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5451

• Kiváló teljesítménye miatt évekig megbízhatóan mûködik.
• A bronzból készült dupla alsó áteresztõ szelep jobb átfolyást tesz lehetõvé,
   és nem tömíti el a törmelék.
• A kialakított lyukaknak köszönhetõen a csapot le lehet lakatolni, amikor nincs 
   használatban.

• A szilárd nyomócsõ ellenálló a sérülésekkel szemben.
• A nyomócsövön nem fog a korrózió.
• A horganyzott acél rúd hosszú élettar tamú.
• Az alkatrészek a föld felett cserélhetõk, így nem kell ásni.
• ¾''-os locsolótömlõ csatlakozó.
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locsolófej

kezelõkar

összekötõ elem

illesztõelem

forgócsap

forgócsap anyája

négylapfejû csavar

tömítõanya

tömítés

tömlõcsatlakozó 3/4

alsó szelep

villásrúd/rúdillesztés

csõ

búvárdugattyú

öntöttvas

öntöttvas

sárgaréz

horganyzott acél

horganyzott acél

horganyzott acél

horganyzott acél

sárgaréz

teflonos grafit

sárgaréz

bronz 81-3-7-9

sárgaréz/horganyzott acél

galvanizált acél

buna-N/sárgaréz

ELEM MENNY. ALKATRÉSZ ANYAG

A csap elzár t állapotában a nyomócsõben és a 
fejben nincs víz. A víz útját a fagyhatár alatti 
búvárdugattyú zárja el. Ilyen kialakítás mellett a 
csap nem fagy be.

A kar felemelésével megindul a víz. A kar feleme-
lésekor a búvárdugattyú felemelkedik, így a 
szivattyú megindítja a vizet, a dugattyú pedig 
elzárja az elszívónyílást.

A kar visszafordításával a búvárdugattyú ismét 
elzárja a víz útját, és megnyitja a elszívónyílást. 
Ennek eredményeként a csapban és a csõben 
lévõ víz visszafolyik az elszívó kavicságyba. A 
csõben így nem marad víz, tehát nem fagyhat be.

*Ezeket az elemeket az YRK1 javítókészlet nem tar talmazza.
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AZ 5451 KERTI CSAP TELEPÍTÉSE

AZ 5451 KERTI CSAP BEÁLLÍTÁSA

Ásson egy kb. 60 cm-es lyukat a csap számára, amely kb. 30 cm-rel mélyebb, mint amilyen mélyre a berendezés 
vége kerül.

MIELÕTT CSATLAKOZTATNÁ A CSAPOT, MOSSA ÁT A CSÖVEKET, hogy a telepítés és az összeszerelés során 
esetlegesen bekerült kavics vagy törmelék eltávozhasson. Ha nem mossa ki a csöveket, a törmelék eltömítheti a 
locsolóberendezést vagy a kiömlõnyílásokat.

Kapcsolja össze a csöveket, de még ne ássa be a csapot. Elõbb próbálja ki a csapot, hogy meggyõzõdhessen 
arról, hogy az rendeltetésszerûen mûködik, és a csövek nem szivárognak. Nyissa meg és zárja el a csapot, hogy 
ellenõrizze, megfelelõen folyik a víz és az elvezetés is mûködik. Ha a berendezés az elszívónyílásnál szivárogna, 
kövesse az alábbiakban ismertetett „beállítási folyamatot”. 

Töltse fel közepes méretû kaviccsal a gödröt a csap alatt és mellett – ez lesz ugyanis a kavicságy, ahová a víz 
elfolyhat. Kavicságy nélkül a csap nem tudja kiüríteni a vizet, ezért hidegben megfagy! A fagyás nemcsak a 
berendezést teszi tönkre: feleslegesen elfolyhat a víz, vagy eláraszthatja a területet.
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Locsolás után soha ne hagyja a tömlõt a berendezésen, mert a csap nem tud megfelelõen kiürülni, ezért 
befagyhat.

Ha a csapot fészerbe, istállóba stb. vagy aszfaltozott, betonozott helyre szereli (pl. kocsifelhajtó), csatlakoztasson 
1/8’’-os csövet vagy tömlõt az elszívónyíláshoz, és távolabb alakítson ki gödröt, ahová a víz távozhat a locsolóból. 
Ennek hiányában ugyanis a berendezésben maradt folyadék kiszivároghat a csap körül, amely károsíthatja a 
padlót vagy összesározza a területet.

A csapban lévõ víznyomás nem haladhatja meg az 5,6 bart. A nagyobb víznyomás gyorsítja az elhasználódást és 
szivárgáshoz vezethet, amelynek következtében telítõdik a talaj, így a kavicságy nem tudja elvezetni a vizet a 
berendezésbõl. Ha a csap nem tud megfelelõen ürülni, akkor befagyhat, amely károsítja a berendezést, 
eláraszthatja a területet és pazarolja a vizet. A túlzott víznyomás következtében az alkatrészek cseréjére is 
gyakrabban lehet szükség. A normális üzemi víznyomás 1,4–2,8 bar.

Ha a csap kavicságyának környéke vízzel telített, a csap nem tud megfelelõen ürülni, ezér t befagyhat. Ha a 
telepítés helye alacsonyan fekszik vagy gyakran meggyûlik benne a víz, akkor a csapnak nagyobb méretû 
vízelvezetõ ágyra van szüksége, vagy gondoskodni kell egy távolabbi kavicságyról, ahová a víz elvezethetõ.

FONTOS: Az 5451-es termékek vízzáró képességét 1,4–2,8 bar közötti víznyomás mellett teszteljük. A normális telepítés során általában

NINCS szükség további beállításra. Amennyiben a telepített csapon elzárás után mégsem szûnik meg a vízfolyás, az alábbi eljárást kell követni:

1. Zárja el a  víz fõelzárót.

2. Nyissa ki a csapot, hogy megszûnjön a nyomás.

3. Lazítsa meg az állítócsavart (1. elem)

4. Nyomja le a sárgaréz rudat, amennyire csak lehet, és ellenõrizze, hogy a búvárdugattyú teljesen lent van.

5. Forgassa el a kart (2. elem) körülbelül 30 fokkal az eredeti helyzetétõl.

6. Húzza meg az állítócsavart.

7. Nyissa ki a víz  fõelzárót.

8. Mûködtesse a csapot, hogy lássa, megfelelõen mûködik és megfelelõen zár-e.

9. Ha a csap még mindig nem zár tökéletesen, ismételje meg a fenti lépéseket 1-8-ig.

10. Nyissa meg a vizet a csapban, majd zárja el, hogy ellenõrizhesse a következõ módszerekkel:

a) hallgassa meg, hogy a víz lement-e a csõben

b) tegye kezét a tömlõcsatlakozásra, hogy érezze a vákuumot

Ha a csap még mindig nem ürül ki, ugorjon a 11-es lépéshez.

11. Ha az elszívónyílás eltömõdött, sapkával vagy elkötött tömlõvel zárja el a locsoló kifolyócsövét. Nyissa meg, majd zárja el a csapot, hogy a víznyomás kivigye a 
törmeléket, amely eltömte az elszívónyílást. Szennyezésmentes modellek esetében gyõzõdjön meg arról, hogy a vízelvezetõ szelepen lévõ kicsiny lyuk nincs-e 
eltömítve. A megfelelõ elszívás ellenõrzésére ismételje meg a 10. lépést. Ha a csap még így sem ürül, ismételje végig a lépéseket 1-10-ig, míg az elszívónyílás 
teljesen szabaddá nem válik.

FIGYELEM! Soha ne egy lépésben próbálja meg beállítani a csapot, mert elromolhat és megsérülhet a szelep vagy a rúd. A beállítást több apró lépésben kell 
elvégezni!

NÉHÁNY ÖTLET A KERTI CSAP TELEPÍTÉSÉHEZ
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