
Introduktion i traditionel 

design og installering af vandingsanlæg  
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

   Begynd med at tegne en skitse over hus og 

have med angivelse af terrasser, plæner, træer og 

bede. Dernæst skal vandingsarealet opdeles i 

områder, rektangulære eller kvadratiske og så 

store som muligt. 

   For at designe vandingsanlægget er det nød-

vendigt at finde ud af, hvor meget vand der er til 

rådighed og ved hvilket tryk. ( l/min. ved x bar). 

   Der er 3 grundtyper af sprinklere til brug for 

havevanding. Rotorsprinklere til større arealer, 

roterende strålesprinklere og spraysprinklere til 

små arealer.  

   De 3 forskellige typer må ikke installeres i 

samme zone pga. forskellige krav til tryk og 

vandmængde. Derfor skal havearealet opdeles i 

forskellige zoner. Det er vigtigt at vandmængde, 

tryk og sprinkler passer sammen. Hvis det ikke 

er tilfældet går det ud over sprinklerens ydeev-

ne, dvs. den kaster ikke vandet så langt, som den 

skal og vandfordelingen bliver ujævn, så vandin-

gen bliver uens med risiko for tørre pletter.  

   Der skal også tages højde for at f.eks. halvcir-

kel og fuldcirkel sprinklere bruger forskellig 

vandmængde og derfor skal have forskellige 

vandingstider. Det stiller krav til hvordan rørene 

lægges og opdelingen i zoner. 

   Medmindre haven er meget lille er der sand-

synligvis ikke nok vandkapacitet til at vande he-

le haven på én gang. Også derfor skal de arealer, 

der skal vandes, deles op i zoner, så man kan 

vande så meget som der er vand til. Med en sty-

reboks vandes automatisk de valgte zoner efter 

hinanden. 

 

 



Introduktion i design og installering af  

vandingsanlæg med MP rotatordyser. 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

   En væsentlig enklere og billigere måde at få et 

vandingsanlæg til haven er ved at anvende MP 

rotator dyser. En MP rotator dyse er designet 

således at nedbørsmængden (10 mm/t) er den 

samme uanset om dysen vander fuldcirkel, halv-

cirkel eller som hjørne. Det betyder færre zoner, 

færre magnetventiler og mindre rør, dvs. et billi-

gere vandingsanlæg. 

   MP rotator dysen arbejder ved et lavere tryk 

og har et lavere vandforbrug pr. min. end sæd-

vanlige sprinklere. Begrænsningen ligger i dy-

sens radius, som skal ligge mellem 2,5 og 9,1 m 

fordelt på 3 dyser. 

Eksempel på havevanding med          Eksempel på havevanding med 
traditionelt design med sprinklere                          MP rotator dyser 



Ret til ændringer forbeholdes. 



Ret til ændringer forbeholdes. 



PGJ rotor sprinkler 
den lille havesprinkler, kort radius, lavt tryk 
 

 

PGJ rotoren er Hunters mindste rotorsprinkler -  

ikke i størrelse, men i krav til radius og tryk. 

PGJ er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 40°-360°. 

Integreret gummidæksel med membran, der holder snavs 

ude. 

Gennemprøvet, holdbart, vandsmurt gear-motor. 

Stort filter som forhindrer at dysen tilstopper. 

Kontraventil til udligning af niveauforskelle op til 2,1 m  

kan monteres. 

 

FAKTABOKS  

Model: PGJ-04 pop up (10 cm) 

Model: PGJ-06 pop up (15 cm) 

Model: PGJ-12 pop up (30 cm) 

Ydelse: 0,13 - 1,23 m³/t 

Radius: 4,3 - 11,6 m 

Tryk: 1,7 –3,8 bar 

Dysevinkel: 14% 

Indgang:  1/2”  irg. 

Byggemål: 18/23/41 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP Ultra rotor sprinkler 
havesprinkleren over dem alle 
 

 

PGP rotoren er Hunters oprindelige sprinkler som blev lan-

ceret for mere end 25 år siden og den er stadig nr. 1. Den er 

løbende blevet videreudviklet og patenteret. Med de præci-

sionsproducerede dyser opnås en fantastisk jævn fordeling 

af vandet. 

PGP er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Integreret gummidæksel med membran, der holder snavs 

ude. 

Hurtig indstilling og tjek af vinkelindstilling. 

Nye blå dyser som effektivt udnytter vandet. God fordeling 

af vandet på hele kastelængden.  

Gennemprøvet, holdbart, vandsmurt patenteret gear-motor. 

Stort filter som forhindrer at dysen tilstopper. 

Kontraventil til udligning af niveauforskelle op til 2,1 m  

kan monteres. 

 

 

 

FAKTABOKS 

Model: PGP-00 Scrub  

Model: PGP-04 pop up (10 cm) 

Model: PGP-12 pop up (30 cm) 

Ydelse: 0,07 - 3,23 m³/t 

Radius: 4,9 -14 m 

Tryk: 1,7- 4,5 bar 

Dysevinkel: 25°/13° 

Indgang:  3/4”  irg. 

Byggemål: 19/19/43 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP Ultra rotor sprinkler 
 

 

 

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. 

FAKTABOKS 

Model: 1” (25 mm) 

Ydelse: 0,05 - 7 m³/t 

Tryk: 1,5 - 10 bar 
Ret til ændringer forbeholdes. 

PGV 

tryktab i bar 



PRO dyser 

justerbare 

Ret til ændringer forbeholdes. 



PRO dyser 

justerbare 

Ret til ændringer forbeholdes. 



PRO dyser 

justerbare 

Ret til ændringer forbeholdes. 



PRO dyser 

kort radius 

Ret til ændringer forbeholdes. 



Ret til ændringer forbeholdes. 

PRO dyser 

smalle striber 



Ret til ændringer forbeholdes. 

FAKTABOKS 

Model:               PROS-00 Scrub  

Model:               PROS-04 pop up (10 cm) 

Model:               PROS-06 pop up (15 cm) 

Model:               PROS-12 pop up (30 cm) 

Ydelse:               se dysetabeller 

Radius:               se dysetabeller 

Tryk:                  1 - 5 bar 

Dysevinkel:        se dysetabeller 

Indgang:             1/2”  irg. 

Byggemål:          4/12,5/15,5/22,5/41 cm 

PRO-SPRAY 

professionel spraysprinkler med mange  

forskellige dyse-muligheder 

 

 

Den bedste i sin klasse. Stærk spray der udnytter vandet 

bedst muligt. Kraftigt plastichus.  

Kraftig fjeder der sikrer nedfald af pop up riser under alle 

forhold. 

Mulighed for montering af kontraventil, der udligner  

niveauforskelle i terræn. 

 

Dyser til alle formål, indstillelige dyser, faste dyser, stream-

dyser, dyser til ”firkantvanding”, dyser til super kort radius, 

dyser til dryp. 

 



Ret til ændringer forbeholdes. 

FAKTABOKS 

Model:          PROS-00-PRS40  

Model:          PROS-04-PRS40-CV (10 cm) 

Model:          PROS-06-PRS40-CV (15 cm) 

Model:          PROS-12-PRS40-CV (30 cm) 

Ydelse:          10-12 mm/t 

Radius:          2.5 - 9,1 m 

Tryk:             1,75- 3,75 bar 

Dysevinkel:   se dysetabeller 

Indgang:        1/2”  irg. 

Byggemål:     11/15,5/22,5/41 cm 

PRS-40 MP ROTATOR 
 

trykreguleret (2,8 bar) pop up sprinkler 

til MP rotator dyser 
 

MP rotator er en ny måde at vande på i flere henseender. 

MP rotator fordeler vandet i stråler i forskellige længder, 

mens den roterer. Denne multi-stream teknologi gør vand-

fordelingen mindre vindfølsom. 

Dyserne giver samme nedbør uanset om der vandes i fuld 

cirkel eller f.eks. 90 gr. fra et hjørne. 

Lavt vandforbrug. 

 

Fås som shrub-model (uden pop up) og i 3 forskellige pop 

up højder. 

 

 



ROAM FJERNBETJENING 
til kortere afstande op til 300 m 

Ideel til halvlegs-vanding på stadion 
 

 

Start vandingsanlægget eller enkelte stationer uden at skulle 

tilbage til styreboksen. Med få tryk på håndsenderen sættes 

vandingsanlægget i gang. Vandingstiden kan sættes til 2 

min., 5 min. og derefter i spring af 5 min. 

 

Bruger 4 stk. AAA batterier, der holder til en sæson. 

 

Let at installere og billig i anskaffelse. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

FAKTABOKS 

Model:  ROAM kit 


