
G990E/995E sprinkler 
til det automatiske vandingsanlæg på  

fodboldstadion 

 

Dette er sprinkleren som er let at servicere oppefra uden  

opgravning. Fra topdækslet får man adgang til sprinklerind-

sats, spole og der er plads til evt. dekoder. I valve-in-head 

modellen (E) er der indbygget magnetventil med trykregula-

tor. 

Det er således ikke nødvendigt at have separate brønde til 

placering af magnetventil. Spole og evt. dekoder ligger godt 

beskyttet i sprinklerhuset. 

Det er muligt at montere kunstgræsdæksel på denne sprink-

ler. 

Sprinkleren med lang radius op til 29,9 m. 

Fås i sektor (40°-360°) og fuldcirkel-sprinkler med Check- 

O-Matic (C) kontraventil som udligner niveauforskelle op 

til 8 m eller med indbygget magnetventil (E) med justerbar 

trykregulator. 

FAKTABOKS 

Model: 3” pop up (8 cm)

Indgang:  1½” ACME indv. 

Flangedia.: 19 cm 

Byggemål: 34 cm 

G990 fuld cirkel 

Ydelse: 7,81 - 16,79 m³/t 

Radius: 23,2 - 29,9 m 

Tryk: 5,5- 8,3 bar 

 

G995 sektorsprinkler 

Ydelse: 8,06 - 17,04 m³/t 

Radius: 20,7 - 28 m 

Tryk: 5,5- 8,3 bar 

  

Kunstgræs G990/5  
Ret til ændringer forbeholdes. 



G990E/995E sprinkler 
dysetabel 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 



I 20 Ultra sprinkler 
rotorsprinkleren til de mange formål 
 

 

I 20 Ultra er sprinkleren der dækker de fleste behov. Med 

det store udvalg af dyser spænder vandingsradius fra 5 til  

14 m. 

I 20 Ultra er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Rustfri stålriser (pop up-delen). 

Integreret gummidæksel. 

Indbygget kontraventil til udligning af niveauforskelle op  

til 3 m. 

Der er standarddyser, dyser til kort radius, dyser med lav 

vinkel og dyser til stort flow. 

Trinløs drejemekanisme, så toppen kan drejes uden at  

gearet ødelægges. 

Vender altid tilbage til indstillet vinkel. 

Med FloStop kan man lukke vandet for den enkelte  

sprinkler på stedet. 

 

FAKTABOKS 

Model: I 20 4” pop up (10 cm) 

Ydelse: 0,07 - 3,23 m³/t 

Radius: 4,9 - 14,0 m 

Tryk: 1,4- 7,0 bar 

Dysevinkel: 25°/13° 

Indgang:  3/4”  irg. 

Byggemål: 19 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



Ret til ændringer forbeholdes. 

I 20 special dyser 



I 25 Ultra sprinkler 
til greens, fodboldbaner, større græsarealer 
 

 

Med I 25 Ultra får man sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. 

Let at indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Rustfri stålriser (pop up-delen). 

Indbygget kontraventil til udligning af niveauforskelle op  

til 3 m. 

Der er 12 dobbeltdyser, 5 følger med som standard. 

Dobbeltdyser sikrer en ensartet og vedvarende fordeling  

af vandet over hele arealet. 

Trinløs drejemekanisme, så toppen kan drejes uden at  

gearet ødelægges. 

Vender altid tilbage til indstillet vinkel. 

Kraftigt gummidæksel. 

 

FAKTABOKS 

Model: I 25-04-SS 

Ydelse: 0,82 - 7,24 m³/t 

Radius: 11,9 - 21,6 m 

Tryk: 2,5- 7,0 bar 

Dysevinkel: 25° 

Indgang:  1”  irg. 

Byggemål: 20 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



I 40 sprinkler 
til greens, fodboldbaner, større græsarealer 
 

 

Samme byggemål som I 25, men stærkere.  

Let at indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Rustfri stålriser (pop up-delen) og ultra stærk fjeder. 

Fås med indbygget kontraventil til udligning af niveau- 

forskelle op til 4,5 m. 

Der er 6 dyser. 

Kraftigt gummidæksel med ProTech safety system. 

Patenteret VStat selvjusterende stator, virker med større 

kraft. 

Mulighed for at montere turfcup til græs. 

Bagdyse i fuldcirkelmodel. 

 

FAKTABOKS 

Model: I 40-04-SS 

Ydelse: 1,52 - 7,76 m³/t 

Radius: 13,4 - 23,2 m 

Tryk: 2,5- 7,0 bar 

Dysevinkel: 25° 

Indgang:  1”  irg. 

Byggemål: 20 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



I 60 sprinkler 
 

giver god kastelængde ved lavt tryk 

 

I 60 er sprinkleren, der gør det muligt at vande større græs-

arealer som boldbaner med begrænset vandtryk til rådighed. 

De særlige dyser til I 60 giver en super effektiv fordeling af 

vandet ved lavt arbejdstryk. 

 

Let at indstille vandingsvinklen fra 40°-360° (ADS). 

Separat fuld cirkel sprinkler (36S). 

Rustfri stålriser (pop up-delen). 

Fås med indbygget kontraventil til udligning af niveau-

forskelle op til 3,0 m. 

Der er 6 enkeltdyser. Strålen kan varieres ved hjælp af  

skruerne foran dysen. Kan indstilles fra meget diffus  

vanding til lang kastelængde. 

Kraftigt gummidæksel. 

FAKTABOKS I 60 ADS 

Model: 10 cm pop up  

Ydelse:  1,41 - 4,87 m³/t 

Radius: 14,9 - 20,4 m 

Tryk: 2,5 - 4,5 bar 

Dysevinkel: 25° 

Indgang:  1”  indv. BSP 

Byggemål: 21 cm 

Sektor: ADS  

Fuldcirkel: 36S 

Ret til ændringer forbeholdes. 



I 90 sprinkler 

giver lang kastelængde til store åbne arealer 
 

 

Vandingsvinklen kan indstilles fra 40°-360° (36ADV). 

Separat fuld cirkel sprinkler (36V). 

Adgang til filter og stator fra toppen.  

Lukket rotorenhed som beskytter 100% mod snavs. 

Stærkt gear. 

Kraftig fjeder i rustfri stål. 

Fås med indbygget kontraventil til udligning af mindre  

niveauforskelle op til 2,75 m. 

Der er 8 enkeltdyser.  

Ekstra kraftigt gummidæksel. 

Mulighed for at montere turfcup til græs. 

Bagdyse i fuldcirkelmodel. 

FAKTABOKS I 90 ADV 

Model: 3” pop up  

Ydelse:  4,97 - 18,58 m³/t 

Radius: 18,9 - 30,8 m 

Tryk: 4,0 - 7,5 bar 

Dysevinkel: 22,5° 

Indgang:  1½”  irg. 

Byggemål: 28 cm 

Ret til ændringer forbeholdes. 



ST vandingskanon 

til kunstgræsbaner 
laaang kastelængde 48 m 
 

 

Pop up rotor med lang kastelængde, specielt til kunstgræs-

baner. Kan serviceres oppefra således at kunstgræsover-

fladen ikke berøres af service på rotoren. Kan monteres i 

særlig hydrantboks hvor også magnetventil og manuelt  

udtag placeres eller direkte i  

naturligt græs.   

Ret til ændringer forbeholdes. 

FAKTABOKS 

Model:  ST-1600 

Indgang:  2” irg.  

Flangedia:  30 cm 

Byggemål:  57 cm 

Ydelse:  21,8 - 65 m³/t 

Radius:  32,5 - 48,7 m 

Tryk:   4,0 - 8,0 bar 

Dysevinkel: 23°  

http://www.hunterindustries.com/product/st-system/stk-5-stk-6


Ret til ændringer forbeholdes. 

System A. Nødvendig vandmængde 15,7 m³/t ved 8,0 bar. 

System B. Nødvendig vandmængde 11,0 m³/t ved 7,0 bar. 

12 stationer og 12 sprinklere. Hver sprinkler vander enkeltvis efter hinanden. 

10  stk. G995E kantsprinklere 

2 stk. G990E centersprinklere 

1 stk. I-Core styreskab 

13 stationer og 13 sprinklere. Hver sprinkler vander enkeltvis efter hinanden. 

10  stk. G995E kantsprinklere 

3 stk. G990E centersprinklere 

1 stk. I-Core styreskab 

   

        Eksempler på automatisk vanding af fodboldbaner 



Ret til ændringer forbeholdes. 

System C. Nødvendig vandmængde 9,5 m³/t ved 6,9 bar. 

System D. Nødvendig vandmængde 6,4 m³/t ved 4,5 bar.  

12 stationer og 24 sprinklere. 2 sprinklere vander samtidigt. 

24 stk. I 25 SS sprinklere 

12 stk.  ICV 1½” magnetventil 

1   stk.  I-Core styreskab   

12 stationer og 24 sprinklere. 2 sprinklere vander samtidigt. 

16  stk. I 60 kantsprinklere 

8 stk. I 60 centersprinklere 

12 stk. ICV 1½” magnetventil 

1 stk. I-Core styreskab 

 

        Eksempler på automatisk vanding af fodboldbaner 


