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Kapková závlaha sadů, vinic, chmelnic a školek

Kapková závlaha trvalých kultur je systém závlahy, který umožňuje 
dodávat vodu k rostlinám pomocí kapkovacích hadic a obslužných 
armatur i v době největšího sucha. Jako vodní zdroj je možné použít jak 
povrchové zdroje – potoky, rybníky, řeky, závlahové nádrže, tak i hlubinné 
zdroje vody - studny. Kapková závlaha je velice úsporná. Minimalizuje 
odpar vody a zavlažuje jen místa, kde je vody nejvíce potřeba. Součástí 
instalace je čerpací a fi ltrační stanice, dopravní a distribuční potrubí, 
obslužné armatury a kapkovací hadice. Díky moderní technologii 
kapkovacích hadic jsme schopni instalovat závlahu do řádků až 500 m 
dlouhých. Řízení a obsluha závlahového systému je díky moderním řídícím 
jednotkám uživatelsky příjemná a snadná. Stromy jsou zavlažovány 
v závlahových cyklech, při kterých je možné do závlahové vody dávkovat 
kapalné hnojivo nebo potřebné chemické látky. Kapkovací hadice je 
možné zavěsit na drát pěstební konstrukce nebo je položit na zem 
podél kmenů stromů. Pracovní tlak závlahového detailu závisí na druhu 
použitých kapkovacích hadic - do  5,5 bar. 

Parametry kapkové závlahy:
 • materiál potrubí PE-HD, ocel,
 • tlaková třída 6, 10, 16 bar, 
 • originální navrtávky a fi tinky,
 • podpovrchová instalace bez následného omezení práce v sadu,
 • možnost ovládání systémů od manuálního po plně automatický,
 • velikost sekce - dle vydatnosti vodního zdroje a dispozice v terénu.

Kapková závlaha zeleniny

Systémy kapkové závlahy zeleniny jsou nabízeny ve variantě jednoleté 
nebo víceleté. V systémech jsou používány závlahové pásky nebo hadice. 
Rozteče kapkovacích pásek jsou 15 – 100 cm, vydatnost jednotlivých 
kapkovačů je 0,8 - 3,8 l/h, délka závlahové linky závisí na použitých 
materiálech. Fitinky a obslužné armatury splňují náročná kritéria 
a je možné vybírat z množství variant dle požadovaných parametrů. 
Jako zdroj vody je možné použít jak povrchovou tak studniční vodu. 
Doporučená fi ltrace 120 MESH je řešena diskovými, sítovými nebo 
pískovými fi ltry. Filtrační stanice lze dodat s manuálním čištěním, 
poloautomatickým nebo s automatickým proplachem. Systémy 
kapkové závlahy lze vybavit řídícím systémem dle požadavků zákazníka. 
Distribuční potrubí lze dodat z potrubí PE-HD, nebo hadice LAY-FLAT.

Parametry kapkové závlahy:
 • materiál pásek nebo hadic - PE-HD,
 • průměr pásek nebo hadic 16, 20 mm,
 • široké spektrum fi tinek, dle konkrétní aplikace,
 • distribuční potrubí - PE-HD, nebo LAY-FLAT,
 • řídící systém dle požadavků zákazníka,
 • fi ltrační stanice s manuálním nebo automatickým proplachem,
 • délka závlahové linky dle parametrů použitých materiálů až 500m,
 • pracovní tlak až 0,5 - 5 bar.



Pískové filtrační jednotky a přihnojovací nádrže

Pískové fi ltrační jednotky jsou určené k fi ltraci vody pro závlahy jak 
z povrchových, tak z podpovrchových zdrojů.  Jedná se o ocelové žárově 
zinkované jedno - nebo dvoukomorové konstrukce s příslušenstvím, 
vybavené dle požadavků zákazníka manuálním nebo automatickým 
proplachem. Manuální proplach spouští obsluha prostřednictvím 
třícestných kohoutů, automatický proplach je řízen řídící jednotkou 
a spouštěn elektroventily. Filtračním médiem je písek. Průtoková 
kapacita fi ltračních jednotek se pohybuje v rozmezí 5 – 30 l/s, pracovní 
tlak je 6 bar. Pro případ, že je zapotřebí fi ltrační jednotku přemisťovat, 
jsou jednotky nabízeny také v mobilní variantě, která je osazená na 
jednoosém podvozku se závěsem za traktor,  vybaveném stabilizačními 
podpěrami pro ustavení stroje. Pro trvalé zabudování do závlahového 
systému, např. na výstupu čerpací stanice, jsou dodávány ve variantě 
stabilní.  Filtrace pískovými jednotkami je spolehlivou a kvalitní fi ltrací, 
díky které bude váš systém dlouhodobě funkční. 

Přihnojovací nádrže (fertilizační tanky) představují tlakové ocelové 
pozinkované nádrže. Objem nádrží je 80, 180 nebo 400 l. Nádrže se 
připojí do závlahového systému, buď přímo, nebo do obtoku. Do nádrže 
se rozmíchá potřebné množství hnojiva a připojí se přívod a odvod vody. 
Po spuštění závlahy protéká voda jak potrubím, tak nádrží a přimíchává 
do závlahové dávky vodu s rozpuštěným hnojivem.  

Ovládací systémy závlah

Závlahové systémy sadů, vinic a zeleniny jsou rozmístěny zpravidla 
na velké ploše. Ovládací systém je složen z velkého počtu aktivních 
ovládacích prvků, na každý prvek jsou kladeny velké nároky na 
spolehlivost. Porucha kterékoli součásti systému znamená, v lepším 
případě, přerušení závlahy. V horším případě poškození systému nebo 
zavlažované plochy. Z tohoto důvodu je velice důležité zavést takový 
závlahový systém, který umí automaticky reagovat na vzniklé problémy 
a který poskytne údaje o stavu a průběhu zavlažování i během 
nepřítomnosti obsluhy. Provádět fyzickou kontrolu systému je časově 
i fi nančně náročné. Závlaha je v mnoha případech nepřetržitá. 

Systémy řízení ovládají celou soustavu - závlahové sekce, čerpací stanici, 
regulaci čerpadel, jsou schopny monitorovat počasí, půdní vlhkost 
apod. Všem vstupním údajům přizpůsobují pracovní režim závlahy. 
Součástí systémů jsou rovněž prvky zabezpečující provoz čerpací 
stanice - ochranu proti běhu na sucho, kontrolu těsnosti potrubí, teplotu 
čerpadla apod.

Našim zákazníkům je nabízen systém řízení se zpětnou kontrolou 
(FEEDBACK). Tento jedinečný systém vyráběný fi rmou PERROT 
je výhodný díky možnosti sledování funkce jednotlivých ventilů 
a čerpadel. Například při provozu závlahy v noci má obsluha ráno 
možnost zkontrolovat, zda všechny sekce v noci zalévaly nebo zda se 
vyskytla porucha. Tyto informace je možné sdílet na řídícím počítači 
nebo prostřednictvím telefonu - komunikátoru. Systémy Aqua Industrial 
jsou schopné připojit až cca 2500 ovládaných míst na vzdálenost desítek 
kilometrů.

Systémy dodávané Aqua Industrial lze ovládat pomocí ovládacího 
panelu jednotky, externího programátoru, nebo GSM sítě.

Dále je možné závlahové systémy řídit pomocí:
 • bateriových ovládacích jednotek,
 • bezdrátové technologie (CB pásmo).



Struktura řídícího systému závlah

Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696   •   web: www.aquaindustrial.cz   •   email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz

Změna údajů vyhrazena. Společnost Aqua Industrial nenese odpovědnost za případné škody vzniklé špatným vyložením nebo užitím informací obsažených v tomto prospektu.


