Bruksanvisning
MP12 & MP17

Vi sikrer fôrkvaliteten og automatiserer
tungt og tidkrevende arbeid.
Viktig for dyrevelferden,
bonden og samfunnet.

www.serigstad.no

Rev.
14.12.2020

INNHOLDSFORTEGNELSE

Introduksjon......................................................... side 3
Generell info og tekniske data.......................... side 4
Koblingsoversikt.................................................. side 5
Komplett sett....................................................... side 6
Flowmeter............................................................ side 7
Dyser og dysetabell............................................. side 8-9
Magnetventil........................................................ side 10-11
Eksempeloppsett................................................. side 12-13
Vedlikehold........................................................... side 14
Feilsøking.............................................................. side 15
Kontakt................................................................. side 16

2

SafeGuard
INTRODUKSJON
(sikkerhet)

Kjære kunde!
Vi takker for den tillit De viser vårt firma med anskaffelse av Serigstad
sin MP-serie. Produktet er velutprøvet og bygger på meget
driftsikker og kjent teknologi.
Produktet tilfredsstiller strenge krav til kvalitet.
Ved levering skal vår forhandler ha gjort Dem kjent med kontroll,
vedlikehold og justeringer av maskinen. Den korte innføringen er ingen
erstatning for mer detaljert og nødvendig informasjon som gis i denne
instruksjonsboken.
Instruksjonsboken gir detaljerte sikkerhetsinstrukser, informasjon om
bruk, viktige detaljer før oppstart, kjennskap til funksjoner, igangkjøring,
feilsøking, vedlikehold og håndtering av OneTouch Feeder II.
Det er ett års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil. Serigstad Agri
forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for
tidligere leverte produkter.
Vi håper produktet tilfredstiller dine forventninger og behov!
Vennlig hilsen

Helge Njærheim
Produkt- & Utviklingsleder
Serigstad Agri AS
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GENERELL INFO. OG TEKNISKE DATA

Plassering av pumpe
Anbefalt plassering av pumpen er så lavt som
mulig, helst under væskespeilet i fatet, og med
kortest mulig slangelengde på sugeside. Kontroller
også at ikke pumpen suger luft. Ved oppstart av
ny installsjon må pumpen kvitte seg med luft før
membranene suger inn væske. Ved plassering
under væskespeil vil pumpen enklere få fatt i
væsken, og dermed oppnå best driftssikkerhet.

Inn- og utløp
Inn- og utløp er limt til selve pumpen.
Slangestusser
Slangestussene trekkes til for hånd med maks 8 Nm moment.

Figur1: MP17 pumpe.

Slangediameter
MP-pumpene benytter slangedimensjon 16/22mm.
Trykkbryter
Pumpene er utstyrt med en trykkbryter som kobler ut pumpen når trykket overskrider gitt
trykk. Standard er dette innstilt til 3,5 bar.
Biologisk ensilering
Biologi uten dextrose kan benyttes. Dextrose kan forårsake tette dyser.
O-ringer
O-ringer (til hurtigkobling) fuktes før installasjon for å sikre tetningsevne.

Tekniske data

MP12

Tekniske data

MP17

Spenning

12V DC

Spenning

12V DC

Maks strømtrekk

8A

Maks strømtrekk

13A

Maks flow

12L/min

Maks flow

17L/min

Maks trykk

2,8bar

Maks trykk

2,8bar

MERK!
Pumpen må ikke utsettes for petroleumsvæsker eller væsker med
propionsyreinnhold over 25%.
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MP12 membranpumpe

OBS!
Fremmendlegemer som
kommer inn i pumpen fører
til at membranene ikke
klarer å tette skikkelig, og
fører til dårlig eller ingen
funksjon.
Bruk av filter er viktig for å
forhindre dette.

Filter
Flowmeter

Spredebom med to dyser
OBS! Medfølger ikke

Sprededyser med magnetventil.
OBS! Medfølger ikke.

Figur 2: Oppsett av MP pumpe med DigitalFlowmaster, filter, flowmeter og dyseløsning.

Sugerør med grovfilter

Fjernstyring
Pumpen starter
ved sluttet krets, og
stopper ved brutt
krets.

Digital Flowmaster

SafeGuard
KOBLINGSOVERSIKT
(sikkerhet)
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KOMPLETT SETT

Figur 3: Komplett pakke med MP12, DigitalFlowmaster og tilhørende komponenter.

Figur 4: Komplett pakke med MP17, DigitalFlowmaster og tilhørende komponenter.
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SafeGuard
FLOWMETER
(sikkerhet)
Digitalt flowmeter
Digitalt flowmeter teller gjennomstrømningen
i slangen og sender ut fra dette pulser til
styringsboksen DigitalFlowmaster. Ut fra pulsene vil
styringen vise nøyaktig gjennomstrømming i slangene
til enhver tid. Dette gjør justering og tilpassing av
faktisk levert ensileringsvæske nøyaktig.
Flowmeteret settes på utløpsslangen 			
(se koblingsskjema side 5) og bør plasseres så nært
pumpen som mulig. Ledningene stripses på slangen
og føres til Digital Flowmaster.

Figur 5 Digitalt Flowmeter.

Flowmeter inkludert plugg/ stikkontakt er vanntett
dersom man benytter pakning under pluggen og
strammer skruen som holder den.
Innstilling i Digital Flowmaster
Flowmeter produsert etter januar 2020 (se merking
på flowmeter, art. nr. 7297109) har fire pulser. Utgått
flowmeter (art. nr. 7297977) hadde to pulser. For å
få rett tilsetningsmengde av ensileringsvæske må
innstillingene i Digital Flowmaster endres.
Endring av innstillinger:
• Gå inn i menyen på Digital Flowmaster.
• Bla til side 2 i menyen.
• “Flow m.in.” verdien justeres fra 145 for gammelt
flowmeter til 290 for nytt flowmeter.
Gammelt Flowmeter (art. nr. 7297077) innstilling: 145
Nytt Flowmeter (art. nr. 7297109) innstilling: 290

Flowmeter

Figur 6
Plassering av Flowmeter så
nært pumpen som mulig.

Figur 8 Merking av nytt Digitalt Flowmeter.
Merkingen er plassert på siden av Flowmeteret.
Figur 7 Meny side 2 på Digital
Flowmaster. Øverste linjen med “Flow
m.in.” justeres.
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DYSER
Plassering av dyser
Det tilbys flere ulike løsninger for plassering av dyser på utstyret, avhengig av bruk.
Spredebom
Spredebom på 0,6 meter med to dyser og 1,2
meter med fem dyser. Spredebom er en enkel
og grei løsning for plassering under draget
på pick-up vogn eller presse. Fra førerhytten
har man god oversikt over spredebommen og
ensileringsvæsken blir godt fordelt. Spredebom
leveres med tre typer dyser; rød, grå og svart.
Blå dyser kan kjøpes separat.
Viktig:
Velg rett dysestørrelse. Søylediagrammet på
neste side viser leveringsmengde ved bruk av
forskjellige typer og antall dyser. Dysen kan
ikke levere mer enn maksimum verdi i tabellen
avhengig av trykk.

Figur 9: Spredebom 0,6 m 2 dyser.
Art. nr. 7295034

Figur 10: Spredebom 1,2 m 5 dyser.
Art. nr. 7295041

Modulbasert spredebom
Modulbasert spredebom er en fleksibel løsning
med dyseholdere som kobles i serie med
medfølgende slange. Dysene kan plasseres etter
ønske og behov f. eks. foran pick-upen eller
i kammeret på pressen. Med startpakken og
ønsket antall forlengersett tilpasses løsningen Figur 11: Modulbasert spredebom startpakke.
på stedet.
Art. nr. 7298050
Startpakken består av: 1,5 meter slange,
T - forgreining med dyseholder, vinkel med
dyseholder, rød, grå og svarte dyser.
Forlengersettet består av T-forgreining med
dyse, rød, grå og svart dyse.
Figur 12: Modulbasert spredebom forlengersett.
Art. nr. 7298060
Hardtmetall dyse med slanger og magnetventil
Hardtmetall dyser med magnetventil og
Y-kobling. Er en fleksibel slangeløsning der
dysene kan plasseres i ønsket posisjon som
f.eks. i stryte på snitter, i kammer på presse eller
pickup på lessevogn.
Hardtmetall dyser benyttes for økt holdbarhet i
tilfeller hvor gresser føres over dysehodet.
Figur 13: Hardtmetall dyse med slanger og magnetventil.
Art. nr. 7293035
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SafeGuard
DYSETABELL
(sikkerhet)

Lassvekt (tonn) x anbefalt tilsetting (liter/tonn)
Kjøretid i minutter

= liter/min

Tabellen viser leveringsmengde for de ulike dysene når de blir benyttet sammen med MP12.
Tallene over stolpen indikerer hvor mange dyser som er benyttet.
Eksempel: 4stk blå dyser har et arbeidsområde mellom 3,2 og 9,3 liter/minutt.
Ved lavere flow enn 3,2 l/min vil man ikke oppnå noe spredeeffekt,
og ved høyere flow enn 9,3 l/min vil pumpen jobbe for hardt og slå ut
amperevakt.
Tabellen inkluderer kun verdier ved 100% pådrag fra pumpe. Det kan dermed være mulig å
bruke f.eks. 2 grå dyser ved lavere pådrag.
Testene er utført med vann som medium og uten noe løftehøyde. Ved fritt utløp er flow målt
etter 10m slange. Magnetventil benyttet er av sterk type med to magneter installert.
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MAGNETVENTIL
Hevert effekt
Når dyseløsningen plasseres lavere enn fatet vil fallhøyden til væsken utgjøre en heverteffekt
når slangene er fyllt med væske. Fallhøyden måles fra toppen av fatet til dyse utløp. Væsken
suges fra fatet og renner ut i dyseløsningen. For å unngå at all væsken i fatet renner ut på
grunn av heverteffekten brukes en magnetventil.
Magnetventilen monteres foran dyseløsningen for å stoppe gjennomstrømmingen av væske
etter pumpen har stoppet. I magnetventilen er det en magnet som lukker selve ventilen. For
å åpne ventilen trengs det 0,7 bar. Når pumpen starter vil det bygges opp trykk i slangen og
magnetventilen vil slippe gjennom væskestrømmen når det er 0,7 bar i slangen.

Figur 15: Magnetventil.
Fallhøyde
Dysebom/ utløp

Figur 14: Traktor og prese med skissert fallhøyde (rød strek).
Her brukes det en magnetventil med to magneter.

Oppstart av pumpe med magnetventil
MP-pumpene er sugepumper derfor kan det oppstå problemer ved første gangs bruk når det
også brukes magnetventil. Pumpene må komprimere luft ved sug når slangene er tomme.
Pumpen får dermed ikke tak i væsken i fatet. Derfor skal pumpen alltid monteres så nært
fatet som mulig.
Det kan også være en god løsning å skjenke pumpen før oppstart. Man kan da ta av slangene
ved dyseløsningen og fylle slangene med litt væske for å hjelpe pumpen i gang.
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SafeGuard
MAGNETVENTIL
(sikkerhet)
Rundballepresse og pick-up vogner
Når det kjøres med presse eller pick-up vogn
plasseres fatet høyere enn dyseløsningen i
de fleste tilfeller. Serigstad anbefaler derfor
magnetventil med to magneter som tåler en
dynamisk fallhøyde på 0,7 meter.
Magnetventilen plasseres rett før
dyseløsningen. Pass på retningen på
magnetventilen! Væskestrømmen skal følge
med pilen.

Figur 16: Magnetventil med to magneter.
Art. nr. 7297086

For snittere
Magnetventil med en magnet har en dynamisk
fallhøyde på 0,2 meter og anbefales kun til
selvgående snittere. Magnetventilen monteres
i kombinasjon med to hardtmetall dyser og
korte slanger for å minimere faren for drypp fra
slangene.
Én magnet benyttes for litt lavere åpningskraft.

Figur 17: Magnetventil med en magnet.
Art. nr 7297186

Figur 18: Hardtmetall dyser med slange og magnetventil
for montering f. eks. i stryte på snitter.

Salg og levering
Magnetventilene selges komplette klar til montering på slange. Det er to typer
magnetventiler, forskjellen på dem er antall magneter; en i den ene og to i den andre.
Dersom det er nødvendig å sette på ekstra magnet eller bytte pakning i stempelet på
magnetventilen kan disse delene kjøpes separat.
OBS! Ved bytte av pakning i stempel på magnetventil bør pakningen limes.
Magnetventiler
Art. nr. 7297186 Magnetventil med en magnet
Art. nr. 7297086 Magnetventil med to magneter

Reservedeler
Art. nr. 7297099 Magnet for magnetventil
Art. nr. 7297072 Pakning for magnetventil
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EKSEMPEL OPPSETT - FRONTSTATIV

Sugerør

Pumpe

Filter

Flowmeter

Hurtigkobling
Figur 19: Frontstativ med påmontert pumpe, filter, flowmeter og hurtigkobling.
Frontstativ er en enkel og
praktisk måte å holde orden på
fat, pumpe, flowmeter, filter og
plastruller til pressa.
Frontstativet leveres i grønt og
rødt.
Med hurtigkobling på slangene på
frontstativet og en hurtigkobling
på traktoren kobles slangene
enkelt og sikkert til og man
slipper nevneverdig opprigging.

Figur 20: Hurtigkobling
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Hurtigkoblinger
Art. nr. 7296817 Hurtigkobling 1/2’’ slange Ø12,7/17 mm
Art. nr. 7295819 Hurtigkobling 5/8’’ slange Ø16/22 mm
Art. nr. 7295820 Hurtigkobling 3/8’’ slange Ø10/14 mm

EKSEMPEL OPPSETT
SafeGuard
- SELVG.
(sikkerhet)
SNITTER/LESSEVOGN

Plassering
metalldyser

Magnetventil
Forhindrer at syre renner ut etter at
pumpen er blitt stoppet.
Grunnen er undertrykk i utløpet.

12 V

–

Kabel - Flowmaster/pumpe
Kabel - 12 volt
Kabel - Flowmaster/flowmeter
Slange

+

Filter
Flowmeter

Sugerør med
grovfilter

NB!
Det er en fordel å
plassere pumpen
nær tanken

Eksempel:
Kontainer med pumpe

Figur 21: Eksempeloppsett på selvgående snitter.
Kabel - Flowmaster/pumpe
Kabel - 12 volt
Kabel - Flowmaster/flowmeter
Slange

Filter

Flowmeter
12V

+

–

Digital Flowmaster

Sugerør med grovfilter

Magnetventil

Syrebom 1,2 m 5 stk dyser

Figur 22: Eksempeloppsett på pick-up vogn.
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VEDLIKEHOLD
Vedlikehold
For å sikre en driftssikker pumpe anbefales følgende vedlikehold før,etterog med jevne
mellomrom gjennom sesongen:
• Rengjør og skyll pumpen med vann etter en sesongs bruk og ved bytte mellom
bakteriepreparat og syre. Ved skylling av pumpen kobles pumpen til 12V strøm og sugerøren
settes i en vannbeholder.
• Kontroller at kabler, kontakter og overganger er fri for korrosjon og skader før bruk.
• Kontroller også filtre, membraner og dyser for eventuelle fremmedlegemer eller avleiringer.
Gress i membran fører til lav flow og dårlig sugeevne.
• Pumpe, styring og kabler bør oppbevares tørt og frostfritt når utstyret ikke er i bruk.

Figur 23: Sjekk av membraner og pakninger.

Figur 24: Tilkobling av strøm og skylling av pumpen med vann.

14

SafeGuard
FEILSØKING
(sikkerhet)

Problem:
Lav flow - dårlig sugeevne

Pumpe med gress i
membran fører til lav flow
og dårlig sugeevne.

Ingen flow

Feilmelding
”Gjeldende sikring”

Mulig årsak:

Forsøk følgende:

1. Kontroller om det finnes
luftbobler i utløpet.

1. Sjekk alle koblinger på sugeside.
Sjekk om slangen ligger i klem,
eller er deformert.

2. Sjekk filteret. Det kan være tett
spesielt etter bruk av biolgiske
konservanter.

2. Rens filter, både i sugerør og filter
på sugeslange foran pumpen.

3. Ved eldre pumper kan årsaken
være harde membraner.
Gummimembraner i pumpe kan
over tid miste noe fleksibilitet og
bli hardere.

3. Membraner har en levetid på
2-3000 brukstimer avhengig av
type konserveringsvæske.

4. Urene membraner.

4. Åpne pumpe og rens membraner.
Sjekk samtidig filter.

5. Membraner eksponert for
petroleumsprodukter.

5. Bytt membraner.

6. Slitte metalldyser.

6. Bytt metalldyser.

1. Pumpe får ikke tak på væske
grunnet tett utløp.

1. Kontroller at pumpen har fritt
utløp inntil pumpe får tak i væske.

2. Kontakt på Flowmaster montert
feil.

2. Snu kontakt 90° og forsøk på ny.
Gjenta forsøket 3 ganger.

1. For lav spenning.

1. Spenningen inn til styring og
pumpe må være minimum 11,8 V.

2. For høyt amperetrekk.

2. Sjekk innstilling under meny
”Sikrings innstilling” på Digital
Flowmaster. MP12 skal ha maks
belastningsinnstilling på 10A.

3. Overbelastning grunnet bruk av
feil type dyse.

3. Sjekk søylediagrammet på side 8
for å finne riktig type dyse.

4. Klemt slange.

4. Visuell sjekk.

5. Tett filter.

5. Kontroller grovfilter for sugerør,
deretter filter på sugeside foran
pumpen.

6. Feilmontert magnetventil.

6. Kontroller at flowretning
stemmer i henhold til merking på
magnetventil.
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