Brukerinstruksjoner

Innholdsfortegnelse
1: Innholdsbeskrivelse

2-3

2: Plassering av IDC-stasjonen

4

3: Koble IDC-stasjonen sammen med
vannbeholderen

5

4: Installasjon av IDC-stasjonen

6

5: Installasjon av dryppmunnstykker

7

6: Starte IDC-stasjonen

8

7: Installasjon av luftventil

9

8: Fint å vite
9: Frakobling av vannivåsensoren
10: Konstruksjonseksempel

10-11
12
13-15

Innholdsbeskrivelse
1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7

1:8

1:9

1:10

1:11

2
Copyright © Miljöcenter 2021. All rights reserved

1: Innholdsbeskrivelse
1:1 Intelligent Drip Control (IDC-stasjon)

IDC-stasjonen lades av solenergi som brukes for
å drive den innebygde pumpen. Pumpen pumper
vannet fra vannbeholderen og ut til plantene
dine. Pumpen starter hver tredje time ved
dagslys og stopper når batteriene er nede i 3V.
MERK! IDC-stasjonen trenger 3 x AA oppladbare,
1,2 V NiMH-batterier mellom 600-1800mAh,
følger med i pakningen

1:2 Vannivåsensor

Vannivåsensoren registrerer når vannivået
i vannbeholderen er lavt. Ved lavt vannivå
slutter IDC-stasjonen å pumpe samtidig som
LCD-displayet viser innstilling 20. På dagtid vil
stasjonen i tillegg pipe hvert tiende sekund.
Deretter stopper pumpen av seg selv. Du kan
velge å koble fra vannivåsensoren, eller du kan
velge å slå av bare varselpipet (se punkt 9).

1:3 Filter

Filteret forhindrer at smuss kommer inn i
vanningssystemet. Filteret monteres på slangen
som senkes ned i vannbeholderen.

1:4 Slange

Du bruker slangen for å få vannet fra
vannbeholderen til IDC-stasjonen, samt for å
få vannet fra IDC-stasjonen ut til plantene og
krukkene dine. Ekstraslange på 30 m kan kjøpes
i tillegg.

1:7 Slangeholder

Stikkes ned i jorden for å holde
dryppmunnstykker og slange på plass. Slangen
trykkes ned i slangeholderen.

1:8 T-koblinger

T-koblinger gjør det mulig å montere
vanningssystemet ut fra dine behov. Klipp av
slangen og tilpass den ved hjelp av T-koblingen.
For å unngå lekkasje må slangen trykkes helt
inn.

1:9 Feilsøkingssprøyte

Brukes for å løse problemer som kan oppstå
med vanningssystemet. Se mer info under
«feilsøking». Fest en kort slangebit på
feilsøkingssprøyten ved bruk.

1:10 Plugger (kun til dryppslange)

Pluggene brukes ved utplassering av
dryppslange og stopper vannet fra å renne ut av
dryppslangens bortre ende.

1:11 Slangeskjøt

Brukes når to slanger skal sammenskjøtes,
f.eks. hvis vanningssystemet skal bygges om.

1:5 Luftventil

Luftventilen monteres på utløpsslangen som går
fra IDC-stasjonen til krukkene dine. Dette for å
unngå at vannet fortsetter å renne når pumpen
er avstengt. Ventilen (bare den blå delen) kan
også brukes som tilbakeslagsventil i drivhus når
plantene plasseres på ulike nivåer, for å fordele
vanningen mer jevnt.

1:6 Dryppmunnstykke

Plantene forsynes med vann via
dryppmunnstykkene. Plasser munnstykkene i
krukker eller ved de plantene som skal vannes.
Dryppmunnstykket skal monteres på slangen,
det kan ikke monteres direkte på en T-kobling.
Vanningssystemet fungerer ikke hvis det er
montert et dryppmunnstykke i hver slangeende.
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2: Plassering av IDC-stasjonen
2:1

2:1 Plassering av IDC-stasjonen

2:2

2:2 Flere IDC-stasjoner

IDC-stasjonen skal monteres på en vegg
eller stolpe som får mye sollys. Dersom
vannbeholderen er plassert i skyggen, kan
IDC-stasjonen plasseres et stykke unna
vannbeholderen, men ikke høyere enn 2 meter
over bunnen på beholderen og ikke mer enn
20 meter unna. Vannivåsensoren har en ledning
på 5 m. Ved plassering lenger unna enn 5 m fra
vannbeholderen må vannivåsensoren kobles
løs ved kontakten utenpå IDC-stasjonen, og den
røde omkobleren på kretskortet merket «water
level» flyttes til «off» (les mer under punkt
9: Frakobling av vannivåsensor).

Det går fint å koble flere IDC-stasjoner
til en vannbeholder for å skape flere
vanningssystemer.
Men merk deg at da vil vannet i beholderen
tømmes fortere.

2:3

Vanningssystem

Liter/uke

EcoAqua S12

100

EcoAqua S24

200

2:3 Vannforbruk

Man beregner at EcoAqua S12 bruker omlag
100 l vann per uke og at EcoAqua S24 bruker
omlag 200 l vann per uke. Det nøyaktige
vannforbruket avhenger av værforhold og hvor
mange dryppmunnstykker du har koblet til IDCstasjonen.
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3: Koble IDC-stasjonen sammen med vannbeholderen
3:1

3:2

3:3

3:4

3:1 Lag et hull i lokket

Bor et hull på 9 mm i lokket eller nær toppen av
vannbeholderen, ovenfor vannlinjen.

3:2 Filter og vannivåsensor

Tre slangen gjennom hullet, monter filteret på
slangen og før slangen ned i vannbeholderen.
Dersom vannivåsensoren skal brukes, fest den
ene sensoren 2 cm over filteret og den andre
sensoren rett nedenfor filteret. Monter med
buntebånd.
Dersom vannivåsensoren ikke skal brukes,
bør den kobles fra IDC-stasjonen. Se avsnitt
«Frakobling av vannivåsensor».

3:4 IDC-stasjonen

Kapp slangen til ønsket lengde og koble den til
pumpeinnløpet – den venstre inngangen merket
med «I».
Slangen til pumpeinnløpet må monteres rett for
å unngå lekkasje, den må ikke dra IDC-stasjonen
ut av vertikal posisjon.
5 mm av slangen skal stikkes inn i
pumpeinnløpet for å sikre en god tilkobling.
Tips! Mål og marker 5 mm på slangen med en
teipbit for å forsikre deg om at slangen plasseres
langt nok inn i pumpeinnløpet.

3:3 Plassering av filter

Filteret skal være plassert cirka 10 cm over
bunnen på beholderen. Den andre slangeenden
skal kobles til IDC-stasjonen.
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4: Installasjon av IDC-stasjonen
4:1

4:1 Plassere/bytte batterier i IDCstasjonen

IDC-stasjonen krever 3xAA oppladbare batterier,
medfølger i pakningen. Skru av lokket på
baksiden for å sette batteriene i batteriholderen
og skru på lokket igjen.

4:2 Forbered pumpen

Før pumpen brukes for første gang (eller etter å
ha vært avstengt i flere dager) må den klargjøres
ved å spyle vann gjennom innløpshullet, merket
med «I». Bruk feilsøkingssprøyten og koble til
en kort ledningsbit mellom innløpshullet og IDCstasjonen.

4:3 Installasjon av IDC-stasjonen
4:2

Dersom batteriene du har montert i IDCstasjonen er oppladet, gjør du følgende: koble
en slangebit til utløpet, merket med O, og dra
den tilbake til vannbeholderen. Sett i gang
IDC-stasjonen (se punkt 6) og la den gå til den
stopper.
Det kan ta opptil flere timer (2-3 t) før
installasjonen er klar.
Dette gjøres for å unngå at batteriene er
oppladet for mye i forhold til den vannmengden
plantene dine trenger. Derfor må du lade ut
batteriene som forklart over før IDC-stasjonen
kobles til vanningssystemet.

Batteriene lades på nytt

4:3

Når installasjonen er klar, dvs. når IDC-stasjonen
har sluttet å pumpe vann, skal IDC-stasjonens
solcellepanel lade batteriene på nytt. Dette kan
ta opptil flere timer (2-3 t). Mens solcellepanelet
lader batteriene kan du påbegynne trinn 5.
Når batteriene er ladet opp, begynner IDCstasjonen å pumpe vann igjen. Avvent i 24 timer
og vurder deretter om dette vanningsnivået er
optimalt for dine planter.
Les under «Installasjon av dryppmunnstykker»
om hvordan du kan regulere vannmengden til
plantene.
Merk! Nye batterier / bytte av batterier kan
også få systemet til å jobbe i flere timer som
nevnt over.
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5: Installasjon av dryppmunnstykker
5:1

5:1 Bygg ditt eget vanningssystem

Koble slangen fra utløpet av IDC-stasjonen,
merket med O. Deretter kan du bygge systemet
nøyaktig slik du vil ha det.
Slangen kan kappes og tilkobles for å rekke frem
til plantene dine. Dryppmunnstykket som er
plassert høyest, må ikke ligge mer enn 5 meter
over vannbeholderen eller mer enn 2 meter
over dryppmunnstykket som ligger lavest. Det
går fint med forgreninger som leder til flere
dryppmunnstykker.
Ved hjelp av slange, dryppmunnstykker og
T-koblinger kan du selv koble sammen de
slangene og dryppmunnstykkene som hagen din
trenger. Dryppmunnstykkene bør plasseres med
slangeholder for å holde seg på korrekt sted.
Dryppmunnstykket må ikke kobles direkte til en
T-kobling, det må alltid være en slange mellom
T-kobling og dryppmunnstykke.

Av naturlige årsaker vil IDC-stasjonen pumpe
ut mer vann i nærheten av beholderen enn
lenger unna, derfor er det ikke optimalt å bare
ha ett dryppmunnstykke nær beholderen og de
resterende 60 meter unna.
Systemet er utformet for å takle fra 6 til 24
dryppmunnstykker, avhengig av hvilken modell
IDC-stasjon du har. EcoAqua S12 takler opptil
12 dryppmunnstykker, og EcoAqua S24 takler
opptil 24. Dette er retningslinjer, IDC-stasjonen
kan håndtere flere dryppmunnstykker enn angitt
over, avhengig av hva du skal vanne. Bruk ikke
færre enn 6 dryppmunnstykker.
I takt med at du tilkobler flere
dryppmunnstykker vil det komme mindre vann
ut fra hvert munnstykke. Trykket i systemet
faller jo flere dryppmunnstykker du bruker,
akkurat som de tillatte nivåforskjellene for
plasseringen av dryppmunnstykkene.

Dryppmunnstykker og dryppslanger (kan kjøpes
i tillegg) kan godt blandes.
Avstanden fra vannbeholderen til det siste
dryppmunnstykket bør ikke være over 60 m.
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6: Starte IDC-stasjonen
6:1 Starte IDC-stasjonen

6:1

IDC-stasjonen slås på og av ved å trykke på
den røde knappen og holde den inne i minst
3 sekunder. LCD-displayet viser innstillinger
i henhold til tabellen. Dersom det kommer en
advarsel, vises den i 2 sekunder, og deretter
går displayet tilbake til å vise den aktuelle
innstillingen.
Når den aktuelle innstillingen vises, kan den
endres ved et kort trykk på den røde knappen for
å bla til en ny innstilling. Innstillingene 1-5 styrer
oppladingen av batteriene og dermed også hvor
lenge IDC-stasjonen vanner. Ved innstilling 1
er solcellepanelet påslått i 30 sekunder i løpet
av en 5-minutters periode, og dette økes med
80 % for hver innstilling opp til innstilling 5, hvor
solcellepanelet lader batteriene kontinuerlig.

Innstilling
1-5 blink
1-5 lys
10
20
30*
80
81
H1
H2
H3

Definisjon
Lader
I gang
Nattinnstilling
Lavt vannivå
Jorden er våt nok
Lite strøm
Mye strøm
1 time til neste
vanning
2 timer til neste
vanning
3 timer til neste
vanning

Pumpe
Av
På
Av
Av
Av
På
På
-

*hvis fuktighetsmåler er installert.
MERK! LCD-displayet er blankt på natten

Når vanningssystemet er installert, still inn
IDC-stasjonen på innstilling 3. La IDC-stasjonen
vanne i 24 timer, og deretter velger du en lavere
innstilling dersom systemet vanner for mye,
eller en høyere innstilling dersom det vanner
for lite. Fortsett å justere frem til du er fornøyd.
Kontroller innstillingen av og til, da det kan
være nødvendig å justere den ettersom hvordan
plantene vokser.
Når vanningssystemet er installert, vanner
IDC-stasjonen hver tredje time i løpet av dagen.
Pumpen går frem til batterinivået har sunket til
3v.
På denne måten styres vanningen av en
kombinasjon av sollysets intensitet og
innstillingene 1-5.
MERK! Husk at forskjellige planter trenger
forskjellig vannmengde. Hvis du har forskjellige
planter i samme vanningssystem, kan det hende
du trenger mer enn ett dryppmunnstykke ved
planter som krever mye vann.
Viktig! Batteriene lades ikke hivs
IDC-stasjonen er slått av.
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7: Installasjon av luftventil
7:1

7:1 Installasjon av luftventil

Vi anbefaler at man alltid installerer en luftventil
for å unngå at vannbeholderen dreneres
ukontrollert. MERK! Må installeres dersom
vannbeholderen er plassert høyere enn det
første dryppmunnstykket

Slik installerer du luftventilen:

1. Løsne utløpsslangen fra IDC-stasjonen
2. Kapp av slangen i en lengde på 5-10 cm (målt
fra IDC-stasjonen).
3. Fest luftventilen på slangen som går ut til
dryppmunnstykkene.
4. Fest den avkappede delen av slangen på den
andre siden av luftventilen.
5. Monter slangen med luftventilen på pumpen
igjen.
6. Dryppmunnstykkene kommer til å fortsette
å dryppe en kort stund mens utløpsrøret
dreneres, så stopper det.

7:2

7:2 Installasjon av dryppslange
(kan kjøpes i tillegg)

En dryppslange med en lengde på én meter
kan monteres på dryppmunnstykket. Det bør
settes en plugg i den andre enden for å unngå
lekkasje. Slangeholder kan benyttes for å holde
dryppslangen på plass.
Dersom du for eksempel skal plassere
dryppslangen over et bed som er mer enn 1
meter bredt, bør du trekke slangen på begge
sider av bedet. Monter et dryppmunnstykke på
hver side av bedet. Monter dryppslangen mellom
dryppmunnstykkene.
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8: Fint å vite
Vanningstider

Timeren på IDC-stasjonen nullstilles ved å slå
den av og slå den på igjen. Pumpen starter
automatisk etter noen sekunder (hvis batteriene
er nok oppladet) og vanner deretter cirka
hver tredje time. Hvor lenge vanningen pågår
avhenger av hvor mye solcellepanelet har blitt
oppladet og av vanningsinnstillingen som er
valgt på IDC-stasjonen.
Tips! For å kontrollere vannmengden
som kommer ut ved vanningen, legg et
dryppmunnstykke i en kanne og se hvor mye det
drypper.
Systemet vanner kun på dagtid. Med
regelmessig vanning i løpet av dagen trenger
ikke plantene vann om natten.
Systemet fungerer ved overskyet vær, men
kommer ikke til å vanne like mye.

Høyere plassering av IDC-stasjonen

Du kan plassere IDC-stasjonen høyst 2 meter
over bunnen på vannbeholderen. Hvis du
vil plassere den høyere, plasserer du først
IDC stasjonen lavt og kontrollerer at vannet
pumpes inn i pumpen. Når du ser at vannet
har nådd IDC-stasjonen, kan du plassere den
høyere opp. Høyeste plassering er 5 meter over
vannbeholderen.
Merk deg at prosedyren må gjentas før hver
sesong.

Dryppmunnstykker som har blitt brukt med
kranvann kan bli forkalket. Fyll sprøyten
med avkalkingsmiddel og press det gjennom
dryppmunnstykket for å løse opp kalken.
Dryppmunnstykker som har tettet seg på
grunn av organisk materiale (f.eks. alger),
kan rengjøres på samme måte med en mild
hydrogenperoksidløsning.

Vedlikehold/oppbevaring

Oppbevar IDC-stasjonen på et frostfritt sted
gjennom vinteren. Batteriene holder som regel i
1-2 år, avhengig av fabrikat.
Slanger og dryppmunnstykker kan fint
bli liggende i rabatter. IDC-stasjonen bør
oppbevares innendørs. Etter at du har koblet
IDC-stasjonen fra systemet, la den gå i noen
sekunder slik at vannet pumpes ut.
Tips! En til to ganger i løpet av vinteren kan du
med fordel starte IDC-stasjonen og la pumpen
gå i omlag 15 sekunder (pumpen trenger ikke å
være tilkoblet vann). Slik holdes pumpen ved like
gjennom vinteren.
Batteriene må være oppladet og solcellepanelet
må befinne seg i dagslys for at pumpen skal
kunne gå.

Feilsøking ved problemer med IDCstasjonen

Etter lagring av IDC-stasjonen kan pumpen få
problemer med å pumpe vann siden innvendige
ventiler kan ha låst seg i åpen eller lukket
posisjon. Koble fra innløpsslangen, koble til
«feilsøkingssprøyten» fylt med vann og spyl
gjennom pumpen.
Pumper som har mistet sugeevnen, kan ha
problemer med å gjenvinne den (vanligvis eldre
pumper). Dersom dette er tilfellet, koble fra
utløpsslangen og koble en tom sprøyte direkte til
utløpet mens pumpen jobber. Klem på sprøyten
slik at vannet presses gjennom pumpen.
Dryppmunnstykker som har tettet seg, kan
renses ved å presse vann inn i utløpet på
munnstykket med sprøyten. MERK! Først må
du koble dryppmunnstykket fra systemet.
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12 dryppmunnstykker

Dersom det benyttes flere enn
12 dryppmunnstykker, skal slangen plasseres
i midten. Slangen forgrener seg og sprer ut
vannet til siden. Dette for å få en jevn vanning i
dryppmunnstykkene.

Gruppering av dryppmunnstykker

Dryppmunnstykker kan grupperes. Husk at
slangene mellom hver gruppe skal ha samme
lengde. Dette for å få en jevn vanning og et
optimalt resultat.
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9: Frakobling av vannivåsensoren

Slå av vannivåsensoren

Moisture Sensor

ON

1

2

1

2

Moist

ON

3

Dry

ON

OFF

Hvis du vil slå av vannivåsensoren midlertidig,
gjør du dette:
Åpne IDC-stasjonen og sett den røde
omkobleren «water level» på innstilling «off».

Koble vannivåsensoren fra
IDC-stasjonen

Buzzer
ON

OFF

Water Level

ON

Hvis du ikke vil bruke vannivåsensoren, men
koble den fra helt, gjør du dette:
Åpne IDC-stasjonen og sett den røde
omkobleren «water level» på innstilling «off».
Koble vannivåsensoren fra kontakten utenfor
IDC-stasjonen og erstatt den med dekselet som
ligger inne i IDC-stasjonen.
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OFF

Hvis du vil bruke vannivåsensoren, slik at IDCstasjonen slår seg av ved lavt vannivå, men
slippe å høre alarmen, gjør du dette:
Åpne IDC-stasjonen og sett den røde
omkobleren «Buzzer» på innstilling «off».

Wet

Skru av alarm

10: Konstruksjonseksempel

EKSEMPEL 1

Eksempel på design av vanningssystem

På de følgende sidene viser vi noen eksempler som kan hjelpe deg med å planlegge utformingen av
ditt vanningssystem. Kontroller hva ditt produkt inneholder og om du trenger å kjøpe noen ekstra
komponenter.

Vanning i forskjellige høyder:
Dette trenger du:
•

EcoAqua S24

•

Dryppslange

Reservekapasitet: 6 dryppmunnstykker – ved
dette eksempelet er det mulig å bygge ut
systemet med ytterligere 6 dryppmunnstykker
før S24 har nådd full kapasitet.
MERK! Installer en tilbakeslagsventil ved hver
høydeforskjell.

maks 3 dryppmunnstykker

maks 6 dryppmunnstykker

Vanninnløp
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Vanning av grønnsaks- og blomsterbed

EKSEMPEL 2

Dette trenger du:
•

EcoAqua S24

•

Dryppslange

Reservekapasitet: 9 dryppmunnstykker – ved
dette eksempelet er det mulig å bygge ut
systemet med ytterligere 9 dryppmunnstykker
før S24 har nådd full kapasitet.

max 2 m

max 1 m

Vanninnløp

Bruk dryppslange og dryppmunnstykke for å
vanne bed og planter i en variert hage.
14
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Drivhusvanning

EKSEMPEL 3

Dette trenger du:
•

EcoAqua S12/S24

•

Dryppvanningssett

Bruk dryppmunnstykker og delte
dryppanordninger for å vanne større og mindre
planter.

Vanninnløp
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Automatisk dryppvanningssystem
EcoAqua er et solcelledrevet, automatisk vanningssystem
som tilpasser vanningen etter været. Med EcoAqua kan du
bygge et vanningssystem som vil hjelpe deg med å vanne
planter i hage, grønnsakshage, drivhus eller på balkong.
GreenLine tilbyr klimasmarte løsninger og produkter for
deg som vil ha en naturlig hage i balanse, med minimal
påvirkning på miljøet.

For en naturlig hage
med minimal påvirkning på miljøet
info@greenline.eu • www.greenline.eu

