ŘADA RZWS KOŘENOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
NÁVOD K MONTÁŽI

K instalaci u nového stromu nebo keře

U stávající instalace stromů

POSTUP INSTALACE

POSTUP INSTALACE

Obr. 1

1. DŮLEŽITÉ: Pokud model zahrnuje
kloubovou přípojku Hunter Swing Joint,
zjednodušte instalaci našroubováním
tvarovky ve tvaru T nebo kolena na
kloubovou přípojku před připojením
podélného vedení (obr. 1).
2. Po umístění stromu nebo keře do
připraveného otvoru umístěte jednotky
RZWS rovnoměrně okolo kořenového
balu a výškově zarovnané s konečnou
úrovní terénu. Každý strom nebo keř by
měl mít minimálně dvě jednotky RZWS
(obr. 2).

Obr. 3

1. Vykopejte otvory o požadovaném
průměru a hloubce. Všechny otvory
musí měřit minimálně 5 palců v
průměru a mít potřebnou hloubku
umožňující instalaci jednotky RZWS
výškově zarovnané s konečnou úrovní
terénu. Jednotky RZWS lze uříznout
pro hloubky, které nejsou konkrétně
nabízeny.
Obr. 2

3. U modelů RZWS prodávaných bez
interního hardwaru doplňte dle potřeby
zavlažovací zařízení.
4. Připojte každou jednotku k podélnému
systému vedení.
5. Znovu zaplňte otvor okolo jednotek
RZWS. V písčitých půdách použijte
textilní filtrační rukáv, aby nedocházelo
k infiltraci půdy. Číslo dílu Hunter:
RZWS SLEEVE.
6. Řiďte se pokyny k sázení konkrétních
druhů stromů a místními podmínkami.
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2. Jednotky umisťujte rovnoměrně okolo
stromu a v poloviční vzdálenosti mezi
kmenem a okrajem koruny stromu
(obr. 3). Potřebné jednotky RZWS se
budou lišit podle požadavků na zalévání
stromu. Každý strom by měl mít
minimálně dvě jednotky RZWS.
3. U modelů RZWS prodávaných bez
interního hardwaru doplňte dle potřeby
zavlažovací zařízení.
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4. Připojte každou jednotku k podélnému
systému vedení.
5. Znovu zaplňte otvor okolo jednotek
RZWS. V písčitých půdách použijte
textilní filtrační rukáv, aby nedocházelo
k infiltraci půdy. Číslo dílu Hunter:
RZWS SLEEVE.

Obr. 4

Úchytky

6. Řiďte se pokyny k sázení konkrétních
druhů stromů a místními podmínkami.
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Poznámka: K údržbě jednotek RZWS
použijte nástroj pro přístup a uvolnění
dvou úchytek od krytky (obr. 4).
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