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INTRODUCERE
 Acest ghid este destinat a va ajuta in instalarea unui sistem de irigare automatizat, subteran, pentru spatii 

rezidentiale de dimensiuni mici si medii. Indicatiile, ilustratiile si pasii descrisi va vor ajuta in intelegerea procesului 

si realizarea proiectului dumneavoastra.

 Ca in orice domeniu al instalatiilor, pentru rezultate optime puteti apela la un specialist in irigatii, iar pentru 

suprafete mari, spatii sportive sau comerciale, va recomandam acest lucru. Fara indoiala, proiectarea si instalarea 

unui sistem de irigare reprezinta o lucrare destul de mare, insa nu una dificila. Gardenium.ro nu ofera servicii de 

instalare, insa va stam la dispozitie cu orice detalii tehnice si sfaturi legate de montaj. 

Unelte necesare:

 Manusi de protectie

 Unelte pentru sapat si asezat pamantul (cazma, plantator, lopata)

 Unealta pentru taiat conducta

 Unealta pentru gaurit conducta

 O ruleta

 Stegulete colorate sau alt tip de marcaj pentru aspersoare

 Cheie tubulara 10 sau 13mm (pentru colierele de bransament)

 Surubelnita cruce

 Surubelnita dreapta mica

 Cutter

 Cleste patent

 Unealta strangere fitting-uri compresiune (sau cleste mare)
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1. REALIZAREA CONEXIUNII LA SURSA DE APA
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2. INSTALAREA CONDUCTEI PRINCIPALE
 Daca aveti un camin existent la sursa de apa suficient de incapator, puteti opta pentru montajul electrovane-

lor grupat, in acest camin, caz in care conducta principala a sistemului (mereu sub presiune) va fi doar scurta bucata 

de la punctul de conexiune pana la intrarea in electrovane.

 1. Trasati traseul conductei principale, de la punctul de conexiune pana la punctul sau punctele de   
 amplasare a electrovanelor

 2. Daca aveti un gazon existent, puteti, optional, sa plasati o folie de plastic pe marginea santului   
 pentru a aseza brazdele de gazon si pamant sapate manual.

 3. Sapatura trebuie sa aiba o adancime de aproximativ 20-25 cm, si o latime de aproximativ 20 cm.   
 Latimea este suficient, de regula, sa aiba latimea unei cazmale.
 Daca aveti posibilitatea, puteti inchiria un utilaj pentru sapat motorizat, care necesita insa o oarecare exper 

 tiza pentru folosire

 4. Dupa pregatirea santului, incepand cu punctul de conexiune, masurati, taiati si pozitionati conducta  
 de-a lungul sapaturii, folosind coturi, teuri si mufe acolo unde este nevoie, pana ce ati ajuns la toate  
 punctele de montaj ale electrovanelor
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NOTA!
Subtraversari
Uneori veti intalni in practica situatia in care, pentru a respecta proiectul, trebuie sa treceti cu o conducta pe sub o 

alee, adica sa realizati o subtraversare.

Daca, prin constructie, aleea sau suprafata respectiva nu permite demontarea si sapatura normala, puteti incerca 

urmatoarea varianta: 

- Taiati o bucata de teava suficient de lunga (latimea aleii + 1 metru)

- Adaptati la unul dintre capete un furtun de gradina, iar la celalalt capat duza furtunului de gradina

- Porniti apa si deschideti duza furtunului la un debit cat mai mare, si impingeti usor bucata de conducta

- Pe masura de pamantul se imbiba de apa, conducta ar trebui sa avanseze usor

- Dupa ce ati realizat traversarea, scoateti adaptarile si mufati bucata de conducta la conducta principala

3. MONTAJUL ELECTROVANELOR
 Acum ca aveti conducta principala pe pozitie, puteti monta electrovanele corespunzatoare fiecarei zone. Asa 

cum am discutat si in ghidul de proiectare, la pasul IV, electrovanele vor fi pozitionate, in sistemul dumneavoastra, 

fie grupate intr-un singur loc, fie individual, fiecare in dreptul zonei pe care o deserveste, fie grupate cate 2, 3 sau 4 

in diverse puncte alese de dumneavoastra din spatiul verde.

 1. In cazul amplasarii individuale, taiati conducta in dreptul fiecarei electrovane si montati un teu sau  
 un racord filetat in care veti infileta electrovana.
 In cazul amplasarii grupate in teren, cu ajutorul unui racord montati distribuitorul cu 2, 3 sau 4 iesiri pentru  

 electrovane
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4. INSTALAREA ZONELOR SI A ASPERSOARELOR
 In acest pas veti monta conductele secundare si aspersoarele pentru fiecare circuit in parte. Va recomandam  

 montarea a cate unei zone, pe rand, pentru situatia in care spatiul verde este deja amenajat, pentru a limita  

 cat mai mult timpul in care gazonul sau alte plante vor sta scoase din pamant. 

      

 1. Marcati pozitia fiecarui aspersor. Daca, in acest moment, constatati ca acoperirea spatiului verde nu  
 este completa sau satisfacatoare, puteti revizui proiectul si adauga sau repozitiona un aspersor, cu   
 grija sa va incadrati in debitul maxim disponibil (Ghid proiectare - pagina 10)

 2. Dupa aceeasi procedura ca in pasul 2, trasati si pozitionati in pamant conducta secundara

 3. Montati pe conducta fitting-urile necesare (coturi, teuri, mufe)

 2. Infiletati electrovanele in distribuitor, teu sau racord.

 3. Daca aveti un distribuitor cu mai multe iesiri decata numarul de electrovane, montati cate un   
 capac in fiecare iesire libera a distribuitorului.
 Acesta este un moment in care puteti lua in calcul extinderi viitoare, prin prevederea unei iesiri in plus pe   

 distribuitor pentru o electrovana montata ulterior. Va trebui sa luati in calcul acest in aspect si in alegerea   

 cablului cu un numar de fire mai mare.

 Pentru un montaj cat mai exact al cutiilor de electrovane fata de nivelul solului, recomandam montarea   

 acestora dupa astuparea tuturor santurilor, cand conductele vor fi fixate definitiv in pamant. (Pasul 5)
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NOTA!
Nu montati inca duzele, indiferent de tipul aspersorului ! Inainte de acest pas veti “clati” instalatia de eventuale 

impuritati ramase pe conducta. 

 4. In dreptul aspersoarelor, montati pe conducta colierele de bransare (se mai numes sa bransament  
 sau brida), strangeti suruburile si, cu ajutorul unei unelte de gaurit (ex. bormasina cu acumulator)
 gauriti conducta prin interiorul colierului, facand o gaura cat mai apropiata ca diametrul de interiorul  
 piesei respective

 5. Infiletati bratul flexibil, ce face legatura dintre aspersor si conducta, in colierul de bransare.
 Acesta poate fi un Swing Joint prefabricat, sau, daca ati prevazut in deviz o rola de furtun flexibil si coturi   

 separat, acesta este momentul in care veti fabrica legatura flexibila :

  a) Taiati o bucata de furtun flexibil de lungimea necesara (distanta dintre conducta si locul exact al   

  pozitiei aspersorului) . Nu este recomandata folosirea acestui furtun flexibil pe o lungime mai mare de 2  

  metri, din cauza pierderii de presiune

  b) Introduceti, prin rasucire, cat mai adanc, la fiecare capat, cate un cot SBE

 6. Infiletati aspersorul la celalalt capat al bratului flexibil
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5. TRASAREA CABLULUI ELECTRIC 
 In acest pas, veti trasa in teren cablul electric ce va face legatura dintre programator si fiecare electrovana, 

pentru a putea astupa sapaturile si a fixa definitiv cutiile de vizitare a electrovanelor. Pentru acest tip de cablu electric, 

prin care nu va trece o tensiune mai mare de 24V, nu este nevoie de un tub suplimentar de protectie, aceasta fiind o 

masura suplimentara de precautie. 

1. Pornind de la ultima electrovana, lasand o bucla de rezerva de minim 50 cm de cablu in cutia de vizitare, tra-
sati cablul paralel cu conducta, in acelasi sant, pe intreg traseul, pana in dreptul pozitiei in care va fi montat 
programatorul. 
De multe ori, pozitia programatorului nu coincide cu pozitia punctului de alimentare cu apa, astfel ca este posibil sa 

fie nevoie de inca o sapatura de cativa metri special pentru acest cablu

2. In functie de numarul de fire al cablului, este posibil sa aveti in proiect mai multe cabluri prevazute, caz in 
care le trasati pe fiecare in parte, avand grija sa pastrati acea bucla de rezerva in interiorul cutiei de
electrovana

3. Pastrati o bucla de rezerva de minim 1 metru pentru fiecare cablu, in dreptul programatorului

Conectarea electrovanelor la cablul electric:

Fiecare electrovana are un solenoid cu doua fire (in general de culoare rosie). Dintre acestea doua, unul va fi legat la 

firul comun al cablului electric, iar celalalt pe un fir separat, dedicat electrovanei respective. 

4. Alegeti o culoare pentru firul comun. De regula, este utilizat cel galben-verde

5. Desfaceti cablul si expuneti toate firele
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 Acum ca aveti conducta principala pe pozitie, puteti monta electrovanele corespunzatoare fiecarei zone. Asa 

cum am discutat si in ghidul de proiectare, la pasul IV, electrovanele vor fi pozitionate, in sistemul dumneavoastra, 

fie grupate intr-un singur loc, fie individual, fiecare in dreptul zonei pe care o deserveste, fie grupate cate 2, 3 sau 4 

in diverse puncte alese de dumneavoastra din spatiul verde.

 1. In cazul amplasarii individuale, taiati conducta in dreptul fiecarei electrovane si montati un teu sau  
 un racord filetat in care veti infileta electrovana.
 In cazul amplasarii grupate in teren, cu ajutorul unui racord montati distribuitorul cu 2, 3 sau 4 iesiri pentru  

 electrovane

6. Dezizolati firele dorite (cel comun si cel dedicat electrovanei)

7. Cu ajutorul conectorilor impermeabili, imbinati, pe rand, firul comun si firul dedicat cu cate un fir al elec-
trovanei

NOTA!
In situatia electrovanelor amplasate individual in teren, veti fi nevoit sa intrerupeti firul comun in dreptul fiecarei 

electrovane, in afara de ultima. In acest caz, la imbinarea firului comun cu firul electrovanei veti avea 3 capete (firul 

rosu, si cele doua capete ale firului comun intrerupt).  

Instructiuni Hunter : 
http://www.hunterindustries.com/support/x-core-connecting-valves-and-transformer
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a) Conectori DBY : dezizolati firele, imbinati-le 

intre ele prin rasucire, introduceti-le in  capacelul 

galben, pe care apoi il scufundati in tubul cu gel 

cat mai adanc  (vezi figura de mai jos)

b) Conectori DBM : nu dezizolati firele, introduceti cate 

un fir in fiecare orificiu, si capsati partea neagra cu

ajutorul unui cleste (vezi figura de mai jos)
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6. ASTUPAREA SAPATURILOR
In acest moment, puteti incepe sa acoperiti cu pamant conductele si sa fixati aspersoarele si cutiile in pozitia finala.

Sfaturi : 

- Pe masura ce acoperiti cu pamant, tasati pamantul pe cat posibil pentru a evita surplusul mare de pamant la final

- Fixati asperoarele cat mai aproape de margine sau de colt, cu partea superioara exact la limita suprafetei solului, 

in pozitie perfect verticala (in caz contrar raza de udare va avea de suferit)

- Fixati cutiile pentru electrovane, de asemenea, in pozitie verticala, asigurandu-va ca in interiorul ei electrova-

na/electrovanele sunt cat mai bine centrate pentru a permite accesul usor in caz de interventie. Capacul cutiei 

trebuie sa fie in linie cu suprafata solului

NOTA!
Cutiile de electrovane au un design ce permite taierea si adaptarea lor foarte usor, in functie de traseul conductelor 

fiecarui sistem. Cu alte cuvinte, daca in cazul dumneavoastra constatati ca ansamblul electrovanei nu incape in cutie 

sau se va afla prea adanc in pamant, pur si simplu decupati cutia astfel incat sa obtineti pozitia dorita. Veti avea 

nevoie de o unealta tip fierastrau pentru cutiile mai mari (dreptunghiulare).

7. MONTAJUL PROGRAMATORULUI SI AL SENZORULUI
 In cadrul acestui pas va trebui sa urmati instructiunile exact din manualul de utilizare a programatorului si a 

senzorului (optional), insa vom parcurge pe scurt pasii si in acest ghid.

1. Decideti pozitia exacta a programatorului (veti avea nevoie de alimentare 220V, recomandabil cu impamantare)

2. Prindeti pe perete programatorul 

3. Alimentati la curent programatorul
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4 Conectati firele cablului sau cablurilor ce vin de la electrovane :

 a) Firul sau firele comune la borna “C”

 b) Firele dedicate electrovanelor, cate unul, respectand proiectul, la bornele 1, 2, 3, etc.

 c) Firul dedicat electrovanei principale (Master Valve, daca exista), la borna P / MV

     Daca exista in proiect si un senzor meteo (de ploaie, inghet, vant etc.) :

5. Fixati senzorul intr-un loc in care sa fie expus la fenomenele meteorologice (ploaie, vant, etc.)

6. Trasati cablul senzorului pana la programator, si conectati firele la bornele speciale pentru senzor (SEN)

Daca este vorba despre un senzor wireless (fara fir), veti conecta la programator firele Receiver-ului, si urmati 

instructiunile de utilizare ale senzorului pentru programare

8. GOLIREA DE IMPURITATI, MONTAJUL SI REGLAJUL DUZELOR
1. Porniti, pe rand, timp de cateva secunde, fiecare electrovana, pentru a va asigura ca orice resturi rezultate in 

urma instalarii au parasit conductele sau corpurile aspersoarelor si electrovanelor. Opriti udarea.

2. Montati duza fiecarui aspersor conform proiectului

3. Porniti cate o zona si observati udarea

4. Cu ajutorul cheitelor de reglaj specifice fiecarui tip de aspersor, reglati unghiul de udare corespunzator cu 

proiectul

In acest moment, nu mai ramane decat sa programati controller-ul dupa instructiunile fiecarui producator si sa va 

bucurati de gradina dumneavoastra, sau sa treceti la urmatoarea lucrare din cadrul amenajarii spatiului

dumneavoastra.
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 In acest pas, veti trasa in teren cablul electric ce va face legatura dintre programator si fiecare electrovana, 

pentru a putea astupa sapaturile si a fixa definitiv cutiile de vizitare a electrovanelor. Pentru acest tip de cablu electric, 

prin care nu va trece o tensiune mai mare de 24V, nu este nevoie de un tub suplimentar de protectie, aceasta fiind o 

masura suplimentara de precautie. 

1. Pornind de la ultima electrovana, lasand o bucla de rezerva de minim 50 cm de cablu in cutia de vizitare, tra-
sati cablul paralel cu conducta, in acelasi sant, pe intreg traseul, pana in dreptul pozitiei in care va fi montat 
programatorul. 
De multe ori, pozitia programatorului nu coincide cu pozitia punctului de alimentare cu apa, astfel ca este posibil sa 

fie nevoie de inca o sapatura de cativa metri special pentru acest cablu

2. In functie de numarul de fire al cablului, este posibil sa aveti in proiect mai multe cabluri prevazute, caz in 
care le trasati pe fiecare in parte, avand grija sa pastrati acea bucla de rezerva in interiorul cutiei de
electrovana

3. Pastrati o bucla de rezerva de minim 1 metru pentru fiecare cablu, in dreptul programatorului

Cateva sfaturi pentru a va face mai usoara instalarea:

- Oriunde exista un filet exterior, va trebui sa aplicati banda de teflon ! In functie de tipul de banda teflon utilizat, va fi 

necesar nu numar intre 3 si 10 ture de banda pe filet

- Uneori, in cadrul aceluiasi sant se vor suprapune 2 sau chiar mai multe conducte. Aceasta nu este o problema, insa 

trebuie sa fiti foarte atent pentru a nu le incurca

- Folositi, pentru taierea conductei, tubului flexibil sau a tubului de picurare numai un cleste special. Prin folosirea unui 

fierastrau creste riscul de a infunda instalatia cu resturi de plastic

- Fitting-urile cu prindere prin compresiune se pot strange si “la mana”, insa pentru siguranta deplina puteti folosi o 

cheie speciala pentru strangerea lor sau un cleste.

Conectarea electrovanelor la cablul electric:

Fiecare electrovana are un solenoid cu doua fire (in general de culoare rosie). Dintre acestea doua, unul va fi legat la 

firul comun al cablului electric, iar celalalt pe un fir separat, dedicat electrovanei respective. 

4. Alegeti o culoare pentru firul comun. De regula, este utilizat cel galben-verde

5. Desfaceti cablul si expuneti toate firele
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