SOLAR
POWERED

WATERS EVERY
3 HRS

MORE SUN =
MORE WATER

USE WITH A
WATER TANK
OR TAP

Instructions: Irrigatia Solar Automatic C60, C120 and C180 Watering Kits
Instructions: Kits d’arrosage automatiques Irrigatia Solar C60, C120 et C180
Anleitung: Irrigatia Solar Automatische C60, C120 und C180 Bewässerung Kits
Instrucciones: Irrigatia Solar Automatic C60, C120 y C180 Kits de Riego
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Tank Serie-kontroll med Vattennivåsensor
huvudpump och
sekundär matningspump

Solcellspanel med
5m sladd (modell
som visar är C120

1 x ingångsfilter +
2 x 13 mm slangkoppling

1 x tankfilter + 2 x
13mm adapter & 1 x
13mm ändkåpa

1 x 25m rulle
13mm slang

1 x 2,5m 3,5mm
slang och filter

1 x 4mm hålstansare

12 x 4mm skarvkoppling

2 x 1 T-koppling

4 x 13mm ändplugg

4 x 13mm vinkelanslutning

10 x 13mm slanghållare

6 x 13mm sadelklämma

2 x 13mm spärrventil

2 x 4mm spärrventil

Batteripack med 10 x AA
uppladdningsbara batterier
C60/C120: Batteripack
2200mAh
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Batteripack med 20 x AA
uppladdningsbara batterier
C180: Batteripack 4400mAh

Användarinstruktioner för Irrigatia Tank Series
För videoinstruktioner:irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series
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Figure 1

Key
1. Tank
2. Tankfilter
3. Spärrventil
4. Pump

5. Ingångsfilter
6. Solcellspanel
7. Spärrventil
8. Backventil
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Postionering
Använd fästhålen som anges med de gröna pilarna
och montera styrenheten nära vattenkällan och
lågt ner så att pumpinloppet (standard eller
dränkbar) ligger under vattenledningen i tanken.
Höljet till enheten är väderbeständigt men kan
monteras inuti om så önskas.
Solpanelen ska monteras, vänd mot middagsolen
och har en 5 m kabel. En 5 m förlängning kan
läggas till vid behov. Panelen kan anslutas och
skruvas fast i uttaget som hänger från basen på
styrenheten.
Figure 2

Figure 3

Om du använder
standardpump, skruva i
slanganslutningarna till
pumpen.
Lilla tankens tyngdkraft
matas från huvudtanken.
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Fotfilter
Standardpump
Inträde från ovan
Vertikalt
Vilande på tankens botter (se fig. 4)

Figure 4

Vattennivåsensor
Vattennivåsensorn ska säkras så att den högre
sonden är minst 3 cm högre än vatteninloppet.
Säkra den med kabelband.
Om en av sensorerna är ur vattnet under drift
stannar pumpen och en ljudsignal hörs.

Om ljudsignalen är en olägenhet kan den tystas
genom att koppla bort den från kretskortet.
Vattennivåsensorn levereras med en 5 m kabel den kan förlängas genom att köpa en
förlängningskabel.

Vattenutloppsslang & filter
För att skydda droppmunstyckena från skräp finns
det ett fint nätfilter. Detta kan monteras på
vardera sidan av pumpen, (fig 2) men en ventil
måste monteras mellan den och tanken för att
stänga av vattenflödet under rengöringen. (Ventil 3
i fig. 1)

Backventil
Backventilen behövs för att stoppa vattenflödet när
pumpen har stannat om den första sändaren är
lägre än toppen av vattenkällan. Den ska monteras i
utmatningsröret till sändarna, (nummer 8 i fig1).
Den kan monteras genom att göra ett hål med den
medföljande hålstansen och trycka den blå delen av
antisifonen direkt in i röret, den gängade änden
först. Backventils-anordningen måste monteras
högre än vattenkällan.

Figure 5
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Tilläggspump
C120 har två pumpar. Förutom vattenpumpen finns
det en liten tilläggspump som går stötvis
för att dosera med en hastighet av cirka 1: 100. (Din
näringslösning måste vara 100 gånger den styrka du
vill ge dina växter). Detta kan endast användas för att
dosera ditt vatten med 100% lösliga tillskott. Anslut en
del litet hålrör med filtret i änden till pumpinloppet
och anslut utloppsslangen till matarledningen innan
den första avtagningen (se fig 6). Använd en ventil för
denna anslutning. Om det inte behövs kan
tilläggspumpen kopplas ur från kretskortet (pump 2)
och stäng ventilen. Vattenbehållaren måste hålla allt
ljus ute.

PLANT
FOOD

Figure 6

Irrigation Kits
Tank-serien kan användas med upp till 180
droppmunstycken. C180 levererar upp till 1
bevattningsenhet (motsvarande en stor tomatväxt) per
droppmunstycke, C60 1/3 och C120 2/3 av det.
Använd 13mm T-kopplingar, vinkelanslutningar och
ändpluggar med 13mm slangen för att göra
fördelningen standard. Använd antingen 4 mm
kopplingar eller 4 mm ventiler för att ansluta
bevattningssatsen.
Utbyggnadsset (12 eller 20 vardera av
droppmunstycken, T-kopplingar och hållare och 15
meter 4mm slang.) Klipp och förena slangen med
utslagsplatserna för att skapa ett nätverk som når alla
växter. Kom ihåg att reglerna för jämn vattning, gäller
särskilt när det finns mer än 12 droppmunstycken per
utlopp, se: irrigatia.com/how-it-works/principles-ofgood-installation
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Droppslang kan anslutas till enskilda
droppmunstycken med en plugg i andra änden i
längder upp till 1,2 m, 2,4 m där den är ansluten till
ett droppmunstycke i båda ändar. De kommer inte
att förändra vattenproduktionen, men de sprider ut
det mer, vilket är användbart för plantor och små
växter. Fungerar bäst lätt nedgrävd.
Micro-porous slang avger vatten i hela sin längd,
men till skillnad från droppslang används slangen
bäst i långa längder. Följ satsens instruktioner och
använd stans och en skarvkoppling för att ansluta
till fördelningsröret.

Uppstart
Öppna reglerings- och isoleringsventiler (3 & 7 på
ritningar) helt - hantera i linje med slangen. Se till
att det finns vattenflöde till pumpen.
Öppna höljet.
• Koppla bort matningspumpen från kretskortet markerat som pump 2 på kortet.

Battery case

Circuit board
Main
pump

• Se till att strömbrytaren är i avstängt läge.
• Ta bort två skruvar, öppna batterilådan, sätt i
batteriet, sätt tillbaka locket och anslut kontakten
till terminalen märkt "Bat" på kretskortet.
• Fäst solpanelen i uttaget på botten av höljet.
• SSätt på läge 3. Om det är rimligt dagsljus och
vattensensorerna är i vatten ska pumpen starta.
• Eftersom bypassventilen (ventil 7 i fig 1) är
vidöppen bör det mesta av det pumpade vattnet
återgå till tanken. Vänta tills all luft har rensats ur
systemet innan du väldigt långsamt börjar stänga
av bypassventilen. Detta kommer att driva mer
vatten mot dropparna. Ventilen bör stängas
gradvis tills droppmunstyckena droppar ungefär
en gång per sekund, eller om Micro-porousslangen är full av vatten men mjuk, som ett mjukt
cykeldäck. Om du använder en Micro-porousslang, kontrollera justeringen med några dagars
mellanrum efter installationen, eftersom det
kommer att släppa ut mindre vatten när det har
blivit fuktat.

• Strömbrytaren på kretskortet styr solpanelen.
Detta laddar batteriet på en 5-minuters cykel. På
positionerna 1,2,3,4,5 är solpanelen påslagen i
1,2,3,4,5 minuter. Ändring av position påverkar
inte den aktuella körtiden eller
flödeshastigheten, men styr mängden laddning
som är tillgänglig för den efterföljande
bevattningscykeln, vilket påverkar pumpens
varaktighet. Applikationen kan finjusteras med
små justeringar av bypassventilen.
Kompletterande pump - om huvudpumpen är
igång, bör denna gå periodvis för att dosera
vattnet med näring.
Efter 24-48 timmar borde enheten ha lagt sig.
Övervaka vattentillförseln, vrid reglaget uppåt eller
nedåt i enlighet med detta. När den väl är inställd
kommer den att justera sig för ljusintensitet men
du måste justera den för dina växter när de växer.

• Kontrollera att hela systemet fungerar korrekt och
att det inte läcker.
• Längden på den första bevattningen är troligtvis
lång, pumpen stängs inte av förrän batterierna
faller till 10V, det kan ta flera timmar, men efter
det bör korrekt kontroll fastställas. Om överflödig
vattning är ett problem kan bypassventilen öppnas
tills detta har hänt.
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Detaljerade instruktioner finns på: irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series

SOL-C60
60x

60x 120x

25x

SOL-C120
60m

120x 120x 240x

50x 120m

För mer information om denna eller någon av de
andra produkterna i vårt sortiment, besök:

www.irrigatia.com

SOL-C180
180x 180x 360x

75x 180m

