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Toodetud Venemaal Prime Line OÜ tellimusel. 



TILKKASTMISSÜSTEEM

1. eenõu2. eetaseme näidu vooliku hoidja3. äbipaistev voolik - veetaseme näitaja4. iitmik ? ”5. Tilguti voolik6. Tilguti7. eavooliku pime kork8. Suur kolmik peavooliku jaoks)

9. eavoolik ? ”10. iitmik veenõu jaoks11. ee ilter12. eekraan13. eavooliku nurk14. äike kolmik tilguti vooliku jaoks15. eavooliku klamber16. aaskel peavooliku jaoks
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veenõu 
Veetaseme näidu vooliku hoidja (2) - kasutatakse läbipaistva tasemenäidu vooliku 
kinnitamiseks vertikaalses asendis (kinnitatakse konksuga veenõu külge).

bipaistev voolik - veetaseme itaja (3) - on ette nähtud veetaseme 
mõõtmiseks veenõus (tünnis), selleks et saaksite õigel ajal veenõu uuesti 
täita. ikseeritakse vooliku hoidjaga veenõu külge vertikaalses asendis.

iitmik Ω” (4) - kasutatakse peavooliku ühendamiseks veenõu- ning vee iltriga. 
Til uti voolik (5) - kasutatakse vee juhtimiseks peavoolikust tilguti juurde.
Til uti (6) - paigaldatakse taime juurestiku vahetusse lähedusse.

eavooliku pime (kork) (7) - paigaldatakse peavooliku lõppu vee väljavoolu 
tõkestamiseks.

uur kolmik (peavooliku jaoks) (8) - kasutatakse peavooliku hargnemisel ning 
läbipaistva vooliku ühendamisel.

eavoolik Ω” (9) - kasutatakse kõigi tilkkastmissüsteemi osade ühendamiseks ning vee 
juhtimiseks taimedeni.

iitmik vee õu jaoks (10) - kasutatakse süsteemi ühendamiseks veenõuga.
Vee ilter (11) - kasutatakse vee puhastamiseks, selleks et ennetada tilgutite 
ummistumist. iltri paigaldamisel tuleb jälgida noole suunda iltril vee voolusuund peab 
olema sama noole suunaga .
Veekraa  (12) - paigaldatakse peavoolikule veevoolu sisse- ja välja lülitamiseks. 

eavooliku urk (13) - vooliku keeramisel 90o on soovitatav kasutada vooliku nurka, 
selleks et vältida vooliku purunemist.
V ike kolmik (til uti vooliku jaoks) (14) - kasutatakse vee juhtimiseks peavoolikust 
tilguti voolikusse. olmikud tuleb paigaldada peavooliku külge sellise vahemaa tagant 
mis on võrdne kõrvalasuvate taimede omavahelise kaugusega.

eavooliku klamber (1 ) - eesmärgiks on peavooliku ikseerimine peenral.
aaskel peavooliku jaoks (16) - kasutatakse peavoolikus aukude tegemiseks väikeste 

kolmikute ühendamiseks.
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3. T  
a komplekti osade imekiri ja ko us o  tav pake dil. Tilkkastmissüsteemi uk  

toodetakse kahes varustuses komplektis :- Komplekt "Teplic j/ ли " on ette nähtud  taime kastmiseks m  suurusel 
maa-alal või standardse kasvuhoone jaoks suurusega  meetrit neli taimerida .
- Komplekt " ar ikov j/ ик " on ette nähtud  taime kastmiseks m  suurusel 
maa-alal või ühele peenrale suurusega  meetrit kaks taimerida .



4. Tööks ettevalmistamine
 Keerake peavoolik lahti, asetage see peenardele ning jätke see mõneks tunniks 
sirgenema. Märkige veenõu põhjast 50-70mm kõrgusel koht liitmiku paigaldamiseks. 
Antud kohas tuleb puurida ava diameetriga 22±1mm. Keerake liitmikult mutter ära. 
Asetage liitmik veenõu seestpoolt koos tihendiga puuritud avasse. Liitmiku keere
peab jääma väljapoole. Keerake mutter liitmikule tagasi nagu näidatud joonisel 2.
Ühendage voolik veenõuga jälgides joonisel 2 näidatud järjekorda. 
Naaskliga valmistage ette augud peavooliku peal väikeste
kolmikute paigaldamiseks. Kolmikute vahe peaks vastama 
taimede omavahelisele vahemaale. Ühendage tilgutid ja 
kolmikud tilgutite voolikuga. Protsessi kiirendamiseks ning 
mugavamaks muutmiseks on soovitatav hoida lühikest aega 
tilgutite vooliku otsad kuumas vees (60-70oc) ning peale 
veest väljavõtmist ühendada tilgutid ja kolmikud voolikuga. 
Asetage tilgutid otse maasse taime juurestiku vahetusse 
lähedusse. Jälgige, et voolikud ei oleks murdunud või 
liialt paindunud.

5. Tööde järjekord 
 Täitke veenõu veega. Selleks, et vältida süsteemi ummistumist on soovitatav veenõu kinni
katta. Avage veekraan, reguleerige kraani avamisel vee juurdevoolu. Veenduge, et kõigist 
tilgutitest tilgub vett. Juhul kui vesi ei jõua tilgutini võib selle põhjuseks olla õhk süsteemis. 
Selleks, et õhk välja lasta on soovitatav avada peavooliku korgid (pimedad) ning oodata kui 
kogu õhk on süsteemist väljunud. Aeg ajalt tuleb veefiltrit puhastada: avage filter ning 
puhastage see.6. Süsteemi hoidmine ja talveks konserveerimine
 Süsteem ei ole ette nähtud kasutamiseks talvisel perioodil. Hooaja lõpus tuleb see kokku 
panna, tühjendada voolikud ja veenõu veest, võimalusel puhuda süsteem õhuga läbi. 
Tilkkastmissüsteemi komplekt tuleb hoiustada kuivas ruumis ning õhutemperatuuril üle 3oc.
Märkus: selleks, et kasutada süsteemi järgmisel hooajal on soovitatav taimed istutada 

igal aastal ühesuguse süsteemi/järjekorra järgi. Istutamissüsteemi muutmisel on võimalik 
alati juurde soetada tilkkastmissüsteemi lisakomplekt või eraldi ka peavoolik.
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7.Võimalikud vead ning nende kõrvaldamine
Viga/rike Põhjus Eemaldamise moodus

Süsteemis ei 
ole survet

Kontrollige:     
-kas veenõus on vett     
-kas veekraan on lahti     
-kas ühendustest ei lase vett läbi

Veefilter on 
ummistunud Võtke veefilter lahti ning puhastage

Veevoolikus on 
õhk

Laske voolikust õhk välja, 
eemaldades kork kuni ei hakka 
vesi voolama.

Vesi ei jõua konkreetse taimeni Tilguti on 
ummistunud

Võtke tilguti mullast välja 
ning puhastage

Vesi ei jõua ühe kolmiku 
otsa taimedeni

Kolmik on 
ummistunud Võtke kolmik lahti ning puhastage

Vesi ei jõua kõikide taimedeni
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