IP SKOGEN Manual duschvagnar
1. FÖRBEREDELSER PÅ LÅNG SIKT
Tillsammans med tävlingsledare och Arenachef planeras
dusch- och omklädningsutrymme.
Ta särskild hänsyn till avrinningen.
Tänk noga på hur dusch/ omklädningsplatserna skall utnyttjas,
Särskild toalett på damduschen, samt skräptunnor i omklädningsutrymmet.

2. MATERIAL
IP-skogenvagnarna innehåller det mesta som behövs för en
tävling av normalstorlek.
16 duschar med avstängning på duschhandtaget
Vattenpumpar 2 st. med sugslangar, inga tryckslangar finns i
vagnarna - det brukar inte vara några problem att få låna hos
Räddningstjänsten.
INGA gasoltuber följer med vagnarna, försäkringskrav.

3. ÅTGÄRDER INFÖR TÄVLING
Det är särskilt viktigt att vagnen placeras vågrätt när det
föreligger frostrisk och urtappning skall ske inför natten.
Lutar vagnen åt ena eller andra hållet rinner inte allt vatten
ut och sönderfrysning av aggregaten kan ske.

4. Pumpplacering och pumpstart
Placera de två pumparna vid vattentaget på ca 2 meters
avstånd från varandra. Den mindre pumpen ska tjäna som reserv
om något händer med den större.
Placera plasthinkar e.d. på botten och placera bottenventilerna i
dessa, eller fäst bottenventilen på ett bildäck som flyter. I det
senare fallet tar pumparna in ytvatten vilket oftare är rent.

Se noga till att slangen ligger rakt med någon lutning upp
mot pumpen, lyft upp slangändan (med kopplingen) en halv
meter över marken.
Fyll nu slangen med vatten tills den är helt full, skaka slangen
försiktigt så att all luft evakueras, fyll vid behov på mer vatten.
Ett bra satt att få vattnet att stanna kvar är att lyfta upp
pumpen i samma höjd när slangen skall anslutas.
Fyll därefter påfyllningskoppen full med vatten, detta rinner
nu ner i pumpen, fyll efter hand på mer vatten tills koppen
förblir full.
Stäng ventilerna för vattenuttaget, starta pumpen för att ge
pumpen lite mottryck. Öppna någon av ventilerna försiktigt och
släpp sakta ut eventuell luft som finns i pumpen – när pumpen
arbetar kan man öppna ventilen för fullt.
Kontrollera att pumpen härefter ger fullt tryck, om inte
upprepa proceduren.
OBS. Anslut inga slangar till pumparna förrän bägge är provade,
spola sedan ur slangarna innan anslutning till vagnarna.

5. Slangutläggning
Lägg ut vattenslangarna till gasolaggregaten, så rakt som möjligt
och med så lite slang som möjligt,
Anslut grenröret till en av pumparna, till detta ansluts också den
andra pumpen. (Finns i pumplådan)
Med denna anordning kan båda pumparna köras samtidigt, det
är också möjligt att köra en pump, tanka den andra och sedan
skifta, utan att vattenflödet till vagnarna stoppas.
När tryckslangarna är utlagda men EJ kopplade till gasolaggregaten, startas pumparna.
Låt nu vattnet pumpas en stund så att eventuell smuts som
samlats i dessa körs ut. Stanna pumparna och anslut slangarna
till vagnen.

6. Igångkörning
Öppna samtliga blandare, handtaget skall stå parallellt med
duschröret och nedåt.
Starta pumparna och kör ut all luft ur rör och slangar tills rent
vatten strömmar ur alla uttag.
Montera duschslangarna efter att spolning av ledningarna på
vagnen har skett.
Kontrollera efterhand filtren som finns på gasolaggregatet,
kommer det mycket skräp efter kort tids körning, måste
bottenventilen ändras. (Har kommit i kontakt med botten).

7. START enligt följande:
Montera slangarna till gasoltuberna, använd inte våld vid
åtdragningen.
Öppna kranarna på båda tuberna Om en tub därefter blir tom
slår automatiken över till den andra tuben. Kontrollera
emellanåt detta och när överkoppling till ny tub skett, byt den
tomma tuben.
Ta av kapellet över varmvattenberedarna framtill.
Kontrollera att gasolkranarna är öppna under varje beredare
och om så ej är fallet, öppna dem, vredet parallellt med röret.
Anslut vatten från pump/ vattenpost eller tankbil.
Se till att alla duschar samt tappventiler dels under brännarna
och dels under trallgolvet är stängda.

8. Provkörning
Öppna gasolkranarna en stund innan provkörning.
Öppna vreden A och B för fullt, se till att manometern på
inkommande vatten visar minst 2 bar.
Nu hörs ett tickande ljud från aggregaten det är tändningen som
är i funktion – man behöver inte göra några åtgärder det tar en
stund sen kommer varmt härligt vatten ur duscharna.
Värmarna är försedda med elektronisk utrustning som
strömförsörjs av 2 st. batterier 1,5 volt Typ R 20 D.
Se till att ha reservbatterier till hands!
Nu är det dags att kontrollera att varmt vatten finns vid
duscharna, det tar en liten stund innan det varma vattnet

kommer fram p.g.a. att kallt vatten finns i ledningarna fram till
duscharna.

9. Start av gasolbrännare

10. Risk för kyla!
Skall IP-skogen fungera så att alla deltagare är nöjda med
tävlingen och minnas arrangemanget positivt, så följ dessa enkla
regler!
Undvik provkörning om risk för kyla föreligger och vagnen skall
stå kvar på tävlingsplatsen över natten.

Om detta ändå måste göras skall:
Öppna samtliga kranar så att vatten kan rinna ut från
vagnarna – den nya vagnen har bara en avtappning.
Gasolbrännarna tömmas helt på vatten genom att ställa
vreden A och B i stängt läge, därefter lossas gummislangarna
under brännarna så att vattnet kan rinna ut låt dem vara
urkopplade tills morgonen. Slangarna är försedda med
snabbkopplingar se till att sätta tillbaks dem på rättplats.
Filterbehållare demonteras och töms på vatten
Slangar demonteras och förvaras inomhus eller väl
skyddade mot kyla.
Samma sak gäller för pumpar, sugslangar och duschslangar.

11. Instruktion vattenfilter
Det är möjligt att rengöra filtren under drift, det påverkar
vattenflödet till duscharna något, under normal drift skall därför
båda filtren vara öppna,

12. Rengöring av filter
Stäng kulventilen till det filter du skall göra rent, en backventil
efter filtret gör att inget vatten kan komma bakvägen in. Lossa
skruven på filtrets ovansida med en skruvmejsel, så att trycket
minskas, om du inte gör detta är det omöjligt att få loss muttern
som håller filterbehållaren.
När trycket är evakuerat stäng skruven igen.
Lossa filtermuttern för hand. Vid behov finns en nyckel för detta,
men den behövs endast i undantagsfall.
Fatta om muttern med båda händerna och skruva den tills den
faller ned, Var noga med att inte slarva bort packningen som
ligger på behållarens topp.
Tag ur patronen även denna har packningar i topp och botten,
spola därefter av denna under rinnande vatten, först inifrån sa att
smutsen pressas utåt, därefter på utsidan.
Använda INTE diskborste eller dylikt, filterduken kan ta skada.
Rengör därefter behållaren och satt tillbaka patronen i behållaren,
patronen är liksidig, OBS glöm inte packningarna!

Trä på muttern, se noga till att packningen ligger exakt i spåret,
fatta behållaren med vänster hand, för upp behållaren i filterhuset
och skruva fast muttern med höger hand.
INGEN åtdragning med verktyg krävs!
Kontrollera att luftskruven är stängd. Öppna ventilen försiktigt, vid
eventuellt läckage kring behållarens topp, gör om proceduren
igen och kontrollera att packningen ligger rätt, det hjälper absolut
inte att använda verktyg nu heller!
Upprepa proceduren även för det andra filtret.
Visar det sig bli mycket smuts i filtret under drift, har något hänt
med pumpens bottenventil, ligger på botten e.d. Kontrollera med
jämna mellanrum under drift att inte filtren satt igen sig. Efter
användandet rengör filtren, se till att inget vatten lämnas kvar i
behållarna.
Fäll ned bakre stödbenen och justera dessa samt framhjulet så
att vagnen lutar något bakåt. Luckorna skall vara stängda
orsaken är att det varma avloppsvattnet skall rinna ut kring
gasoltuberna. Placera därför gasoltubslådan så att vattnet
kommer i densamma. Om detta inte sker kan flaskorna bli så
avkylda att is bildas på dem och ingen gas förångas varvid
brännarna slocknar.
Med vagnen följer inte något avskärmningsmaterial, detta får
respektive förening ordna lokalt, en rekommendation är att
använda den typ av staket som används vid byggarbetsplatser.
På vagnen finns 4 + 4 duschar med avstängningsbara
duschhandtag.
För skotvätt i kallvatten finns möjlighet att koppla in extraslangar på uttagen vid vattenanslutningen till vagnen.
Slangar med snabbkoppling till skotvätt finns i lådorna.

13. Efter användning
1 Öppna alla avtappningsventiler vid brännarna.
2 Luta vagnen framåt ordentligt så allt vatten rinner ur
ledningarna.
3 Kontrollera att inte luftfickor kvarstår i plastledningarna
under trallgolvet och hindrar vatten från att komma ut.

4 Se till att alla slangar samt pumpen är HELT TOMMA på
vatten.
Lägg tillbehören i lådorna och i vagnens sidoutrymmen.
Packa efter lådornas innehållsförteckning som finns i locket. Allt
material skall vara i det skick och antal som det mottogs vid
utlämnandet. I annat fall måste det repareras eller kompletteras
före återlämnandet. Görs det inte måste bristerna
OVILLKORLIGEN! meddelas till materialmottagaren så att inte
nästa användare får obehagliga överraskningar vid användandet.
2 st.P19-tuber gasol d.v.s.38 kg. räcker till 4.5 tim. kontinuerlig
körning vid maxbelastning.
Vagnen är utlovad att vara dimensionerad för max.1000
deltagare vid bruk av 8 duschar. Vid bruk av extraduschar förbättras detta delvis. Var dock medveten om detta vid större
arrangemang kan uppstå köer i de fall då deltagarantalet går
upp mot 2. 000 personer, så måste ytterligare duschplatser
anordnas.

Enklare kan det inte vara!
Se till att Du har vattentryck på minst 2 bar!
Öppna gasolkranarna!
Ställ in gas och vattenmängd på vreden
Börja duscha!
Se till att ha reservbatterier till hands!

