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N€vod k mont€ži a použit‚ zavlažovac‚ho systƒmu
HYDROMAT
V€žen‚ z€kazn‚ci,
R€di bychom zdůraznili důležitost těchto pokynů. Přečtěte si je pozorně a řiďte se jimi! Hydromat je spolehliv‡
zavlažovac‚ systˆm. Pokud však nebude smontov€n přesně podle n€vodu, mohou některˆ funkce selhat.
Pozor – někter€ v n€vodu jmenovan€ hnojiva nebo chemickˆ př‚pravky nemus‚ b‡t dostupnˆ na trhu v ČR nebo
SR.

N€vod na mont€ž
Krabice obsahuje:
50ks kapkov‡ch trysek, rozdělovac‚ potrub‚ a př‚pojky
zavlažovac‚ hadičky
rozvodnou hadici
Čern€ směšovac‚ n€doba (viz. obr. A)
 se dvěma čern‡mi hadičkami, kterˆ jsou vsunutˆ skrze dno n€doby. N€doba by měla viset na zdi nebo
na okenn‚ liště, a to 150 až 200cm nad zem‚. K n€době jsou přid€ny: podpěra z nerez oceli a šroubky.
B‚l€ n€doba na hnojivo (viz. obr. C)
 s d€vkovačem (viz. obr. D). Jestliže je systˆm v provozu, n€doba na hnojivo by měla b‡t um‚stěna na
horn‚ č€sti směšovac‚ n€doby (A) a d€vkovač (D) by měl b‡t připevněn ke spodn‚ č€sti n€doby na
hnojivo. D€vkovač se může připevnit na potrubn‚ z€vit dvěma způsoby, pomoc‚ delš‚ho nebo kratš‚ho
n€stavce.
 Použit‚m delš‚ho n€stavce je dod€v€na vyšš‚ koncentrace hnojiva, kdežto menš‚m n€stavcem je vyd€no
menš‚ množstv‚ hnojiva. V systˆmu jsou už‚v€na rozpustn€ hnojiva.
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Termostatickˆ regulačn‚ ventil (viz. obr. E)
- připevněte k vodovodn‚mu kohoutku. Kousek černˆ hadice slouž‚ ke spojen‚ regulačn‚ho ventilu se
směšovac‚ n€dobou (A). K připojen‚ se směšovac‚ n€dobou (A) použijte b‚lou obloukovou trubičku z umělˆ
hmoty (viz. obr. F). Černou hadici př‚vodu vody nasuňte na konec b‚lˆ obloukovˆ trubičky a kratš‚ stranu b‚lˆ
obloukovˆ trubičky vložte do směšovac‚ n€doby skrze otvor v horn‚ hraně směšovac‚ n€doby.
Rozvodn‚ hadice (viz. obr. G), odbočovac‚ hadice (viz. obr. H), rozdělovac‚ trubice (viz. obr. I) a rozbočovač (viz.
obr. J)
Rozvodn‚ hadice G a odbočovac‚ hadice H jsou přiloženy vcelku jako samostatnˆ role, kterˆ si můžete nařezat na
požadovanˆ dˆlky. Odbočovac‚ hadice by měly b‡t nařez€ny po 50cm se šikm‡m řezem na každˆm konci. Takto
nařezanˆ odbočovac‚ hadice se potom nasunou na malˆ (černˆ) rozdělovac‚ trubice. Pokud n€doba vis‚ jen ve
vˆšce 100-125cm, je potřeba, aby odkap€vac‚ trubice byly nařez€ny pouze na dƒlky 40cm.
Každ€ rozdělovac‚ trubice m€ 5 otvorů a odkap€vac‚ hadice je přilepena do každˆho z těchto otvorů.
Odbočovac‚ hadici nasunete lehce, pokud jeden konec rozdělovac‚ trubice ponoř‚te do teplˆ vody a namydl‚te.
V balen‚ je 10 rozdělovac‚ch trubic = 50 odkap€vac‚ch hadic. D€le je přiloženo 50 kapkov‡ch trysek - kol‚ků (viz.
obr. K), ke kter‡m je připojen konec odkap€vac‚ch hadic.
Na jeden systƒm je možnƒ použ‚t i v‚ce jak 50 odkap€vac‚ch hadiček, ale preferuje se optim€ln‚ množstv‚ –
tedy ani m€lo, ani hodně (min. 30 odkap€vac‚ch hadic a max. 80).
Rozvodn€ hadice spoj‚ cel‡ systˆm. Zač‚n€ pod směšovac‚ n€dobou - skrz jej‚ dno vedou 2 černˆ hadičky. Tyto 2
hadičky jsou spojeny pomoc‚ jednˆ z čern‡ch př‚pojek (J). Tato př‚pojka mus‚ viset vertik€lně (to je velmi
důležitƒ). Rozvodn€ hadice se potom vtlač‚ do třet‚ho otvoru, kter‡ by měl viset směrem dolů. D€vejte pozor,
abyste nevtlačili ty tři hadice př‚liš hluboko, jelikož by zablokovaly průchod vody a vzduchu.
Př‚vodn‚ hadice je nyn‚ vedena směrem dolů k zemi a vtlačena do rozdvojky, kter€ může směřovat na jednu
nebo obě strany sklen‚ku.
Existuj‚ dva způsoby rozvodů:
a) lev€ č€st obr€zku – rozvodn‚ hadice je nyn‚ vedena př‚mo do rozdělovac‚ trubice s odkap€vac‚mi
hadičkami
b) prav€ č€st obr€zku – po určitˆ dˆlce je rozvodn€ hadice napojena na rozbočovac‚ ventil, kde jedna
hadička pokračuje d€l do sklen‚ku k dalš‚mu rozbočovac‚mu ventilu a druh€ hadička vede k rozdělovac‚
trubici s odkap€vac‚mi hadičkami
Rozvodnou hadici řezejte kolmo (90 stupňů).
Nemělo by se spojovat v‚ce jak 25 odkap€vac‚ch hadiček (5př‚pojek) na jednu rozvodnou hadici vedouc‚ z
n€doby. Pokud byste jich potřebovali v‚ce, položte ještě jednu rozvodnou hadici z Hydromatu směrem k předn‚
č€sti extra odkap€vac‚ hadičky, např. 3 rozvodnˆ hadice s 20 odkap€vac‚ma hadičkami na jednu př‚vodn‚ hadici.
Všechny rozvodnˆ hadice a rozdělovac‚ trubice by měly b‡t um‚stěny co nejn‚že, ale v ž€dnˆm př‚padě by
neměly b‡t v‡še než je otvor na konci odkap€vac‚ trubičky. Je velmi důležitƒ, aby všechny konce odkap€vac‚ch
trubek byly um‚stěny vˆš než př‚vodn‚ hadice a rozdělovac‚ trubky.
Jestliže jsou všechny rozvodnˆ hadičky rozm‚stěny, je nutnˆ doplnit ventilačn‚ (odvzdušňovac‚) č€st hadice, kter€
je vedena tak vysoko nahoru, aby sv‡m koncem byla v‡š než směšovac‚ n€doba (viz. obr. N)
Při dodržen‚ rozumn‡ch měř‚tek (nutno individu€lně vyzkoušet při m‚stn‚ch podm‚nk€ch) může systˆm
zavlažovat i v různ‡ch v‡šk€ch. Pokud si např. budete př€t zavlažovat rostliny na zemi a na stole, potom rozdělte
jednu př‚vodn‚ hadici a veďte ji ze země tak 4-5cm nad stůl (viz prav€ č€st obr€zku pod n€pisem EXTRA). Z tˆto
Žrovně povede zavzdušňovac‚ hadice nahoru a př‚vodn‚ hadice směrem k rostlin€m na stole.
Tlak vody bude nižš‚ na Žrovni stolu než na zemi. Proto tedy mus‚ b‡t buď kratš‚ odkap€vac‚ hadičky (3-5cm na
každ‡ch 10cm v‡šky) nebo použ‚t v‚ce odkap€vac‚ch hadiček, aby rostliny měly dostatek vl€hy.
Hydromat teplotn‚ ventil
Rostliny spotřebov€vaj‚ různˆ množstv‚ vody ve sklen‚ku, a to podle teplot.
Hydromat teplotn‚ ventil reguluje tok vody tak, aby se zv‡šil, jestliže se teplota zv‡š‚ nebo naopak sn‚žil, pokud
teploty klesnou. V tomto př‚padě je regulov€n takˆ př‚sun hnojiva, šetř‚ se hnojivo a redukuj‚ se tak rizika
nadměrnˆho vyživov€n‚.
Před t‚m, než ulož‚te systˆm na zimu, je dobrˆ vypl€chnout př‚vodn‚ hadici a odkap€vac‚ trubky kyselinou
solnou nebo octovou. Jestliže použijete kyselinu solnou, neměl by se tento proces prov€dět uvnitř sklen‚ku, ale
na nějakˆm m‚stě, kde nebude kyselina vadit, jelikož je pro rostliny jedovat€.
• – 1 dcl (50-100ml) kyseliny solnˆ nalijte do 2 litrů vody a použit‚m odměrky nalijte tento roztok do jednoho
konce odkap€vac‚ch hadiček. Hadičky by měly ležet na vodorovnˆm povrchu s voln‡mi konci vyv‡šen‡ch nad
tuto Žroveň tak, aby z nich roztok vytekl. Potrub‚ potom propl€chněte čistou vodou. Kyselina soln€ odstran‚ jak
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v€pencovˆ, tak železitˆ usazeniny z hadic a pokud to budete vykon€vat každ‡ podzim, budete s Hydromatem
spokojen‚ rok co rok.
Na zimu uložte Hydromat teplotn‚ ventil mimo sklen‚k do prostoru mimo mr€z.
Rozš‚řenƒ užit‚ Hydromat systƒmu
Hydromat nemus‚ b‡t využ‚v€n pouze ve sklen‚c‚ch. Je vhodn‡ pro všechny druhy pěstov€n‚, např. do truhl‚ků na
balkoně, do zimn‚ch zahrad atd.
D€le je vhodn‡ do různ‡ch z€honů – s růžemi, rododendrony aj. nebo ho můžete využ‚t i při pěstov€n‚ zeleniny a
obalen‡ch sazenic.
Při zavlažov€n‚ rostlin je opět možnˆ použ‚t systˆm v různ‡ch v‡šk€ch, ale v mez‚ch určit‡ch limitů. Pokud si
např. budete př€t zavlažovat rostliny na zemi i na stole, potom oddělte jednu př‚vodn‚ hadici a veďte ji ze země
tak 4-5cm nad stůl. Z tˆto Žrovně povede zavzdušňovac‚ hadice nahoru a př‚vodn‚ hadice směrem k rostlin€m na
stole.
Tlak vody bude nižš‚ na Žrovni stolu než na zemi. Proto tedy mus‚ b‡t buď kratš‚ odkap€vac‚ hadičky (3-5cm na
každ‡ch 10cm v‡šky) nebo použ‚t v‚ce odkap€vac‚ch hadiček, aby rostliny měly dostatek vl€hy.
Vhodnƒ hnojivo do Hydromatu
Vhodn‡mi hnojivem pro Hydromat jsou Hornum Mix nebo Superba (1kg rozpustit v 5 litrech vody). Většina
ostatn‚ch průmyslov‡ch hnojiv nen‚ dostatečně rozpustn€. Nebo použ‚vejte tekut€ hnojiva.
Pokud rostlina dobře roste v obyčejnˆ zemině, potom se hnojivo už‚v€ n€sledovně: rozpusťte 1 kg plnˆ směsi
hnojiva NPK 1447 v pěti litrech teplˆ vody. Nechte směs odst€t na židli nebo stole do druhˆho dne a vysajte
čist‡ roztok pomoc‚ n€sosky (můžete použ‚t černou př‚vodn‚ hadici). Na dně zůstane sraženina, kterou můžete
vyhodit do kompostu.

Œdržba a oprava př‚padnˆch poruch
Regulačn‚ ventil
Uvnitř ventilu je mal‡ filtr. Tento filtr je potřeba po čase vyčistit, protože každ€ voda obsahuje určitˆ množstv‚
nečistot. Zkontrolujte spr€vnˆ nastaven‚ ventilu před čištěn‚m a po něm. Pokud je nastaven‚ př‚liš utaženˆ nebo
kape voda, promažte jej vazel‚nou.
Před zazimov€n‚m otevřete ventil a vyčistěte filtr (ventil smontujte v jeden celek a uložte mimo dosah mrazu).
Směšovac‚ n€doba
Jestliže voda přetˆk€, může to b‡t způsobeno ucp€n‚m hadic (jedna ze dvou hadiček pod n€dobou). Hadice
může b‡t ucp€na hmyzem nebo nějakou jinou nečistotou a je třeba ji vyčistit.
Před zazimov€n‚m je opět nutnˆ, abyste vyčistili jak n€dobu, tak hadičky. Než je začnete znovu už‚vat,
zkontrolujte, zda je zahnut€ hadice pod n€dobou spr€vně nasazen€ (jestli dobře zapad€).
N€doba na hnojivo
N€dobu je potřeba čistit pravidelně, a to samˆ plat‚ i pro d€vkovač.
Jestliže je systˆm v provozu, je nutnˆ, aby n€doba byla na svˆm m‚stě (ať už obsahuje hnojivo nebo ne).
Př‚vodn‚ a odkap€vac‚ hadice
Pokud nefunguje jen jedna odkap€vac‚ hadička, zpravidla stač‚, jestliže ji propl€chnete vodou pomoc‚ injekčn‚
stř‚kačky.
Jestliže je systˆm nov‡ a jedna odkap€vac‚ hadička nefunguje, obvykle stač‚ ji poř€dně propl€chnout čistou
vodou. Položte hadici pod směšovac‚ n€dobu a veďte vodu skrze cel‡ systˆm.
V€penec
Ačkoliv jsou odkap€vac‚ hadičky užš‚, nezanesou se v€pencem rychleji než ostatn‚ hadice. Odkap€vac‚ hadice
jsou hojně využ‚v€ny profesion€ln‚mi zahr€dk€ři. Pro vaši jistotu, že se v€penec v hadic‚ch nikdy neusad‚,
můžete konec odkap€vac‚ hadičky zahrabat do země. Nejprve udělejte kol‚kem d‚rku asi tak 2-3cm před m‚sto,
kde bude kol‚k zasunut. Vyt€hněte 5cm odkap€vac‚ hadice ven a ohněte ji dolu do d‚ry v zemi z€roveň s kol‚kem,
kter‡ um‚st‚te na svˆ m‚sto (viz. obr. M).
Velikou v‡hodou systˆmu Hydromat je to, že můžete použ‚t až 80 kol‚ků na jeden systˆm. To znamen€, že
můžete použ‚t 2 nebo 3 kol‚ky okolo každˆ rostliny. Tento systˆm zajist‚, že každ€ rostlina bude m‚t v‚ce a v‚ce
kořenů, kterˆ si budou br€t vodu a živiny postupně. Pokud je m‚stn‚ voda velmi tvrd€ (v€penit€) a odkap€vac‚
hadičky se neust€le ucp€vaj‚, pomůže, když do roztoku s hnojivem přid€te malˆ množstv‚ kyseliny dusičnˆ
(okolo čtvrt litru kyseliny na 25 litrů hnojnˆho roztoku).
Pozor n€sleduj‚c‚ postup plat‚ pouze pro vypl€chnut‚ a vyčištěn‚ systˆmu a roztok nesm‚ přij‚t do kontaktu
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s rostlinami !!! - v akutn€ch př€padech můžete použ‚t roztok 10 ml kyseliny dusičn„ na 2 litry vody a nal‚t ho
př‚mo do vyčištěn„ směšovac‚ nˆdoby. Ale buďte velice opatrn‚, jelikož roztok rostlinˆm uškod‚, pokud ho
rozlijete ve sklen‚ku. Potom zkontrolujte, zda všechny odkapˆvac‚ hadičky prot„kaj‚ a zbylŠ roztok s uvolněnŠmi
usazeninami pořˆdně proplˆchněte čistou vodou.
Hydromat Valve je patentovan‡ v‡robek.
Nastaven‚ H.T ventilu (HTV)
Napojen‚ na zdroj vody (vodovod) je pomoc‚ běžn‡ch zaklep€vac‚ch rychlospojek nebo spojek se z€vitem jako u
běžn‡ch jin‡ch zahradn‚ch systˆmů.
Jestliže nem€te ve sklen‚ku kohoutek tak doporučujeme, abyste zavedli neprůsvitnou zahradn‚ hadici do
sklen‚ku tak, aby byl ventil pevně ukotven na stejnˆm m‚stě, odkud se vede z€vlaha. Kohoutek by měl b‡t
otevřen jen trochu, protože termo-ventil potřebuje pouze od 0,5 do 4 litrů za hodinu. (jestliže nech€te kohoutek
naplno, může zv‡šen‡ tlak způsobit uvolněn‚ hadice a n€slednˆ vyplaven‚ sklen‚ku). Namontujte ventil, a pokud
šroubem toč‚te ve směru hodinov‡ch ručiček, redukuje se t‚m (snižuje) průtok vody.
Průtok vody zjist‚me pomoc‚ odměrnˆho v€lce a hodinek.
Otočen‚m šroubu se může průtok vody jemně regulovat.
Ventil by měl bƒt nastaven v obdob€ch nejvyšš€ch teplot.
Pokud to nen€ možn† (v důsledku stˆle n€zkƒch teplot) potom snižte množstv€ zˆvlahy asi na polovinu
množstv€, kter† se běžně už€vˆ při vysokƒch teplotˆch.
Pokud se teploty zvƒš€, můžete ventil znovu upravit dle potřeby.
Rostlinn€ spotřeba:
Rajčata: 0,5 až 1 litr po zasazen‚ a později 1,5 až 2 litry/ den.
Okurka: 0,5 až 1 litr po zasazen‚ a později 2,5 litrů denně
Dodatek:
1. Pokud teploty ve sklen‚ku v‡razně stoupnou (třeba pokud zapomenete otevř‚t okna) bude rostlin€m
dod€v€no extrˆmně velkˆ množstv‚ vody.
2. Pokud je to možnˆ, chraňte ventil před př‚m‡m slunečn‚m z€řen‚m, přestože obsahuje tepeln‡ senzor.
3. K otočen‚ regulačn‚ho šroubu stač‚ mal‡ tlak a neměla by z něj kapat voda. Pokud je šroub zatuhl‡ nebo
z něj kape voda, promažte cel‡ ventil jemně vazel‚nou.
4. Systˆm obsahuje mal‡ filtr, kter‡ chr€n‚ odkap€vac‚ hadičky před ucp€n‚m. Tento filtr je nutnˆ občas
vyčistit a d€le je to nutnˆ každ‡ rok před zazimov€n‚m.
5. NIKDY nepouž‚vejte ventil k Žplnˆmu zastaven‚ vody nam‚sto vypnut‚ vody kohoutkem. Nikdy
nenastavujte ventil na mˆně než 5 litrů.
Jestliže se z nějak†ho důvodu přeruš€ př€vod vody do ventilu a nějakou dobu nebude na ventil působit tlak
vody, budete muset znovu nastavit průtok vody.
Během prvn€ho tƒdne se může množstv€ vody vƒrazně měnit, Teplotn€ ventil potřebuje nějakƒ čas na to, než se
„zaběhne“. Je nezbytn†, abyste během těchto prvn€ch dnů nastaven€ ventilu, resp. cel†ho syst†mu denně
kontrolovali.

HOT LINE
Př‚padnƒ problƒmy konzultujte na
mob (+420) 739 661 428
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