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Vinterkonservering 

 
Generellt är det bäst att förvara utrustning som är lätt att montera ned i värme. 

Vid utblåsning av vatten med tryckluft måste man tänka på att inte utsätta 

utrustningen för övertryck. Rek. arbetstryck ca 3-4 bar. 

 

Centrifugalpump: Töm ut allt vatten. Lossa bottenplugg och 

luftningsplugg. 

 

Sugledning: Töm ut vattnet och rengör bottenventilen. 

Bottenventilen läggs på land eller tas in. 
 

Stamledningar: Dränera genom att lossa ändpluggar etc. på låga 

punkter. Sätt tillbaka pluggen för att förhindra att 

småkryp kryper in. Polyetenledningar är okänsliga 

för att lite vatten finns kvar. 

 

Manometer: Skruvas av och förvaras frostfritt. 

 

Magnetventiler: Lossa skruv för manuell öppning. Töm ur allt vatten. 

Det vatten som finns i kammaren mellan membran 

och överdel evakueras genom att överdelen monteras 

av. Vi rekommenderar att spolen lossas. Montera 

tillbaka överdelen men lämna några mm spel mellan 

över- och underdel. Dras åt till våren. 

 

Batteridrivna ventiler: Töm ut vattnet och tag ur batteri. Byt batteri inför ny 

säsong. 
 

Vattendrivna gödselinj: Dosera rent vatten istället för näringslösning. 

Dräneras och förvaras frostfritt. 

 

Manuella filter: Öppna filtret och töm ut vattnet. Rengör filterpaketet. 

Våta lamellpaket förvaras frostfritt. 
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Automatiska filter: Förutom rengöring, avlägsna vattnet i hydrauliska 

ventiler genom att dela membranhuset eller förvara i 

värme. 

 

 

Sandfilter: Finns möjlighet, backspola filter innan dränering. 

Töm sandbehållaren på vatten genom att lossa 

bottenplugg eller dyl. 

 

Automatikskåp: Låt strömmen vara på. Ställ programväljaren på  

   ” Rain off ”. Byt batteri för ny säsong. 

 

 

Kulventiler: Låt stå i halvöppet läge så att inget vatten stängs 

inne mellan kulan och huset. 

 

Alu-dysrör  
& PVC-rör: Dräneras! Finns droppskydd, blås med tryckluft. 

  

Dysor: Om de har droppskydd: Blås med tryckluft, annars 

ingen åtgärd. 

 

Pop-Up spridare: Blås med luft. Spridare monterade ovan jord 

rekommenderas att skruvas av och tas in i värme, för 

att garantera att inte kroppen fryser sönder.  

 

Droppslang: Ingen åtgärd. 

 

 

Lycka till! 

Med Vänlig Hälsning  

 

WaterBoys AB 
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