DOS DIREKT
Driftsinstruktioner
Fyll i flytande färg i Rotstop-flaskan och skaka om
ordentligt.
Fyll sedan blandningen i koncentratbehållaren på Dosenheten fyll vatten i vattentanken därefter är systemet
klart för drift (se startinstruktioner på nästa sida).
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DOS DIREKT
I botten på behållaren för Rotstop finns en kolv som doserar Rotstop koncentrat till vattnet.
När den elektriska vattenpumpen startar pumpas vatten in genom mässingsnippeln i toppen
av pumpen, vattentrycket driver kolven som drar ner koncentratet i vattenbehållaren.
När vattenpumpen stannar går kolven med hjälp av fjädertryck tillbaka upp i behållaren och
fylls på med nytt Rotstop koncentrat.
Vid uppstart av nytt system eller när vattentanken varit tom behöver ledningen från
vattentanken luftas.
Starta elpumpen med strömbrytaren i hytten, om inte behållaren under
doseringspumpen börjar fyllas krävs luftning.
Tag en lämplig träpinne och torka den ren från skräp, stick sedan ner pinnen i
koncentratbehållaren och tryck doseringskolven ca. 5mm nedåt (elpumpen skall vara
igång hela tiden). Denna åtgärd öppnar en ventil i pumpen som gör att systemet luftar
sig, så snart elpumpen börjar pumpa vatten kommer kolven att dras ytterligare nedåt,
pumpen kommer nu att sköta doseringen automatiskt.
Rengör pumpen en gång per månad och smörj doseringskolvens tätningar med vaselin.

Strömbrytare

Om koncentratet klumpat sig, rör
om i behållaren med en träpinne.
Träpinne

Koncentratbehållare

Doseringskolv
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DOS DIREKT
Omkoppling av slangar när man byter från gamla Dos till Dos Direkt

Sugledning till
stubbpump

Tryckledning från
vattenpump

Koppla bort befintliga
slangar från vattentank
och koncentratbehållare

OBS!
Slangen som tidigare gick
från vattentanken till Mix
pumpen skall tas bort

Koppla ihop inlopp för
vatten (3) och inlopp för
koncentrat (5) med
medsänt t-rör

Från vattentank

Avsluta monteringen med att koppla in kontakten för nivåvakterna på
anslutningen vid reläet (samma som tidigare) i övrigt finns ingen skillnad
på elanslutningen
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Dos
Drift
Starta Dos systemet genom att ställa huvudbrytaren i läge till (gröna lampan
lyser konstant). Om Rotstop Gel flaskan suttit i blandningsenheten över natten
skall vid uppstart på morgonen Gel enheten skakas för att blanda Gelen och
undvika sedimentering i gelflaskan.
När nivån i koncentratbehållaren kommer ner till min-nivå startar
påfyllningspumpen och blandar Gel med vatten. Pumpen går till nivån är på
max sedan stannar pumpen och väntar till nivån åter är på min.
Under påfyllningstiden lyser röda lampan på styrenheten, påfyllningen tar ca.
10 sek. OBS!! Om stora vattentanken på maskin är tom kommer
påfyllningspumpen att suga luft, i detta läge går pumpen kontinuerligt och
röda lampan lyser konstant. I detta läge måste systemet stängas av med
huvudbrytaren omedelbart annars kommer påfyllningspumpen att gå varm
och förstöras.
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