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VIKTIGT!
Läs bruksanvisningen noga innan injektorn tas i bruk!!!

Kontrollera drivvattenfi ltret regelbundet, igensatt fi lter är vanligaste orsaken till stopp
Vatten är inte alltid så rent som man tror.

Rengör injektorn efter användning genom att pumpa minst 25 slag med rent vatten. 
Detta förhindrar kristallbildning och därmed påföljande rengöring.

Torka delarna torra före infettning annars åker fettet ut genom motorventilationen.

Häll inte ner en säck gödselmedel över sughuvudet. 
Lös först upp gödselmedlen och sänk sedan ner sughuvudet.

Se till att sughuvudet hänger upprätt.

Placera injektorn högre än gödsellösningen.

Formel

Räkna antalet slag på 30 sekunder och multiplicera med 4.
Då får man antalet liter som injeceras per timme.

Exempel: 42 slag på 30 sekunder x 4 = 168 liter/timme

Tekniska data

Injeceringskapacitet: 10 - 320 l/h beroende på arbetstryck
Arbetstryck:  0,5 - 8 kp/cm2

Vattenförbrukning: 3 ggr den injecerade gödselmängden.
Vikt:    5 kg

bar
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Beskrivning

Om ventilerna tas ur injektorn måste de återmonteras rätt så att de är vända som figur 1 visar. 
Lägg märke till att ventil (4) har en fjäder. 

Se till att fjädern placeras rätt i den ”sputnik”-liknande ventilen.

VIKTIGT!

a) Fram- och tillbakagående
vattenkolvmotor - pump (21)

Den fram- och tillbakagående vattenkolvmotorn består av två 
kolvar och en huvudventil. Pumpkolven som är förbunden med 
motorkolven suger gödselmedel från en behållare och injecerar 
gödselmedlet i stamledningen.

b) Huset (22) Huset har anslutningar för slangarna och har pump- och motor-
kolvarna inuti sig.

c) Automatisk avstängning (12) Start/stoppknappen är sammankopplad med den automatiska  
avstängningen. Avstängningsanordningen stoppar automatiskt 
när gödselnivån i behållaren ej når sughuvudet.

d) Ventiler (4, 6 och 8) Två ventiler är inbyggda i injeceringsledningen och en ventil 
i sugledningen. Deras funktion är att förhindra vatten i stam-
ledningen att passera in i gödselbehållaren och att förhindra att 
gödslet går i retur till gödselbehållaren.

e) Avluftningsventilen (5) Detta är en manuell kulventil vilken släpper ur luft i pumpen  
vid igångkörning. Om, som till följd av vattenavstängning,   
undertryck bildas i stamledningen kommer kulan i avluftnings-
ventilen att öppnas och förhindra att hävertverkan uppstår och 
att gödsel oönskat tillförs.

f) Sughuvud (16 - 19) Sughuvudet har en tyngd i form av en rund platta och ett filter 
som innehåller en plastboll.
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1 Motortätning, stor
2 Motortätning, liten
3 Pumptätning
4 Injeceringsventil
5 Avluftningsventil
6 Backventil
7 Utgång injeceringsledning
8 Sugventil
9 Ingång sugledning
10 Styrledningsanslutning
11 Automatisk avstängning
12 Start/stopp knapp
13 Ingång drivvatten
14 Avlopp för drivvatten
15 Drivvattenventil
16 Sughuvudets basplatta
17 Filter
18 Lock
19 Plastboll
20 Motor - pumpkolv
21 Hus
22 Motor- avluftning
23 Styrledning (automatisk avstängning)
24 Bricka
25 Injektionsfjäder

Figur 1
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Installation

Installera två R20 (¾”) ventiler på stamledningen. Dessa ska placeras minst 30 cm i från varandra. Den 
första ventilen ska förse injektorn med drivvatten. Den andra ska tillföra gödsellösningen. Den bör vara 
av ett korrosionsfritt material.

Det är nödvändigt att använda de två filter som medföljer. Det första på 0,1 mm ska förhindra att sand 
och smuts i drivvattnet förljer med in i motorn, det andra på 0,5 mm ska förhindra att partiklar i gödsel-
lösningen sätter sig i ventilerna.

Installation av backventil i stamledningen är ej nödvändigt. Syftet med en backventil är att förhindra 
rundpumpning om flödet är noll och stamledningen ändå står under tryck.

En polyetenledning 25 mm kan anslutas till avloppsventilen för att leda iväg avloppsvattnet. Ledningen 
får inte strypas och inte lutas uppåt.

***VIKTIGT*** 
Kasta inte om anslutningarna för då kommer gödsellösning även att finnas i avloppsvattnet.

Kopplingsschema

1 Drivvattenventil
2 Unionskoppling
3 Filter
4 Automatisk avstängning
5 Sughuvud
7 Avluftningsventil
8 Injeceringsventil
9 Avlopp
10 Backventil (ej nödvändig)
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Igångkörning

a) Häng injektorn i bekväm höjd på ett galvaniserat 1” rör ej under nivån i gödselbehållaren.
b) Anslut drivvattenledningen med filtret till drivvattenventilen.
c) Anslut injeceringsledningen efter drivvattnet räknat i flödesriktningen.
d) Placera sughuvudet i gödsellösningen och se till att det är upprätt.
e) Öppna injeceringsventilen helt.
f) Öppna drivvattenventilen och dra ut knappen på den automatiska avstängningen
g) Avlufta pumpen genom att trycka ner avluftningsventilen till gödsellösning flödar ut genom 
 ventilen. Hastigheten på slagen sjunker.
h) Injeceringsmängden kan nu justeras genom att strypa på injeceringsventilen eller genom att 
 använda flödesregulatorer.

***VIKTIGT*** 
När injektorn har använts rengörs den genom att placera sughuvudet i rent vatten och låta injektorn göra 
25 - 30 slag.

Underhåll

***VIKTIGT*** Injektorn ska smörjas med en intervall på 200 timmar och minst varje säsong!

Följande fett rekomenderas:  Shell  Barbatia Grease 2
      Castrol Speerol-LG
      Mobil Grafhited Grease
      B.P.  Energrease GP2G
      Esso  Estan (van 2)
      Texaco Texmill Grease
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Fortsättning Underhåll

a) Stanna pumpen genom att trycka in start- stopp knappen.
b) Lossa avloppsslangen från injektorn.
c) Skruva av locket på huset enligt figur 3.
d) När locket tagits av syns huvudventilen (en rund stav med hål).
e) Dra ut ventilen försiktigt och dra samtidigt ut start/stopp knappen (figur 4).
f) Drivvatten pressar ut motordelen från cylindern.
g) Tryck in start/stopp knappen för att stoppa drivvattnet.
h) Rengör motorn och torka den noga.
i) För tillbaka motorn i cylinderhuset efter att först tömt ut vattnet. Se till att brickan kommer på 
plats   med den färgade sidan innåt.
j) Skruva tillbaka locket och anslut avloppsslangen och injektorn är klar för användning.

Figur 3, Öppnande av injektorn Fett

Färgad sida

Figur 4. ”Att ta ut motorn ur cylindern”
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A Vattenmotorn

Felets art Möjlig orsak Kontrollera

1.  Motorn arbetar inte 1. Drivvattentillförsel fungerar ej 1. Kontrollera att ventilen för drivvatten är 
öppen.

2. Kontrollera att drivvattenfiltret är rent

3. a) Tryck på start/stopp knappen. 
b) Ta loss cylinderlocket
c) Ta ut motorpump enligt beskrivning.
d) Om vatten inte flödar ut, kontrollera 
drivvattenledningen

2. Trasiga tätningar Kontrollera konditionen hos pumpens  
och motorns tätningar.

3. Huvudventilen fastklämd. Kontrollera att huvudventilen (brickan) 
går lätt fram och tillbaka.

4. Brott eller sprickor. 1.
2.

3.

Kontrollera att alla delar är hela.
Töm cylinderhuset och byt trasiga delar 
med start/stopp knappen stängd.
Provkör

5. Stopp i avloppsledningen eller 
att avloppsledningen lutar uppåt

1.
2.

3.

Kontrollera avloppsledningen. 
Tryck ner avluftningsventilen, injektorn 
arbetar genom att pumpa ut gödsel-
lösning genom avluftningsventilen. 
Ta bort stopp eller sänk 
avloppsledningen.

6. Stopp i injeceringsledningen 1.
2.

Tryck ner avluftningsventilen.  
Om injektorn stannar igen när man  
släpper avluftningsventilen kontrollera  
backventilen i injeceringsledningen och 
ventilen vid stamledningen.

2. Motorn arbetar sakta 
och med svårighet

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Slitna tätningar   
Störning i motorns rörelse.
Störning i huvudventilens   
rörelse.
Tätningar saknar fett.  
Stopp i  drivvattnet.  
Stopp i avloppsledningen.

1.

4.
5.
6.

Kontrollera som ovan

Smörj tätningarna
Kontrollera drivvatten
Se A. 1.5

3. Motorn vibrerar och 
går oregelbundet

1. Störning i sugsystemet 1.
2.

3.

Kontrollera om sugfiltret är rent. 
Kontrollera att sughuvudets plastboll  
inte har fastnat.
Ta bort insugningsventilen och 
kontrollera att delarna sitter rätt och  
kan röra sig fritt.
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B Pump och ventilsystem

Felets art Möjlig orsak Kontrollera

1. Motorn arbetar bra 
men pumpar inte göd-
sel trots avluftning

1. Trasig pumptätning 1. Demontera pumpen och kontrollera  
pumptätningen.

2. Trasig injeceringsventil 1. Ta bort slangen på avluftningsventilen 
och starta injektorn. Rör lätt vid ventil- 
öppningen. Om man känner sug 
fungerar inte injeceringsventilen. Ta  
bort den och kontrollera.

3. Fastklämd eller trasig insug-
ningsventil

1. Öppna insugningsventilen
a) Kontrollera ventilens rörelse 
b) Ta bort ventilen och kontrollera  
tätningarna.

C Avbrott insugningen

Felets art Möjlig orsak Kontrollera

1. Fjäcermotstånd när 
man trycker på start/
stoppknappen som 
öppnar sig själv

1. Luftfickor i styrslangen 1.

2.

Ta bort styrslangen och stoppa flödet 
med start/stoppknappen
Efter montering av styrslangen, 
kontrollera att det inte finns några veck 
där vatten kan samlas och komma i 
vägen för luftpassagen.

2. Start/stoppknap-
pen stänger trots att 
sughuvudet är sänkt i 
vätska.

1. Smutsigt filter som gör att ballen 
faller ner

1. Rengör filtret

2. Tjockflytande lösning som inte 
passerar filtret vilket gör att 
bollen faller ner

1. Byt till större maskvidd på 
filtercylindern.

C Annat

Felets art Möjlig orsak Kontrollera

1. Fett kommer ut från 
monterventilations-
slangen

1. Smörjning ar gjorts på våt yta 1. Ta bort fettet och torka torrt. Fetta in på 
nytt.

2. För mycket fett har påförts 2. Ta bort överflödigt fett



10

Aquadrip AB
Box 8008, 350 08  VÄXJÖ

Tfn 0470 71 81 81, Fax 0470 71 81 99

www.aquadrp.se, info@aquadrip.se


