
Základné rady pre inštaláciu 
kvapkovacieho zavlažovacieho systému

1. Kvapkovací zavlažovací systém je možné použivať do tlaku max. 4 bar. 
Pri väčšom tlaku je potrebné použiť regulátor tlaku.

2. Vždy je potrebné použiť filter. Aj malé nečistoty môžu znefunkčniť 
kvapkovače. Čistenie potom môže byť náročné. 

Zdroj vody Regulátor tlaku s 
filtrom Filter

Nádrž NIE ÁNO 
Vlastný  systém  – 
čerpadlo do tlaku 4 bar NIE ÁNO 

Miestny vodovod tlak do 
6 bar ÁNO NIE 
Pozn : v prípade ak, má Váš vodovodný systém alebo nádrž vlastný filter 
nie je potrebné použiť ďalší.

3. Na pripojenie hadice 13mm k vodovodnému systému odporúčame použiť 
rýchlospojku.  Rýchlospojku  odporúčame  aj  pri  pripojení  časovača  k 
nádrži na vodu.

4. MICRO hadica 4mm sa pripája do 13mm hadice nasledovným spôsobom : Do 
13mm hadice urobíme dierovačom otvor, do ktorého nasunieme PRIPÁJACI 
KUS. Ďalej na pripájaci kus nasunieme MICRO hadicu. Na koniec MICRO 
hadice montujeme T kus, L kus resp. KVAPKOVAČ

13mm hadica

Micro hadica 4mm

Pripájací kus



Pozn. : Do otvoru, ktorý sme urobili do 13mm hadice môžeme nasunúť priamo 
aj kvapkovač.

5. Pri spájaní hadíc :
- robte kolmý rez na hadici. Hadica sa bude dať nasunúť na T kus, L 
kus resp kvapkovač maximálne až po hranu, čim sa dosiahne pevný spoj. 
Zabránime tým, aby nám kvapkalo aj pri spojoch.
- použivajte horúcu vodu. Namočte hadicu pred nasunutím na 10 až 15 
sec, do horúcej vody. Majte pri sebe pohár s horúcou vodou. Tak isto 
používajte horúcu vodu pri rozoberaní.

Pozn.  :  Ak  sa  stane,  že  Vám  bude  kvapkať  pri  niektorom  spoji,  spoj 
rozoberte, odrežte kus a urobte spoj znovu ako bolo popísané vyššie.

6. Zakončenie  13  mm  hadice.  Na  zakončenie  13mm  hadice  použijeme 
nasledovný spôsob :

Na hadicu navlečieme UZÁVER 13mm/súčasť balenia/, hadicu ohneme do tvaru V 
a navlečieme cez druhý otvor UZÁVERU.

7. Kvapkovače vždy montujte naposledy. Ak máte pospájané hadice, pustite 
vodu,  aby  sa  vyplavili  všetky  prípadné  nečistoty  z  hadice.  Potom 
montujte kvapkovače.

8. Prietok vody kvapkovačom závisí od tlaku vody. Kvapkovače pracujú 
ideálne - rovnomerne pri tlaku 1 až 4 bar. Väčší tlak sa neodporúča, 
treba použiť regulátor tlaku. Pri menšom tlaku ako 1bar, prietok vody 
cez kvapkovač klesá s poklesom tlaku.



Príklad : 
Pri  vodovodnom  systéme,  miestny  vodovod,  kde  je  tlak  zvyčajne  6bar, 
použijeme regulátor tlaku /zreguluje tlak na 1.5bar/ Pri tomto ideálnom 
tlaku pre kvapkovače voda prakticky prúdi prúdom pri kvapkovači 8L/hod, 
pri kvapkovači 3L/hod pozorujeme rýchlejšie kvapkanie resp pomalší prúd. 
Pri takomto tlaku dosahujeme predpísané množstvo vody 8L/hod, 3L/HOD.....

Pri pripojení na nádrž napr. 200 L, tlak cca 0.05 bar, bude prietok vody 
cez  kvapkovač  nižší  ako  je  predpísaný.  Ak  potrebujete  zistiť  prietok, 
navrhujeme položiť odmerku pod kvapkovač a odsledovať množstvo vody za 
určitý čas.

9. Pri napojení na nádrže na vodu dbajte nato aby nádrž bola vyššie ako 
miesta, ktoré chystáte zavlažovať.

10.Ak máte miesto zavlažovania ďalej od zdroja vody môžete použiť aj 
záhradnú  hadicu  na  prívod  vody  k  miestu  zavlažovania.  Potom 
pokračujte 13mm resp 4mm MICRO hadicou.

11.Najprv plánujte, merajte a potom režte.

12.Dbajte  nato,  aby  kvapkovače  boli  v  minimálnom  styku  so  zeminou. 
Predídeme  tým  zaneseniu  kvapkovačov.  Ideálne  je,  ak  kvapkovače 
umiestnite  pár  cm  nad  zem  /nenechajte  kvapkovače  ležať  na  zemi/. 
Môžete ich prichytiť o držiak /súčasť balenia/ resp. o rastliny, ker, 
stromček ….

13.Systém kvapkového zavlažovania je možné rozšíriť. Všetky diely ku 
kvapkovaciemu systému môžete nájsť a dokúpiť na www.hobys.sk

Ďakujeme Vám za nákup kvapkového zavlažovacieho systému. 
Vaše rady, skúsenosti, pripomienky očakávame na info  @hobys.sk  
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