
WATERS EVERY 
3 HRS

SOLAR 
POWERED

MORE SUN = 
MORE WATER

USE WITH A 
WATER TANK 

OR TAP

Gebruiksaanwijzing voor de Irrigatia Tank-serie
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Inhoud

Tank series controller 
with main pump and 
secondary feed pump

Water level sensor Solar Panel with 5m 
lead (model shown is 
the C120)

1 x inline filter + 
2 x 13mm adaptors

1 x foot strainer + 
2 x 13mm adaptors &
1 x 13mm end cap

1 x 25m roll of 
13mm tube

6 x 13mm clamps 2 x 13mm valves 12 x 4mm valves

Battery pack containing 10 x AA 
rechargeable batteries C60/C120: 
Battery Pack 2200mAh

Battery pack containing 20 x AA 
rechargeable batteries C180: 
Battery Pack 4400mAhSubmersible pump

1 x 4mm punch

12 x 4mm joiners 2 x 13mm T-piece 4 x 13mm end plug 4 x 13mm elbow

10 x 13mm stakes

1 x 2.5m 3.5mm tube 
and inlet filter
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Gebruiksaanwijzing voor de Irrigatia Tank-serie

Standaardopstelling

Opstelling onder water

Sleutel
1. Tank
2. Voetzeef
3.  Afsluitklep
4. Pomp
5. Inline-filter
6. Zonnepaneel
7.  Regelklep
8.  Anti-sifonapparaat
9.  Klepaansluiting voor 

uitbreidingssets
10.  Nippelaansluiting 

voor 
uitbreidingssets

Sleutel
1. Tank
2.  Dompelpomp & filter
3. Controller
4. Zonnepaneel
5. Regelklep
6. Afsluitklep
7. Inline-filter
8. Anti-sifonapparaat
9.  Klepaansluiting  

voor uitbreidingssets
10.  Nippelaansluiting  

voor uitbreidingssets

Voor video-instructies: irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series

Figuur 1

Figuur 2



Positionering
Gebruik de bevestigingsgaten die worden aangegeven 
door de groene pijlen, monteer de controller dicht bij de 
waterbron en laag naar beneden, zodat de pompinlaat 
(voor standaardpompen) zich onder de waterlijn in de tank 
bevindt – voor de dompelpomp kan deze op een handige 
hoogte worden geïnstalleerd. De controllerbehuizing is 
weerbestendig maar kan desgewenst binnen worden 
gemonteerd.

Het zonnepaneel moet met uitzicht op de middagzon worden 
gemonteerd en beschikt over een kabel van 5 m, indien 
nodig kan een verlenging van 5 m worden toegevoegd. Het 
paneel kan worden aangesloten en vastgeschroefd aan de 
contact doos die aan de basis van de controller hangt.

De set wordt geleverd met een keuze aan waterpompen.

Interne membraanpomp. (fig 1) Deze pomp levert 
ongeveer 1,5 lpm bij een druk van 3 bar en is ideaal 
voor gebruik waar de uitlaten 2 – 5 m hoger zijn dan de 
waterbron. Ze is echter niet erg goed in zelfaanzuiging, dus 
moet ze laag worden geplaatst waar natuurlijke stroming 
uit de tank het probleem zal vermijden.

Dompelpomp. (fig 2) Deze levert meer water bij een 
lagere druk, het geleverde volume varieert met de 
benodigde lift om de uitlaten te bereiken, maar tot 2 m 
zal het hoger zijn dan bij de membraanpomp. Omdat ze 

ondergedompeld is, hoeft ze niet te worden gevuld. In 
een typische situatie zal ze 50% meer water per week 
leveren met dezelfde hoeveelheid zonne-energie, maar dit 
zal bij een lagere druk zijn, wat de risico's van overdruk 
vermindert, vooral met microporeuze slangen. Ze is ook 
erg stil.

Als de dompelpomp nodig is, laat de membraanpomp 
dan zitten, maar trek de stekker uit de printplaat. De 
dompelpomp kan op zijn plaats worden aangesloten en 
de gegoten doorvoer wordt gebruikt om ze in de daarvoor 
bestemde gleuf in de behuizing te plaatsen.
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Zwaartekracht van de 
kleine tank gevoed 
vanuit hoofdtank

Figuur 4

Figuur 3

Als u de 
standaardpomp 
gebruikt, schroeft u 
de slangverbindingen 
aan de pomp vast.



Voetzeef

Waterpeilsensor

Waterafvoerbuis & filter

Anti-sifonapparaat

De waterniveausensor moet zo worden vastgezet dat de 

hogere sonde minstens 3 cm hoger is dan de waterinlaat. 

Zet hem vast met kabelbinders.

Als een van de sensoren tijdens de werking uit het water 

komt, stopt de pomp en klinkt er een pieptoon. Als de 

pieptoon hinderlijk is, kan deze worden uitgeschakeld door 

de stekker uit de printplaat te halen.

De waterniveausensor wordt geleverd met een kabel van 5 

m - deze kan worden verlengd door een verlengsnoer aan 

te schaffen.

Om de druppelaars te beschermen tegen vuil, is er een 

fijnmazig filter. Deze kan aan weerszijden van de pomp 

worden gemonteerd (fig. 3), maar er moet een klep tussen 

de pomp en de tank worden aangebracht om de waterstroom 

tijdens het reinigen af te sluiten. (Klep 3 in fig. 1).

De anti-sifon is nodig om de waterstroom te stoppen 

wanneer de pomp is gestopt als de eerste emitter lager 

is dan de bovenkant van de waterbron. Hij moet in de 

toevoerbuis naar de emitters worden gemonteerd (het is 

nummer 8 in fig.1). Hij kan worden gemonteerd door een gat 

te maken met de meegeleverde perforator en het blauwe 

deel van de anti-sifon rechtstreeks in de buis te duwen, met 

het schroefdraaduiteinde eerst. Het anti-sifonapparaat moet 

hoger dan de waterbron worden gemonteerd.

Standaardpomp

Boveningang

Verticaal

Rustend op tankbodem (zie fig 5)
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Figuur 5

Figuur 6
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Voedingpomp

Irrigatiesets

De C120 heeft 2 pompen. Naast de waterpomp is er een 
kleine aanvullende pomp die met tussenpozen draait om 
te doseren met een ratio van ongeveer 1:100. (Uw voeding  
moet 100x de sterkte zijn die u op uw planten wilt 
toepassen). Dit kan worden om uw water te doseren enkel 
worden gebruikt met 100% oplosbare supplementen. 
Sluit een stuk slang met kleine diameter met de filter 
aan het uiteinde aan op de pompinlaat en verbind de 
uitlaatbuis met de persleiding vóór de eerste afname (zie 
fig. 7). Gebruik een klep voor deze aansluiting Indien niet 
nodig, kan de voedingspomp worden losgekoppeld van 
de printplaat (pomp 2) en de klep worden gesloten. De 
voedingscontainer moet alle licht buiten houden.

De Tank-serie kan worden gebruikt met maximaal 
180 druppelaars. De C180 zal tot 1 irrigatie-eenheid 
(equivalent van een grote tomatenplant) per druppelaar 
leveren, de C60 1/3 en C120 2/3 daarvan.

Gebruik 13 mm T-stukken, ellebogen en eindpluggen met 
de 13 mm buis om de hoofddistributie te maken. Gebruik 
verbindingsstukken van 4 mm of kleppen van 4 mm om de 
irrigatiekits aan te sluiten.

Druppelaarsets (met elk 12 of 20 druppelaars, 
T-stukken en stokken, en 15 m buis met kleine diameter.) 
Snijd en sluit de pijp aan met behulp van de T-stukken om 
een netwerk te maken dat alle planten bereikt. Onthoud 
dat de regels voor gelijkmatig water geven vooral van 
toepassing zijn als er meer dan 12 druppelaars per outlet 

zijn, zie: irrigatia.com/how-it-works/principles-of-good-
installation

Sijpelslangen kunnen worden aangesloten op individuele 
druppelaars met een stop aan het andere uiteinde in 
lengtes tot 1,2 m en 2,4 m wanneer aan beide uiteinden 
aangesloten op een druppelaar. Ze zullen de waterafgifte 
niet veranderen, maar ze verspreiden het meer, wat handig 
is voor zaailingen en kleine planten. Werkt het beste 
wanneer licht begraven.

Microporeuze slangen stoten water uit over de hele 
lengte, maar in tegenstelling tot sijpelingslangen kunnen 
deze het beste bij grote lengtes worden gebruikt. Volg 
de instructies van de set en gebruik de perforator en een 
aansluitnippel om op de verdeelleiding aan te sluiten.

PLANT
FOOD

Figuur 7
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Opstarten

Open de regel- en isolatiekleppen (3&7 in tekeningen) 

volledig – hendel in lijn met buis. Zorg ervoor dat er water 

naar de pomp stroomt.

Open de behuizing.

•  Koppel de voedingspomp los van de printplaat – 

gemarkeerd als pomp 2 op de printplaat.

• Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat.

•  Verwijder 2 schroeven, open de batterijbehuizing, 

plaats de batterij, plaats het deksel terug en steek de 

connector in de terminal gemarkeerd met 'bat' op de 

printplaat.

•  Bevestig het zonnepaneel in het stopcontact aan de 

onderkant van de behuizing.

•  Schakel in op stand 3. Als er redelijk daglicht is en 

de watersensoren in het water staan, moet de pomp 

starten.

•  Aangezien de omloopklep (klep 7 in afb. 1) wijd open 

staat, moet het grootste deel van het verpompte water 

terugkeren naar de tank. Wacht tot alle lucht uit het 

systeem is verdwenen voordat u HEEL LANGZAAM 

begint met het sluiten van de bypassklep. Dit zal meer 

water naar de druppelaars duwen. Het ventiel moet 

geleidelijk worden gesloten totdat de druppelaars 

ongeveer één keer per seconde druppelen, of de 

microporeuze slang vol water zit, maar zacht is, zoals 

een zachte fietsband. Als u een microporeuze buis 

gebruikt, controleer dan de afstelling om de paar dagen 

na de installatie, want wanneer deze nat is geworden, 

zal deze minder water uitstoten dan wanneer deze nieuw 

is geïnstalleerd.

• Controleer of het hele systeem goed werkt en op lekken.

•  De eerste bewatering zal waarschijnlijk lang duren, de 

pomp schakelt pas uit als de batterijen tot 10 V zijn 

gedaald, dit kan enkele uren duren, maar daarna moet 

de juiste controle worden ingesteld. Als de overtollige 

bewatering een probleem zou kunnen zijn, kan de 

bypassklep worden geopend totdat dit is gebeurd.

•  De schakelaar op de printplaat stuurt het zonnepaneel 

aan. Deze laadt de batterij in een cyclus van 5 

minuten. Op schakelstanden 1,2,3,4,5 wordt het 

zonnepaneel respectievelijk gedurende 1,2,3,4,5 

minuten ingeschakeld. Het wijzigen van de stand 

van de schakelaar heeft geen invloed op de huidige 

looptijd of stroomsnelheid, maar regelt de hoeveelheid 

beschikbare lading voor de volgende besproeiingscyclus, 

waardoor de pompduur wordt beïnvloed. De toepassing 

kan worden verfijnd met kleine aanpassingen aan de 

bypassklep.

Aanvullende pomp – als de hoofdpomp draait, moet deze 

met tussenpozen draaien om het water met de voeding te 

doseren.

Na 24-48 uur zou de installatie tot rust moeten zijn 

gekomen. Houd de watertoepassing in de gaten, draai 

de schakelaar overeenkomstig omhoog of omlaag. Als 

het eenmaal is ingesteld, past het zichzelf aan voor de 

lichtintensiteit, maar u moet het aanpassen aan de groei 

van uw planten.

Batterijbehuizing

Hoofdpomp

Printplaat



Voor meer informatie over dit product of een van de 
andere producten in ons assortiment, kunt u terecht op:

www.irrigatia.com

SOL-C60

60x 60x 120x 25x 60m

SOL-C120

120x 120x 240x 50x 120m

SOL-C180

180x 180x 360x 75x 180m

Gedetailleerde instructies zijn te vinden op:  
irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series

http://www.irrigatia.com
http://irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series

