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Omschakelen  
naar luchtmengdoppen

Veiligheid Maatregelen

Materiaal Fijnere persfilter of sectiefilters 80 of 100 mesh 

Sodakristallen   
                                                  

1 à 2 kg per 100l  
Alternatief: een speciaal reinigingsmiddel  
(vraag er naar bij je constructeur of fytohandel)

Set driftreducerende doppen Albuz TVI (werden reeds getest op pcfruit)

Set dopmoeren Het gaatje aan de zijkant voor de luchtaanzuiging moet vrijblijven. Daarom moeten soms de moeren 
ook vervangen worden.

Sleutel Maat van de dopmoer

Waterpomptang
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Nr Stap Beschrijving / afbeelding

0 Klassieke doppen eerst laten staan Toestel inwendig reinigen met hogedrukreiniger 
Ventilator best uitschakelen

1 Sectiefilters vervangen Mesh 80 of 100 mesh - indien geen sectiefilters aanwezig, de persfilter vervangen.

2 Toestel vullen met water 

3 Pomp inschakelen Laten mengen

4 Sodakristallen toevoegen 1 à 2 kg / 100l water - als alternatief bij hardnekkige vervuiling kan ook een speciaal product van de constructeur gebruikt worden.

15 bar

15 bar

± 300 liter
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Nr Beschrijving / afbeelding Beschrijving / afbeelding

5 Laten mengen Pomp 15' laten draaien

6 Doppen inschakelen Doppen 5’ doorspuiten (15 bar)

7  Sectiefilters controleren Zuiver maken indien nodig, bij sterke vervuiling kunnen de filters volledig dichtslibben daarom dan stap 5 en 6  herhalen tot de 
filters zuiver zijn.

8 Nacht laten weken 

9 Stap 5 + 6 +7 herhalen

10 Klassieke doppen demonteren Bij draaibare dophouders alle dophouders verwijderen (ook de niet-gebruikte).

11 Dophouders doorspuiten Aan hoge druk 15 bar. Elke dophouder één voor één doorpsuiten (bij draaibare dophouders alle zijden doorspuiten).

15 bar

15 bar

Ook de zijde die niet gebruikt wordt doorspuiten!
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Nr Beschrijving / afbeelding Beschrijving / afbeelding

12 Machine spoelen met zuiver water Machine leegmaken en vullen met zuiver water en doppen doorspuiten.

13 Nieuwe doppen monteren TVI

14 Doppen testen Testen of de doppen 10’ openblijven, zoniet vanaf stap 10 herhalen.

Test

Zeef

Overloop

Drukregelaar Manometer

Sectie�lter

Sectiekraan

Krans met 
spuitdoppen

Aanzuig�lter Pomp Pers�lterpomp

Hydraulische 
roering

Principeschets boomgaardspuit

Info: www.pcfruit.be/driftreductie


