
 Telepítési leírás PGP szórófej
A PGP szórófejet a föld alá kell telepíteni úgy, hogy a szórófej test merőleges legyen a talaj
síkjára és a szórófej teteje egy szintben legyen, a talaj síkjával. Ajánlott a szórófejeket
flexibilis fejbekötő csővel csatlakoztatni a szárnyvezetékhez. A merev kötésekkel ellentétben,
a flexibilis fejbekötés egyszerűbbé teszi a szórófejek pontos elhelyezését és szintezését.

A telepítést a következő lépések szerint tegye:
1. Készítse el a lecsatlakozásokat a szárnyvezetékről.
2. Mosassa ki a rendszerből a szennyeződéseket.
3. Csavarja rá finoman a szórófejet a fejbekötésre. Ne

húzza meg nagyon!

Figyelem: a menetek szivárgásmentes
szigeteléséhez, csak és kizárólag Teflon szalagot
használjon!

4. Temesse vissza az árkot a szórófejek környékén.
Tömörítse be a talajt, hogy a szórófejek ne tudjanak elmozdulni.

5. Ha még nincs behelyezve fúvóka, szerelje azt be a „Fúvóka ki és beszerelés” bekezdésben
foglaltak szerint.

6. Indítsa el a zónát és figyelje meg a szórófejek működését. Ha szükséges állítson a szórási
szögön és/vagy a szórási távolságon. Lásd a „Szórási szög állítása” és a „Szórási távolság
állítása” bekezdésekben.

Fúvóka ki és beszerelése:

1. A Hunter állítókulcs segítségével húzza ki a kiemelkedő
nyakat a szórófej házból.

2. Csavarja ki a sugártörő csavart, hogy ne legyen a
fúvókanyílás útjában. Ha már van fúvóka a szórófejben,
akkor azt a víz megnyitásával tudja eltávolítani a
szórófejből. Vagy akár egy csavarhúzó segítségével is
kipiszkálhatja a fúvókát, de ilyenkor a fúvóka megsérülhet.

3. Csúsztassa be a kívánt fúvókát a fúvókanyílásba. A fúvóka
nyílás 25°-os trajektóriára van állítva. A fúvóka fülecskéit
úgy kell irányítani, hogy a sugártörő csavart közéjük tudja
becsavarni. A szórófej tetején lévő nyíl, mindig a fúvóka
szórási irányát fogja mutatni.

Szórási szög állítása:

Az állítható szórófej gyárilag 180°-ra van állítva. A szórási
szöget üzem közben, vagy akár szárazon is beállíthatja.
Ajánlott a durva beállítást a telepítés előtt elvégezni. A
tenyere segítségével, forgassa a szórófej forgó részét a bal
forgási végpontba. Forgassa a forgó részt a jobb végpontba.



Ez a nem állítható oldal. A forgó részt ebben a helyzetben kell tartani a szög beállításakor. A
jobb végpont sohasem változik.

A szög növeléséhez:
1. Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
2. A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „+” jel irányába. Minden

teljes fordulat 90°-ot ad a szórási szöghöz.
3. A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a

maximális 360°-ot.
4. Állítsa be a szöget 40° és 360° között.

A szög csökkentéséhez:
1. Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
2. A forgó  részt  a  jobb  végpontban  tartva,  forgassa  el  a  kulcsot  a  „-”  jel  irányába.  Minden

teljes fordulat 90°-ot vesz el a szórási szögből.
3. A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a

minimális 40°-ot.
4. Állítsa be a szöget 40° és 360° között.

Szórási távolság állítása:

Helyezze a Hunter állító kulcsot a sugártörő csavar nyílásába.
Forgassa a csavart az óra járásával megegyező irányba, hogy
csökkentse a szórási sugarat. A sugár maximum 25%-al
csökkenthető. Vigyázat: ha ötször az óra járásával megegyező
irányba forgatja a sugártörő csavart, akkor a csavar kitekeredhet és
elveszhet.

A szórási szög fix jobb végpontjának beállítása:
Két módon teheti ezt meg.
1. Forgassa el az egész szórófej testet a
földben úgy, hogy a jobb végpont a
megfelelő irányba álljon.
2. Csavarja le a szórófej sapkáját és
emelje ki a szórófej hajtóművet a házból.
Forgassa el a hajtómű forgó részét a
szórási szög jobb oldali végállásába.
Helyezze vissza a hajtóművet a szórófej
házba úgy, hogy a szórófej tetején lévő
nyíl a szórási szög jobb végpontja felé

mutasson. Csavarja vissza a szórófej
sapkáját.
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