowe) 
 
Pamiętaj: trawnik którego nawadnianie opiera się na zraszaczach statycznych wymaga około 3-krotnie 
krótszego nawadniania niż opartego na zraszaczach turbinowych i pulsacyjnych. Jeśli nie wyręczy nas w tym 
natura, trawnik powinien w okresie swojego intensywnego wzrostu otrzymać około 20-30l wody na 1 metr 
kwadratowy tygodniowo a dawka wody nie powinna przekraczać wartości około 10 l/m2 na godzinę, aby nie 
dopuścić do stagnacji wody bądź przyspieszonej erozji gleby.  
 
Maksymalna zalecana wielkość opadu w zależności od rodzaju gleby, nachylenia i rodzaju pokrycia (zalecania Departamentu Rolnictwa USA). 
Gleba Maksymalna zalecana wielkość opadu (mm/h) 

Nachylenie 0-5% Nachylenie 5-8% Nachylenie 8-12% Nachylenie >12% 
porośnięta nieporośnieta porośnięta nieporośnieta porośnięta nieporośnieta porośnięta nieporośnieta 

Piaszczysta gruboziarnista 51 51 51 38 38 25 25 13 
Piaszczysta gruboziarnista nad 
zwartą 

44 38 32 25 25 19 19 10 

Jednorodne lekkiej iły 44 25 32 20 25 15 19 10 
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piaszczyste 
Lekkie iły piaszczyste nad 
zwartą 

32 19 25 13 19 10 13 8 

Jednorodne muły ilaste 25 13 20 10 15 8 10 5 
Muły ilaste nad zwartą 15 8 13 6 10 4 8 3 
Ciężka glina lub glina ilasta 5 4 4 3 3 2 3 2 
 
Przy planowaniu nawadniania istotne jest ustalenie dawki nawodnieniowej (Pr) w oparciu o typ zastosowanych 
zraszaczy i ich rozstawę.  
Pr = Q [l/h] *360 / rozstaw poziomy zraszaczy [m] * rozstaw pionowy zraszaczy [m] * sektor pracy [st] 
 
Zraszacze statyczne w rozstawie 5 m dają opad około 30 mm/h. Natomiast zraszacze dynamiczne wyposażone 
w standardowe dysze dają kolejne wartości opadu przy rozstawie 12 m około: dla 90st 16mm/h, dla 180st- 
8mm/h, dla 270st- 6mm/h, a dla 360st 4 mm/h. Z tego powodu należy połączyć zraszacze, odpowiednio w 
sekcje nawodnieniowe jak opisano powyżej i nawadniać przez odpowiednio dobrany czas, bądź zastosować 
wymienne dysze. 
Przykład: Dla uzyskania opadu 4 mm dziennie przy nawadnianiu trawnika ze źródła o zasobności  do wartości 
90 i rozstawie zraszaczy 5 m, należy włączyć każdą z sekcji ze zraszaczami statycznymi na 8 minut (1mm w 2 
minuty nawadniania). Dla uzyskania tego samego efektu przy zraszaczach typu dynamicznego i rozstawach 12 
m, należy ustalić kolejne czasy: dla 90st – 15 minut, dla 180st – 30 minut,  dla 270st - 45 minut, a dla 360st - 
60 minut ( w przypadku stosowania tej samej dyszy). 
 

4. Przykładowy harmonogram nawadniania trawnika (odstęp dni) w zależności od 
rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. 

Podłoże 
/warunki 

Bardzo gorąco 
>35C 

Gorąco 
30-35C 

Bardzo ciepło 
25-30C 

Ciepło 
20-25C 

Umiarkowanie 
15-20C 

Zimno lub 
deszczowo 

Piaszczyste 1 1 2 3 5 Nie podlewamy 
Organiczne 3 4 5 5 6 Nie podlewamy 
Gliniaste 4 5 6 7 8 Nie podlewamy 
 
 
Wiedza kiedy i jak nawadniać rośliny posadzone w ogrodzie jest jednym z najważniejszych aspektów 
ogrodnictwa i pielęgnacji terenów zielonych. Jak wskazano powyżej ograniczenie zużywanej wody można 
uzyskać nie tylko przez ograniczenie dawki wody ale odpwoedni dobór nasadzeń, zastosowanie rozwiązań 
technicznych czy też optymalnego harmonogramu nawodnienia. 
 
Mamy nadzieję iż przedstawione powyżej wskazówki przyczynią się do racjonalizacji podlewania w 
przydomowym ogrodzie. 
 


