Zawory przelotowe i kątowe serii EZ-FloTM Plus 1" (25 mm)
Instrukcja Instalacji i Obsługi
Specyfikacje
 Zakres przepływu: 0.25 – 30 GPM (1,0 – 114 LPM)
 Ciśnienie robocze: 10 – 150 PSI (0,70 – 10 Bar)
 Szczelnie zamknięta cewka:
24 V a.c., 50/60 Hz (wartość nominalna)
19 V a.c., 50/60 Hz (wartość minimalna)
Prąd rozruchu: 0.40 A, 9.6 VA @ 24 V a.c., 60 Hz
0.34 A, 8.16 VA @ 24 V a.c., 50 Hz
Prą trzymania: 0.20 A, 4.8 VA @ 24 V a.c., 50/60 Hz
Strata ciśnienia:
Przepyw
ł GPM
Utrata PSI

0.25
2.0
2.0

5
3.5
3.3

10
4.0
2.2

15
3.0
1.8

20
3.3
1.9
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6.2
3.9

(Przelotowy)
(Kątowy)

Przepyw
ł LPM
Utrata Bar

1
19
38
57
76
114
0,138
0,241 0,276 0,207 0,228 0,427
(Przelotowy)
0,138
0,228 0,152 0,124 0,131 0,269
(Kątowy)
Wytyczne Instalacji Zaworu
 Niniejsza seria zaworów nie zapewnia ochrony przed odpywem
ł
wstecznym. Należy skontaktować się
z lokalnymi władzami w sprawie właściwych przepisów budowlanych, pozwoleń i środków zapobiegania odpywowi
ł
wstecznemu, niezbędnych do
przy łączenia podziemnego systemu spryskiwania.
 Zwróć uwagę na strzaki
ł kierunku przepływu na korpusie zaworu, by zainstalować urzadzanie poprawnie.
 W przypadku używania w systemie czystej wody, zawór można zainstalować pod jakimkolwiek kątem.
W przypadku wody ściekowej, zawór może by ć zainstalowany jedynie z solenoidem w pozycji pionowej.
 Przy instalowaniu zaworów o nis kiej jakości, dla ochrony, ułatwienia nastawiania oraz obs ługi zaleca się instalację w skrzynce zaworów.
 Instalując zawór o manualnym zamykaniu pomiędzy głównym źródłem dostarczania wody a automatycznym zaworem, dla ułatwienia konserwacji zaworu i
przygotowania
do zimy zaleca się stosowanie zaworu rozgałęzionego.
Procedura Instalacji
Rys. 1
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Przesuwne/we wn. złączki gwint.

Z urz ądzenia do odpływu wstecznego, poprowadź (25 mm) 1’’ rurę PCV 40 do zaworu lub rozgałęzionego wlotu zaworu. Użyj PCV 25 mm (1’’) klasa 200
na wylot zaworu. Zawory z haczykowatymi wylotami wymagają 1’’ (25 mm) lub 1.25’’ (32 mm) rury polietylenowej.
2. Dla modeli z gwintowanym korpusem zaworu, przygotuj 1’’ (25 mm) przesuwne/gwintowane instalacje złączki rury z trzema do pięciu kompletnymi
płaszczami taśmy teflonowej, pokrywającej gwinty. Zainstaluj z łączki do korpusu zaworu i zaciśnij dla bezpieczeństwa.
Ostrożnie: Używaj tylko teflonowej taśmy na gwintowane połączenia zaworów. Lakier rury lub podobne związki uszkodz ą plastikowe gwinty.
3. Przepłucz dok ładnie linię doprowadzając ą przed zainstalowaniem zaworu.
4. Ostrożnie uzbrój i zamocuj rurę PCV do instalacji zaworowej (lub bezpośrednio do
Łą cznik p rze wo du
zaworu, w modelach wsuwanych).
Rys. 2
Ostrożnie: Rozprowadzaj spoiwo PCV oszcz ędnie. Nadmiar spoiwa może
wpłynąć do korpusu zaworu i uszkodzić wewnętrzne z łącze upustowe.
Wsp ólny bi ały
Kabe l spryskiwacza z
UWAGA: Pozwól na utwardzenie wszelkich spojonych instalacji PCV przez przy
przewód za wo ru
minutnika
najmniej godzinę przed wpuszczeniem wody pod ciśnieniem.
5. Przy haczykowatych wylotach zaworu, wsuń nierdzewny zacisk węża na rurę
polietylenową. Wepchnij rurę polietylenową na haczykowatą oprawę, pokrywając
wszystkie haczyki. Umieść zacisk węża na powierzchni haczyków i zaciśnij ostrożnie.
6. Poprowadź wieloprzewodowy wkopany kabel spryskiwacza z minutnika spryskiwacza
do zaworu. Jeśli d ługość kabla wynosi mniej niż 800’ (244 m), przewód 18 AWG (1,0
mm 2) wystarczy. Dla odległości rz ędu od 800’ – 2000’ (244 m – 610 m) zaleca się
Zaślepka smar u
przewód 14 AWG (2,5 mm2).
7. Używając łączników zakładkowych, przyłącz którykolwiek z przewodów z każdego z
zaworów solenoidu do białego kabla. Ten przewód został przewidziany jako wspólny
przewód zaworu. Połącz pozostały przewód z solenoidu do jednego z kolorowo
oznaczonych przewodów kablowych. Upewnij się, że wszystkie połączenia

przewodów są bezpieczne i wodoszczelne.

8.
9.

OSTROŻNIE: Dla uniknięcia korozji, uszkodzenia z łączeń i zwarcia używaj zaślepek ze smaru lub innej metody uszczelniania na wszystkich
zakładkowych połączeniach przewodów. Patrz - Rys. 2.
Przy minutniku spryskiwacza podłącz wspólny przewód zaworu do końcówki wylotowej oznaczonej “C” lub „COM”. Połącz każdy oznaczony na kolorowo
przewód zaworu do oznaczonej cyfrą końcówki wylotowej odpowiadającej sekwencji, jaka Twoim zdaniem powinna zostać zastosowana w trakcie
automatycznego cyklu nawadniania.
Otwórz zamknięty zawór źródła wody. Przetestuj działanie zaworu, używając minutnik a, lub ręcznie przy zaworze.

Obsługa manualna
Uwaga: Można obs ługiwać zawór manualnie przy użyciu zewnętrznych lub
wewnętrznych sterownic upustowych. Patrz - Rys. 3.
Śruba upustowa (upust zewnętrzny): Przekręć Śrubę Upustową przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara przy pe łnym skręcie, aż woda zacznie wypływać z z łącza.
Uwaga: Nie jest wymagane usuwanie śruby upustowej przy obs łudze manualnej,
jednak można ją usunąć dla ułatwienia przepłukania resztek z obszaru górnej
membrany. Aby zamknąć zawór, przekręć śrubę upustową zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż do zamknięcia.
Nie zaciskaj zbyt mocno!
Uchwyt upustowy/manulany (upust wewnętrzny): Aby otworzyć zawór, przesuń
Uchwyt Upustowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do końca. Zawór
otworzy się wraz z poprowadzeniem wody w dół do środka.
Aby zamknąć zawór, przesuń uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do
wyczucia oporu. Nie zaciskaj zbyt mocno!
Ustawianie Kontroli Przepływu (dla modelu zaworu z kontrolą przepływu)
Zawór jest fabrycznie ustawiany na maksymalny przepyw.
ł
Jeś li wymagane jest
ustawienie przepływu, należy uży ć następującej procedury:
1. Aby zmniejszyć przep ływ w trakcie pracy zaworu, przekręć śrubokrętem śrubę
kontroli przepywu
ł
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zwiększy ć
przepływ – przekręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga: Śruba kontroli przepywu
ł
wymaga około siedmiokrotnego przekręcenia
by zmieni ć przepływ z maksymalnego do minimalnego.
OSTROŻNIE: Nie używaj sterownika przepływu do zamknięcia zaworu.
Nie przekręcaj śruby kontroli przepływu poza końcówkę normalnego
przesuwu. Może wystąpić uszkodzenie składników sterownika przepływu.

Rys. 3
Śruba kontroli przepływu

Śruba
u pustowa
Uchwyt upustowy

Rys. 4

Procedura konserwacji
Ser ia zaworów EZ-Flo Plus jest zaopatrzona w gwintowaną pokrywę zaworu, która
umoż liwia łatwy demontaż zaworu w celu naprawy.
1. Odetnij główny źródło wody i ciśnienie upustowe z zaworu, używając
zewnętrznej śruby upustowej.
2. Odnosząc się do Rys. 4, przekręć pokrywę zaworu (1) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby ją usunąć. Usuń zestaw pokrywy (2) delikatnie
kołysząc solenoidem w ty ł i w przód, aż do zluzowania zestawu. Usuń sprężynę
(3), membranę (4) i separator (5).
3. Sprawdź, wyczyść i ponownie zainstaluj części w odwrotnej kolejności.
Przygotowanie do zimy
W trakcie przygotowywania systemu spryskiwania do zimy przy użyciu sprężonego
powietrza, obs ługuj każdy zawór ręcznie z minutnik a lub przy samym zaworze
przez minimum jedną minutę, umożliwiając cakowite
ł
osuszenie każdego z
zaworów.
Promesa Toro – Ograniczona Trzyletnia Gwarancja
Fir ma Toro oraz jej filia, firma Toro Warr anty, zgodnie z u mo wą zawart ą po mię dzy nimi, wsp ólnie udzielaj ą g war ancji w łaścicielo wi każde go elementu sprz ętu (przedstawion ego w
aktual ny m katal ogu, po d d at ą instalacji) na defekty materiału i wykonan ia n a okres przedstawio ny pon iżej, pod wa runkie m ich u żywa nia do celów zwi ąz anych z na wad nianie m,
zgodnie z specyfikacjami p rzedsta wiony mi przez prod ucenta. Uszkodzenia prod uktu spowo dowane działani em siły wy ższej (tj. przez uderzenie pi oruna, powódź, itp.) nie s ą o bjęte
przedmiotową g war ancją. Ani Toro, a ni te ż fir ma Toro Warra nty nie odpo wiad ają za uszkodze nia produktów przez nich ni e wyproduko wanych, mimo że mogą by ć sprzedawane lub
używane w p ołączen iu z produktami Toro. W czasie ob owi ązy wania g warancji, napra wi my l ub wymi enimy, wedle naszego uznania, którąkol wiek z cz ęści, jaka oka że się uszkodzo na.
Państwa up rawnienia ogr aniczone s ą wy łącznie do wy miany lub napr awy uszkodzonych cz ęści.
Nal eży zwrócić uszko dzo ną cz ęść do lokalneg o dystryb utor a Toro, który by ć moż e wid nieje w Pa ńst wa książce telefonicznej pod has łe m „Sprz ęt Nawadni ający” lub „Systemy
Spryski waczy”, b ądź też skontaktować się z fir mą Toro Warr anty P.O. Box 489, Riverside, Californi a, 925 02. Telefon 800 664- 4740 dla zlokalizowa nia Państwa n ajbliższego
dystrybutora produktów Toro lub poza USA, nu mer (9 09) 688-9 221. G wara ncja n ie ma zastoso wania w przypa dk ach użycia sprz ętu lub przepr owa dzania mo ntażu w sposób
niezgodny z zalecenia mi i instrukcjami Toro, ani też w przypadku zmia ny lub mo dyfikacji sprz ętu.
Ani Toro, ani też firma Tor o Warrant y ni e ponosz ą odpowiedzialnoś ci za po śre dni ą lub przy pa dkową szk od ę w zwi ązk u z uż yciem sprz ęt u, w łą czaj ąc w to m.in. utratę,
koszt s prz ęt u zastępczego lub usł ug koniecznych w okresie wadliwe go dzia łani a b ą dź w wy niku nie u żywa nia, szk od ę maj ątk ow ą lub uszkodze nia cia ła bę dą ce
rez ultatem dział ań instalat ora, w przypadk u nie dbał oś ci i inny ch.
W niektórych stanach n ie jest mo żli we wy łączenie lub ogra nicze nie przypa dk owych, bąd ź też pośre dnich uszkodzeń, więc w/w og raniczenie mo że nie dotyczy ć Państwa.
Wszelkie domniema ne gw arancje, łą cznie z tymi zwi ązany mi pok upno ści ą i przy dat no ści ą do uży cia, ograniczone s ą do okres u obj ęte go ni niejsz ą gw arancj ą. Ni ektó re
stany nie zez walają na ogr aniczenie czasu obowiązywani a d omn iemanych g war ancji, wi ęc w/ w ogran iczeni e moż e nie odnosić się do Państwa. Nin iejsza g wara ncj a przyznaje
Państwu konkretne pra wa. Przys ługują Pa ńst wu również p rawa p oszczególnych stanów.
Zawór EZ-Flo Plus obj ęty jest niniejsz ą gwa rancją przez okres trzech l at od daty zainstalowania.
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