Dryp dyser
til individuel montage

1015-04 dryp
med luge til inspektion, med filter
og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t.
Hul til montage Ø 3,6 mm

1115-02 dryp
selvkompenserende dryp , kan
åbnes. Ydelse 2 l/t
Hul til montage Ø 3-3,6 mm

2010 tilslutning

2110 prop
til huller i PE rør
4 mm eller 12 mm

Ret til ændringer forbeholdes.

1228 pløk til drypslange
længde 18 cm

Drypslange
PE-slange med indbygget dryp.
All-round drypslange egnet til alle formål.
Også velegnet til nedgravning. Højkvalitetsprodukt.
Drypslange i Ø 16 mm udført i højkvalitets PE som er modstandsdygtig overfor UV-stråler.
Integreret trykreguleret cylindrisk dryp, der sikrer samme
ydelse ved alle dryp. Ydelsen er 2,3 liter i timen pr. dryp.
Der er 30 cm mellem hvert dryp. Andre mål på forespørgsel.
Anti-sugende membran som gør at drypslangen kan graves
ned i jorden.
Filter som modvirker tilstopning.
Membran af silicone, som tåler flydende gødning.
Anbefalet max. længde pr. drypslange er 82 m ved 3,5 bar,
72 m ved 2,5 bar og 57 m ved 1,5 bar.
Anbefalet filterstørrelse før drypslange er 100 micron.

Siliconemembran

Filterplade

PE-body

Anti-sugende membran

Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTABOKS
Indbygget dryp:
Ydelse pr. dryp:
Ruller:
Dim.:
Godstykkelse:
Tryk:
Andre mål:
(mellem dryp)

2,3 l/t - 30 cm
2,3 l/t
400 m og 100 m
Ø16 mm (13,6 mm)
1,2 m
1,0 til 3,5 bar
40-50-60-75-100125 cm

ECO-MAT
rodvandingstæppe
Med et ECO-MAT rodvandingstæppe bliver arealet vandet
nedefra - ideel til vanding af grønne tage, græskanter og steder hvor det vil være vanskeligt at have/udføre vandingsanlæg med pop up sprinklere.
Vandingstæppet består af drypslanger viklet med fleece
monteret på et særligt fleece tæppe. Når der tilføres vand til
drypslangerne afgiver disse vandet til fleecetæppet og gennembløder det. Hver m² fleecetæppe kan indeholde op til 2
liter vand.

FAKTABOKS
Model:

ECO-MAT

Flow:

2,2 l/t

Drypafstand:

30 cm

Rulle:

0,8 m x 100 m

Tryk:

1,4 - 3,4 bar

Afstand ml. slg.:

35 cm

Ret til ændringer forbeholdes.

PGV 101 magnetventil
PGV er velegnet til mindre anlæg og til
drypvandingsanlæg med lavt flow
Kan aktiveres manuelt direkte på magnetventilen.
Indkapslet 24VAC spole.
Dobbeltsidet membran.
Udskiftes spolen til DC impulsspole kan magnetventilen
anvendes sammen med Hunters batteridrevne styreskabe.

PGV
tryktab i bar

Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTABOKS
Model:
Ydelse:
Tryk:

1” (25 mm)
0,05 - 7 m³/t
1,5 - 10 bar

Rodzone vanding til træer
automatisk vanding af træer giver de bedste
betingelser for træet i etableringsfasen. Spar
tid og plejeomkostninger.
Ved at få rødderne til at gå i dybden og blive under overfladen er grundlaget for at få sunde træer lagt.
For at få dette til at ske skal vand og ilt kunne nå deres mål rodsystemet.
Rodzone vandingssystemet sørger for at rødderne kan gro
både tæt ved og langt under overfladen.
Det patenterede StrataRoot design består af en række indvendige skærme, som sørger for at fordele vandet lige dér,
hvor der er brug for det. Samtidig giver det vandingscylinderen stabilitet, som gør den let at installere.
Rodzonevandingssystemet anvender bubblers (små dyser)
Gitterlåget beskytter vandingssystemet og gør det muligt at
servicere bubbler-dysen oppefra.
Der skal anvendes min. 2 stk. pr. træ.
Skal tilsluttes styreboks for automatisk vanding. Evt.
batteridrevet styreboks.
Fås i 3 længder: 250, 450 og 910 mm
Tilslutning:
½”
Bubbler dyse: 57 l/t eller 114 l/t
trykkompenserende bubbler dyse.
Nem montering: Hver enhed er klar til montage.
Swing joint:
Indbygget swing joint.
Aftageligt låg: Beskytter røret og gør det muligt at servicere dyse og evt. kontraventil.
Kontraventil:
Ekstraudstyr som gør det muligt at
udligne niveauforskelle i terræn.

Ret til ændringer forbeholdes.

SG-M10 gødningsblander
Avanceret og pålidelig gødningsblander
Gødningsblanderen kan anvendes til drypvanding,
sprinklervanding og dysevanding.
Rentvandsforsyningen til blandekarret sker gennem en
funktionssikker fyldeventil, der sikrer at vandpåfyldningen
nøje tilpasses det aktuelle forbrug. Samtidig sikrer fyldeventilen mod ”vandslag” i den bestående rørinstallation.
Det solide rustfri stativ, med de meget beskedne ydermål,
og den avancerede elektroniske styring gør gødningsblanderen til en attraktiv løsning for den kvalitetsbevidste, der prioriterer pålidelighed og nem betjening højt.
Doseringsarrangement består af magnetdrevne doseringspumper og trevejs magnetventiler. Under drift er pumperne
i konstant funktion og sikrer således en konstant omrøring i
stamopløsningskarrene.
Monteres med pumpe afhængig af vandforbrug
Excl. vandingscomputer.

FAKTABOKS
Kapacitet:
Antal
gødningsarter:
Antal
koncentrationer:
Vandtilslutning:
Afgang:
El-tilslutning:
Mål:
Vægt:

max. 8 m³/t
1-2 eller 3
1
1½”
1½”
3 x 380V + nul + j
85 x 80 x 120 cm
60 kg

Ret til ændringer forbeholdes.

Ekstraudstyr:
- ledetalsstyring og ph-styring.
Udlæsning af både ledetal og pH værdi sker digitalt på store
tydelige LCD displays. Ledningsevne fra 0,0 - 8,0 mS, pHværdi fra 3,0 - 8,0 pH
- rentvandsdosering i forbindelse med genbrugsbassin.
- bassinstyring med niveau- og pumpestyring.

Professionel siveslange
porøs slange til vanding af grønne områder,
blomsterbede, hække m.v.
Også til underjordisk vanding.
Ø 16 mm indv. med en gennemsnitlig ydelse på 2-2½ liter
i timen pr. m.
Denne professionelle siveslange kan lægges i jord i dybder
fra 20 til 70 cm. Derfor kan den anvendes til underjordisk
vanding af græsarealer. Siveslangen kan lægges med en
afstand fra 30 cm til 1 m.

Underjordisk vanding af græsplæner

Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTABOKS
Model:
Ydelse:
Tryk:

Ø16/20 mm
2-2½ l/t/m
0,6 bar

Transportabel
gødningsblander
blander gødning ved hjælp af vandtrykket
Transportabel gødningsdosering til 25 liters beholder.
Stativet er udført i rustfri stål. Med kraftige gummihjul for
let håndtering af gødningsblanderen.
Den transportable gødningsblander har udover det oplagte
formål at tilføre gødning gennem vandingsanlægget også
den egenskab at rense for okker og kalkaflejringer i drypslanger og dyserne. Ideel til drypvandingsanlæg til allétræer, til bede og til blomsterkummer.
Leveres excl. beholder.
Dosatron gødningsblander D25 RE 2 giver en dosering på
0,2-2%. Dosatronen bruger vandflowet som drivkraft.
Vandet aktiverer gødningsblanderen, som tager den ønskede
dosering af gødningen og blander det i vandet. Doseringen
af koncentratet er direkte proportional med den vandmængde, som kommer gennem Dosatronen.

FAKTABOKS
Dosatron D25 RE2

Ret til ændringer forbeholdes.

Vandmængde:
Koncentrat:

2.5 m³/t
0,2 -2%

Stativ
Tilslutning:
Mål:

gekakoblinger
h112 x b36 x d64 cm

