
Univerzální samo-zavlažovací sada Irrigatia Smart pro skleník, květináče nebo záhon má 

standardně ve výbavě 12 nebo 24 kapkovacích trysek s kolíky. Výhodou této sady je 

absolutně bezobslužný systém vhodný pro váš sud nebo jinou nádrž na vodu. Automatická 

solární závlaha je ideální do skleníků na balkóny, zahrádky a políčka, či do pokoje v době 

dovolené. 

Poslouží všude tam, kde není tlaková voda ani el. přípojka. 

Stačí sud a dešťovka! 

Oproti závlahovým časovačům zavlažuje rostliny dle potřeby. Nestává se tedy, že je zalito 

buďto málo nebo moc. 200l barel zpravidla vydrží  až 14 dnů. Sada pro jednoduché a 

pohodlné zavlažování v jakémkoliv skleníku a záhonu. Sadu můžete rozšířit o jakoukoliv naší 

zavlažovací sadu s hadičkou 4/6mm. 

Oblíbená skleníková a záhonová zavlažovací sada! 

Tato sada obsahuje příslušenství potřebné pro zprovoznění zavlažovacího systému ve vašem 

skleníku a je určena pro zahrádkáře, kteří chtějí ušetřit čas i práci při zalévání. Sestavu 

instalujete během několika minut a obsahuje vše potřebné. Systém automatického 

zavlažování. Nutný zdroj stojaté vody - větší nádoba nebo sud s dešťovkou. K sadě 

můžete dokoupit upevňovací kolíky, další trysky a kapkovače. 

Návod jak to funguje a upozornění: 

 Hadičku a kapače instalujte ve vhodné vzdálenosti k zavlažovaným rostlinám. 
 Sada obsahuje kolíky na hadičku, odbočky na hadičku a kapkovače. Stačí nastříhat dle 

potřeby a sestavit. Je nutné všechny spoje udělat dokonale, aby nedocházelo k netěsnosti.  
 Za přímého slunečního svitu probíhá zavlažovací cyklus každé 3 hodiny. 
 Řídící jednotku umístěte max. cca 2 metry od nádrže na místo, které je vystaveno slunci. 
 Čidlo – snímač hladiny vody proti chodu na sucho (reaguje do 10 sekund) i sací košík  ponořte 

do nádrže (ideálně těsně nad dno). V případě většího znečištění vody je potřeba sací koš 
opakovaně čistit! 

 V případě zanesení kapačů je přiložena odsávací stříkačka na vysátí nečistot ze systému. 
 Dopravu vody lze až do max. výše 5 metry nad hladinou vodního rezervoáru. 
 Vzdálenost vodního zdroje od solárního čerpadla max. 20 metrů. 
 Vzdálenost vodního zdroje k poslednímu kapači max. 60 metrů. 
 Za přímého slunečního svitu probíhá zavlažovací cyklus každé 3 hodiny. 
 Ovládacím spínačem lze nastavit až 5 intervalů závlahy (1 – závlaha 1x za hodinu, 2 – závlaha 

2x za hodinu atd.) 
 Princip: Čím více svítí sluníčko, tím více závlaha zalévá. V noci se systém úplně vypíná. 
 Po instalaci sejměte i ochrannou fólii ze solárního panelu. 
 Závlaha obsahuje dobíjecí baterie, které mají živostnost dle intenzity 1 – 2 roky, po této době 

je nutná jejich výměna (odšroubovat pouze zadní kryt). 
 Jakmile je systém v činnosti je potřebná jen minimální kontrola a údržba. 

 

 

https://www.kinplast.cz/zavlazovani-skleniku


Hlavní výhody automatické zavlažovací sady: 

 Možnost nastavit intenzitu závlahy 
 Časovač zajistí závlahu každé 3 hodiny 
 Čerpadlo zvládne výškový rozdíl 5m (rozdíl úrovně sací hadičky a nejvýše umístěného 

kapkovače) 
 Šetří až 70% vody oproti tradičnímu zalévání 
 Zaléváním zeminy pouze u rostliny nevznikají nežádoucí plísně 
 Flexibilní: Můžete použít trysky a regulaci vodních kapiček 
 Komfortní: Zavlažovací systém může být instalován ve velmi krátkém čase 
 Vše je jednoduše přestavitelné k rostlinám 

Automatická zavlažovací sada obsahuje: 

 Solární článek pro baterie 
 Řídící jednotku s čerpadlem 
 Filtr 
 15 m závlahové hadice 
 12 nebo 24 kapkovačů (dle varianty) 
 T spojky 
 Závlahové jehly 
 Senzor úrovně vodní hladiny 
 3x nabíjecí AA baterie   

Zásah do elektroniky přístroje, narušení baterií a neodborná montáž je 
důvodem pro ztrátu záruky! 

 

https://www.kinplast.cz/zavlazovani/automaticka-solarni-zavlaha-pro-sklenik-irrigatia-smart-24-trysek

