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1: Sisällön kuvaus
1:1 Intelligent Drip Control (IDC-asema)

IDC-asema latautuu aurinkoenergialla, joka pitää
sisäänrakennetun pumpun käynnissä. Pumppu
pumppaa veden vesisäiliöstä kasveille. Pumppu
käynnistyy päivänvalossa kolmen tunnin välein
ja pysähtyy, kun paristojen jännite on 3 V.
HUOM! IDC-asemaan tarvitaan kolme
uudelleenladattavaa AA-paristoa (1,2 V NiMH,
600–1800 mAh, mukana)

1:2 Vedenkorkeusanturi

Vedenkorkeusanturi tunnustelee vesisäiliön
vesimäärää. Kun vettä on vähän, IDCaseman pumppaus loppuu ja LCD-näyttöön
tulee asetus 20. Päiväsaikaan asema myös
piippaa 10 sekunnin välein. Tällöin pumppu
kytkeytyy itsestään pois päältä. Voit joko
irrottaa vedenkorkeusanturin tai vain kytkeä
varoitusäänen pois päältä (katso kohta 9).

1:3 Suodatin

Suodatin estää roskien pääsyn
kastelujärjestelmään. Suodatin asennetaan
letkuun, joka upotetaan vesisäiliöön.

1:8 T-liittimet

T-liitinten avulla voit asentaa
kastelujärjestelmän omien tarpeidesi
mukaisesti. Katkaise letku ja asenna se liittimen
avulla. Letku on työnnettävä liittimen sisään
kunnolla vuotojen välttämiseksi.

1:9 Vianratkaisuruisku

Käytetään kastelujärjestelmässä mahdollisesti
syntyvien vikojen ratkaisemiseen. Lisätietoa
kohdassa ”Vianratkaisu”. Ruiskua käytettäessä
siihen kiinnitetään pieni letkunpala.

1:10 Tulpat (vain tippaletkuun)

Tippaletkussa käytetään tulppia, jotka estävät
vettä valumasta ulos letkun päästä.

1:11 Letkuliitin

Letkuliitintä käytetään kahden letkun
liittämiseksi yhteen esim. kastelujärjestelmää
muunneltaessa.

1:4 Letku

Letkua käytetään veden kuljettamiseen
vesisäiliöstä IDC-asemaan sekä IDC-asemasta
kasveille ja ruukkuihin. Erikseen hankittavissa
myös 30 m:n lisäletku.

1:5 Ilmaventtiili

Ilmaventtiili asennetaan IDC-asemasta
ruukkuihin kulkevaan letkuun. Venttiili estää
veden valumisen, kun pumppu on poissa päältä.
Venttiiliä (sen sinistä osaa) voi käyttää myös
suuntaventtiilinä kasvihuoneessa kastelun
tasaisuuden parantamiseksi, kun kasvit on
sijoitettu eri tasoille.

1:6 Tippasuutin

Vesi kulkee kasveille tippasuuttimien kautta.
Aseta suuttimet ruukkuihin tai niiden kasvien
kohdalle, jotka on tarkoitus kastella. Tippasuutin
on asennettava letkuun. Sitä ei saa asentaa
suoraan T-liittimeen. Kastelujärjestelmä ei toimi,
jos letkun kummassakin päässä on tippasuutin.

1:7 Letkunpidike

Työnnetään multaan tippasuutinten ja letkun
pitämiseksi paikoillaan. Letku kiinnitetään
pidikkeen leukojen väliin.
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2: IDC-aseman sijoittaminen
2:1

2:1 IDC-aseman sijoittaminen

2:2

2:2 Monta kastelujärjestelmää

IDC-asema on asennettava auringonpaisteessa
olevalle seinälle tai tolppaan. Mikäli vesisäiliö
sijaitsee varjossa, IDC-aseman voi hyvin sijoittaa
kauemmas vesisäiliöstä – ei kuitenkaan yli 2
metrin korkeudelle säiliön pohjasta tai yli 20
m:n päähän. Vedenkorkeusanturissa on 5 m:n
johto. Mikäli asema sijoitetaan yli 5 m:n päähän
vesisäiliöstä, vedenkorkeusanturi on irrotettava
IDC-aseman ulkopuolella olevasta liitännästä
ja piirilevyssä oleva punainen ”water level”
-kytkin on laitettava asetukselle ”off” (Lue lisää
kohdasta 9: Vedenkorkeusanturin irrottaminen).

Vesisäiliöön voi hyvin liittää useita IDC-asemia
useamman kastelujärjestelmän luomiseksi.
Muista kuitenkin, että tällöin säiliön vesi kuluu
nopeammin.

2:3

Kastelujärjestelmä

Litraa/viikko

EcoAqua S12

100

EcoAqua S24

200

2:3 Vedenkulutus

EcoAqua S12 -järjestelmän vedenkulutuksen
arvioidaan olevan noin 100 litraa viikossa
ja EcoAqua S24 -järjestelmän noin 200
litraa viikossa. Tarkka vedenkulutus riippuu
sääolosuhteista ja siitä, miten monta
tippasuutinta IDC-asemaan on liitetty.
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3: IDC-aseman liittäminen vesisäiliöön
3:1

3:2

3:3

3:4

3:1 Tee kanteen reikä

Poraa 9 mm:n reikä vesisäiliön kanteen tai
lähelle säiliön yläreunaa, vesirajan yläpuolelle.

3:2 Suodatin ja vedenkorkeusanturi

Pujota letku reiän läpi, asenna suodatin letkuun
ja laske letku alas vesisäiliöön.
Jos käytät vedenkorkeusanturia, kiinnitä
toinen anturi 2 cm suodattimen yläpuolelle ja
toinen aivan suodattimen alapuolelle. Kiinnitä
nippusiteellä.
Ellet käytä vedenkorkeusanturia, se on
irrotettava IDC-asemasta. Katso kohta
”Vedenkorkeusanturin irrottaminen”.

3:4 IDC-asema

Katkaise letku haluamasi pituiseksi ja liitä se
pumpun vasempaan tuloliitäntään (I).
Letkun on oltava suorassa vuotojen
estämiseksi, eikä se saa vetää IDC-asemaa pois
pystyasennosta.
Letkua on työnnettävä 5 mm liitännän sisään,
jotta se pysyy kunnolla kiinni.
Vinkki! Merkitse 5 mm:n kohta letkuun
teipinpalalla varmistaaksesi, että letku pistetään
tarpeeksi pitkälle liitäntään.

3:3 Suodattimen sijoittaminen

Suodatin on sijoitettava noin 10 cm:n
korkeudelle säiliön pohjasta. Letkun toinen pää
liitetään IDC-asemaan.
5
Copyright © Miljöcenter 2021. All rights reserved

4: IDC-aseman asennus
4:1

4:1 IDC-aseman paristojen asettaminen/
vaihtaminen
IDC-aseman käyttöön tarvitaan kolme
uudelleenladattavaa AA-paristoa (mukana).
Ruuvaa takapuolella oleva kansi irti, aseta
paristot paikoilleen ja ruuvaa kansi takaisin
kiinni.

4:2 Pumpun valmistelu

Ennen kuin pumppua käytetään ensimmäisen
kerran (tai kun se on ollut useamman
päivän poissa päältä), se on valmisteltava
ruiskuttamalla vettä tuloliitäntään (I). Käytä
vianratkaisuruiskua ja kiinnitä tuloliitännän ja
IDC-aseman väliin pieni letkunpala.

4:3 IDC-aseman asennus
4:2

Jos IDC-asemassa olevat paristot on ladattu, tee
seuraavasti: liitä letku lähdöstä (O) vesisäiliöön,
käynnistä IDC-asema (katso kohta 6) ja anna
sen olla käynnissä, kunnes se pysähtyy.
Asennukseen voi kulua useita tunteja (2–3 h).
Näin toimitaan sen estämiseksi, että paristojen
jännite on liian suuri suhteessa kasviesi
tarvitsemaan vesimäärään. Tämän vuoksi
paristot on tyhjennettävä edellä kuvatulla
tavalla ennen IDC-aseman liittämistä
kastelujärjestelmään.

Paristojen uudelleenlataus

4:3

Kun asennus on valmis – siis kun IDCasema ei enää pumppaa vettä – IDC-aseman
aurinkopaneelit lataavat paristot uudelleen.
Tämä vaihe voi kestää useita tunteja (2–3
h). Aurinkopaneelien ladatessa paristoja voit
aloittaa vaiheen 5.
Kun paristot ovat latautuneet, IDC-asema alkaa
taas pumpata vettä. Tarkista 24 tunnin kuluttua,
onko kastelutaso kasveillesi optimaalinen.
Voit säädellä kasveille kulkevaa vesimäärää
kohdan ”Tippasuuttimien asennus” ohjeiden
mukaisesti.
Huomaa! Myös uudet paristot tai paristojen
vaihto voi saada järjestelmän käymään useita
tunteja edellä kuvatun kaltaisesti.
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5: Tippasuuttimien asennus
5:1

5:1 Oman kastelujärjestelmän
rakentaminen

Luonnollisista syistä IDC-asema pumppaa
enemmän vettä säiliön lähelle kuin kauemmas.
Tämän vuoksi ei ole optimaalista, jos säiliön
lähellä on vain yksi tippasuutin ja loput
suuttimet 60 metrin päässä.

Letkun voi lyhentää ja liittää halutulla tavalla
kasvien kastelemiseksi. Ylimpänä oleva
tippasuutin ei saa olla yli 5 metriä vesisäiliön
yläpuolella eikä yli 2 metriä alimman
tippasuuttimen yläpuolella. Järjestelmään voi
rakentaa useampaan tippasuuttimeen johtavia
haaroja.

IDC-asemasta riippuen järjestelmä on
suunniteltu 6–24 tippasuutinta varten (EcoAqua
S12 enintään 12 tippasuuttimelle ja EcoAqua
S24 enintään 24 tippasuuttimelle). Nämä ovat
suuntaviivoja. Kasteltavasta kohteesta riippuen
IDC-asemassa voidaan käyttää yllä mainittua
enemmän tippasuuttimia. Käytä vähintään 6
tippasuutinta.

Irrota letku IDC-aseman lähdöstä (O). Tämän
jälkeen voit rakentaa juuri haluamasi kaltaisen
järjestelmän.

Voit rakentaa puutarhaasi kastelujärjestelmän,
johon liität letkut, tippasuuttimet ja T-liittimet
haluamallasi tavalla. Tippasuuttimet on
kiinnitettävä letkunpidikkeellä, jotta ne pysyvät
oikealla paikallaan.
Tippasuutinta ei saa liittää suoraan T-liittimeen.
T-liittimen ja tippasuuttimen välillä on aina
oltava letku.

Sitä mukaa, kun liität järjestelmään lisää
tippasuuttimia, kustakin suuttimesta
tulee vähemmän vettä. Järjestelmän paine
laskee tippasuutinten lisääntyessä, ja silloin
tippasuutinten välillä ei myöskään saa olla niin
suuria korkeuseroja.

Tippasuutinten kanssa voi käyttää tippaletkua
(hankittavissa erikseen).
Etäisyys vesisäiliöstä viimeiseen
tippasuuttimeen saa olla enintään 60 m.
7
Copyright © Miljöcenter 2021. All rights reserved

6: IDC-aseman käynnistys
6:1 IDC-aseman käynnistys

6:1

IDC-asema kytketään päälle ja pois pitämällä
punainen painike painettuna vähintään 3
sekunnin ajan. LCD-näytöllä olevien asetusten
merkitykset näet oheisesta taulukosta.
Mahdollinen varoitus näkyy näytöllä 2 sekunnin
ajan, minkä jälkeen näyttöön palaa senhetkinen
asetus.
Näytöllä olevan asetuksen voi muuttaa
painamalla punaista painiketta lyhyesti ja
selaamalla esiin uuden asetuksen. Asetukset
1–5 ohjaavat paristojen lataustasoa ja näin
ollen myös kastelun kestoa. Asetuksessa 1
aurinkopaneeli on päällä 30 sekuntia 5 minuutin
välein. Asetusnumeron kasvaessa yhdellä
käynnissäoloaika pitenee aina 80 %. Asetuksessa
5 aurinkopaneeli lataa paristoja koko ajan.

Asetus
1–5 vilkkuu
1–5 palaa
10
20
30*
80
81
H1
H2
H3

Selitys
Lataa
Käynnissä
Yötila
Vesi vähissä
Multa tarpeeksi
kostea
Alhainen virta
Korkea virta
1 tunti
seuraavaan
kasteluun
2 tuntia
seuraavaan
kasteluun
3 tuntia
seuraavaan
kasteluun

Pumppu
Poissa päältä
Päällä
Poissa päältä
Poissa päältä
Poissa päältä

Aseta IDC-asema kastelujärjestelmän
asennuksen jälkeen asetukselle 3. Anna IDCaseman kastella 24 tuntia. Pienennä sitten
asetusta, jos järjestelmä kastelee liikaa tai
suurenna asetusta, jos se kastelee liian vähän.
Toista, kunnes olet tyytyväinen. Tarkista asetus
aina välillä, koska kasvien kasvaessa sitä pitää
ehkä muuttaa.

Päällä
Päällä
-

Kun kastelujärjestelmä on asennettu, IDCasema kastelee kolmen tunnin välein päivän
aikana. Pumppu on käynnissä, kunnes
paristojen jännite on 3 V.

-

*Jos kosteusmittari on asennettu.
HUOM! Yöllä LCD-näyttö on tyhjä

Näin ollen kastelua ohjailevat auringonvalon
voimakkuus sekä asetukset 1–5.
HUOM! Muista, että eri kasvit tarvitsevat eri
määrän vettä. Jos sinulla on erilaisia kasveja
samassa kastelujärjestelmässä, saatat tarvita
useamman tippasuuttimen runsaasti vettä
tarvitseville kasveille.
Tärkeää! Paristot eivät lataudu, jos
IDC-asema ei ole päällä.
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7: Ilmaventtiilin asennus
7:1

7:1 Ilmaventtiilin asennus

Suosittelemme aina ilmaventtiilin asennusta,
jotta vesisäiliö ei tyhjene hallitsemattomasti.
HUOM! Venttiili on asennettava, jos vesisäiliö
on ensimmäistä tippasuutinta ylempänä.

Asenna ilmaventtiili näin:

1. Irrota letku IDC-asemasta.
2. Katkaise letku 5–10 cm:n kohdalta (IDCasemasta katsoen).
3. Kiinnitä ilmaventtiili tippasuuttimiin
kulkevaan letkuun.
4. Kiinnitä letkun irti leikattu osa ilmaventtiilin
toiselle puolelle.
5. Kiinnitä letku takaisin pumppuun.
6. Tippasuuttimista tippuu vettä vielä sen aikaa,
kunnes letku on tyhjentynyt.

7:2

7:2 Tippaletkun (hankittavissa erikseen)
asennus

Tippasuuttimeen voi asentaa 1 metrin
pituisen tippaletkun. Letkun toiseen päähän
on asetettava tulppa vuotojen estämiseksi.
Tippaletkun paikallaan pitämiseksi voi käyttää
letkunpidikettä.
Mikäli tippaletku on tarkoitus asettaa esim.
yli 1 metrin levyisen viljelymaan yläpuolelle,
istutusalueen kummallakin sivulla on oltava
letku. Aseta tippasuutin istutusalueen
kummallekin sivulle. Tippaletku asennetaan
tippasuutinten väliin.
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8: Hyvä tietää
Kasteluajat

IDC-aseman ajastin nollataan kytkemällä se pois
päältä ja takaisin päälle. Pumppu käynnistyy
automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua
(mikäli paristoissa on tarpeeksi jännitettä)
ja kastelee sitten noin kolmen tunnin välein.
Kastelun kesto riippuu aurinkopaneelin
lataustasosta ja IDC-asemaan asetetusta
kastelutilasta.

Jos järjestelmässä käytetään hanavettä,
tippasuuttimet voivat kalkkiutua. Ruiskuta
tippasuuttimeen kalkinpoistoainetta kalkin
poistamiseksi.
Mikäli tippasuutin on tukkeutunut orgaanisen
materiaalin (esim. levän) vuoksi, sama voidaan
tehdä miedolla vetyperoksidiliuoksella.

Kunnossapito/säilytys

Vinkki! Kastelussa tulevan vesimäärän
tarkistamiseksi voit asettaa tippasuuttimen
kannuun ja katsoa, miten paljon vettä tulee.

Laita IDC-asema talveksi jäätymättömään
paikkaan. Paristot kestävät mallista riippuen
useimmiten 1–2 vuotta.

Järjestelmä kastelee vain päiväsaikaan. Kun
kasveja kastellaan säännöllisesti päivän aikana,
ne eivät tarvitse vettä yöllä.

Letkun ja tippasuuttimet voi hyvin jättää
paikoilleen. IDC-asema on säilytettävä sisällä.
Kun olet irrottanut IDC-aseman järjestelmästä,
anna sen käydä muutaman sekunnin ajan, jotta
vesi pumppautuu ulos.

Järjestelmä toimii myös pilvisellä säällä, muttei
kastele yhtä paljon.

IDC-aseman sijoittaminen korkealle

Voit sijoittaa IDC-aseman enintään 2 metrin
korkeudelle vesisäiliön pohjasta. Jos haluat
sijoittaa sen ylemmäs, laita se ensin matalalle
ja varmista että pumppuun menee vettä. Kun
vesi on kulkeutunut IDC-asemaan, voit sijoittaa
aseman ylemmäs. Asema saa olla enintään 5
metrin korkeudella vesisäiliöstä.
Muista, että edellä kuvatut toimenpiteet on
tehtävä uudelleen aina kauden alkaessa.

Vinkki! IDC-asema kannattaa käynnistää
kerran tai pari talven aikana ja antaa pumpun
käydä noin 15 sekuntia (pumpun ei tarvitse olla
liitettynä veteen!). Näin pumppu saa liikettä
talven aikana.
Paristoissa on oltava jännitettä ja
aurinkopaneelin on oltava päivänvalossa, jotta
pumppu toimii.

Vianratkaisu

Kun IDC-asema on ollut säilytyksessä, pumpun
toiminnassa voi olla ongelmia, koska sen
venttiilit ovat voineet juuttua auki tai kiinni.
Irrota tuloletku, kiinnitä vedellä täytetty
”vianratkaisuruisku” ja ruiskuta vesi pumpun
läpi.
Imutehonsa menettäneiden (tavallisesti
vanhempien) pumppujen imuteho voi olla vaikea
palauttaa. Jos pumpun imuteho on huono,
irrota lähtöletku ja liitä tyhjä ruisku suoraan
lähtöliitäntään pumpun ollessa käynnissä.
Vedä ruiskua, niin että veden on pakko kulkea
pumpun läpi.
Tukkeutuneet tippasuuttimet voi puhdistaa
ruiskuttamalla vettä suuttimen suuaukkoon.
HUOM! Irrota tippasuutin ensin järjestelmästä.
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12 tippasuutinta

Jos tippasuuttimia on yli 12, letku on sijoitettava
keskelle. Letku haarautuu ja syöttää veden
sivuille. Näin tippasuuttimet kastelevat
tasaisesti.

Tippasuutinten ryhmitys

Tippasuuttimet voi asettaa ryhmiin. Muista, että
letkun on oltava jokaisen ryhmän välillä yhtä
pitkä. Näin kastelu on tasaista ja lopputulos on
optimaalinen.
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9: Vedenkorkeusanturin irrottaminen

Vedenkorkeusanturin kytkeminen pois
käytöstä

Jos haluat kytkeä vedenkorkeusanturin
väliaikaisesti pois toiminnasta, tee näin:
Avaa IDC-asema ja laita punainen ”water level”
-kytkin asetukselle ”off”.

Vedenkorkeusanturin irrotus
IDC-asemasta

Moisture Sensor

ON

1
OFF

ON

2

1

2

Moist

ON

3

Dry

Buzzer
ON

OFF

Water Level

ON

Ellet halua käyttää vedenkorkeusanturia vaan
irrottaa sen kokonaan, tee näin:
Avaa IDC-asema ja laita punainen ”water
level” -kytkin asetukselle ”off”. Irrota
vedenkorkeusanturi IDC-aseman ulkopuolella
olevasta liitännästä ja laita sen tilalle suojus,
joka löytyy IDC-aseman sisältä.

12
Copyright © Miljöcenter 2021. All rights reserved

OFF

Jos haluat käyttää vedenkorkeusanturia niin,
että IDC-asema kytkeytyy pois päältä, kun vettä
on vähän, mutta hälytysääntä ei kuulu, tee näin:
Avaa IDC-asema ja laita punainen ”Buzzer”kytkin asetukselle ”off”.

Wet

Hälytysäänen kytkeminen pois päältä

10: Rakenne-esimerkkejä

ESIMERKKI 1

Esimerkkejä kastelujärjestelmän rakenteesta

Seuraavilla sivuilla on joitakin esimerkkejä, jotka voivat auttaa sinua oman kastelujärjestelmäsi
suunnittelussa. Tarkista, mitä osia tuotteesi sisältää ja tarvitseeko sinun hankkia lisäosia.

Kastelu eri tasoilla:
Tarvikkeet:

Lisäksi käytettävissä 6 tippasuutinta

•

EcoAqua S24

•

Tippaletku

HUOM! Asenna kunkin korkeuseron kohdalle
takaiskuventtiili.

enintään 3 tippasuutinta

enintään 6 tippasuutinta

Vedensyöttö
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Kasvis- ja kukkapenkkien kastelu

ESIMERKKI 2

Tarvikkeet:
•

EcoAqua S24

•

Tippaletku

Lisäksi käytettävissä 9 tippasuutinta

max 2 m

max 1 m
Vedensyöttö

Käytä sekapuutarhan penkkien kasteluun
tippaletkua ja -suutinta.

14
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Kasvihuonekasvien kastelu

ESIMERKKI 3

Tarvikkeet:
•

EcoAqua S12/S24

•

Kastelusarja

Käytä erikokoisten kasvien kasteluun
tippasuuttimia ja monihaaraisia kastelulaitteita.

Vedensyöttö
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Automaattinen kastelujärjestelmä
EcoAqua on aurinkokennoilla toimiva automaattinen
kastelujärjestelmä, joka sovittaa kastelun sään
mukaan. EcoAqua-tuotteiden avulla voit rakentaa oman
kastelujärjestelmän, jolla voit kastella kasvisi puutarhassa,
viljelymaalla, kasvihuoneessa tai parvekkeella.
GreenLine tarjoaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja
tuotteita kuluttajille, jotka haluavat pitää luonnonmukaisen
puutarhansa tasapainossa mahdollisimman vähäisellä
ympäristövaikutuksella.

Luonnonmukainen puutarha, vähäinen
ympäristövaikutus
info@greenline.eu • www.greenline.eu

