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Automatisk vanding = en smuk & sund ridehal /-bane

Brug god tid, til at læse denne vejledning om hvordan du planlægger din succes med dit vandingsanlæg. 

Du har brug for et godt underlag, for at træne optimalt.
Det kan du gøre noget ved, når du investerer i et vandingsanlæg.

• Regelmæssing vanding er en forudsætning for en god bund.

• Du vedligeholder dit toplag

• Du sparer meget tid - og kan bruge din tid til andet.

• Du kan vande din bane, når det passer dig.

• Et sundt klima er både godt for dig og din hest.

• Du tilfører din ejendom højere værdi, med et vandingsanlæg.

Automatisk vanding er en metode, hvor du vander gennem et 

system af slanger, der forbindes til en manifold med manuelle haner,

eller et eletronisk styresystem. Du kan vælge mellem forskellige typer

af systemer, der hver især er designet til at løse opgaven. Der vandes

i cirkler hvad enten du vælger et anlæg, der monteres i barrieren eller

et anlæg, der monteres i loftet. Derfor opstår der områder der overlappes.

. 

Hvad er automatisk vanding?

Udnyt alle ressourcer - brug regnvand til
at vande i din ridebane /-hal.
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Automatisk vandingsanlæg giver dig ikke alene mulighed for at vande

effektivt - det giver dig samtidig mulighed for at vande billigt....!

Med en opsamler tank, kan du uden videre genanvende regnvandet til

at vande din bane. Det er enkelt og hurtigt at komme igang og i dag 

kan du købe mange vandtanke, som er til at  holde ud at se på. 

Vælger du at opsamle dit overfladevand i en palletank, er denne 

let at dekorere så den falder pænt ind i omgivelserne. Brug 4-5 stk. 

Når du har opsamlet dit regnvand -skal du bruge en pumpe - en manifold, 

nogle haner og noget slange - så er du allerede godt i gang med automatisk 

vanding - til en ordentlig pris...! Du finder alle dine komponenter, 

pumper og slanger på vores webshop www.directespana.dk
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Forskellige typer af vandingsanlæg

Pop up sprinkler system er nok det mest velkendte af alle

vandings anlæg. Alle installationer er ført i 25 mm slange og

det hele er samlet i en manifold, hvor haner enten er manuelle 

eller elektronisk styrede. Selve sprinkler systemet er nok bedst 

kendt fra golfbaner, men er de senere år også kommet ind 

i hesteverdenen, fordi det giver så mange fordele - og er så

enkelt at betjene. Pop-up sprinklere dækker et stort areal - 

og kan derfor let dække dit behov for vanding. 

Pop-up sprinklere er driftsikre og normalt med 2.5 mm dyse.

Pop Up sprinkler anlæg

Hængende sprinklere

Hængende sprinlere fungerer som navnet fortæller, fra

hængende sprinklere, der er fastgjort i 25 mm slange, der

monteres under taget ( på spærene).

Der vandes med meget små fine dråber og du oplever en

tågeregn af små fine vanddråber. Dyserne i de hængende

sprinklere er mindre og derfor også lidt mere følsomme for

urenheder i vandet. Vanding fra hængende sprinklere er

en fornøjelse at opleve - men ikke en løsning vi anbefaler, 

hvis du genanvender overflade vand. 

Montering eller selv-byg/med-byg

DIRECTESPANA

Når du vælger at samarbejde med DirectEspaña om 

din løsning, så får du altid god service med i handlen.

Vælger du os, til at montere dit anlæg, så leverer vi 

«færdigt arbejde» til aftalt tid - og er du typen, der selv har 

mod på at lave din egen løsning - så har du altid mulighed 

for at kontakte os - imens du er i gang med opgaven - 

også selvom det er weekend eller aften.

Vi ved hvor vigtig det er - at få et godt råd - 

på det rigtige tidspunkt - så kontakt os bare 

... det kalder vi god kundeservice.
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Forbered din succes - ved ordentlig planlægning...

Hvilket system, passer 

                        bedst til dine behov...?

• Pop Up sprinkler system

• Hængende sprinklere

• med «eget vand»

Beregn dit vandtryk og din vandmængde

Tryk

Dit vandtryk måles i bar - og kan let aflæses med en trykmåler.

Den kan du sikkert låne hos din VVS-mand - som måske allerede

kan fortælle dig om dit vandtryk ligger mellem 1.5 bar og 5 bar.

Er dit vandtryk mere end 6 bar - anbefaler vi, at du monterer en trykreduktion,

på din 1. hane.

Vandmængde

(den mængde, der leveres fra din vandhane i en angiven periode)

Denne måling er faktisk den vigtigste:

Din vandmængde er nemlig med til at beregne, hvor mange strenge,

dit anlæg skal «køre» i. Du måler let og præcist din vandmængde 

på følgende måde: Brug en 20 liter spand.

Fyld spanden med vand og tag tid ( i sekunder)

Antallet af sekunder dividerer du op i  3600 - så har du antallet af

spande du kan fylde på en time.  F.eks 30 sekunder = 120 spande

a hver 20 liter = din vandmængde er 2400 liter pr. time

Nu kan du præcist dimensionere dit vandingsanlæg.
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Nu er du godt forberedt til at gå videre

Næste skridt:

Nu har du sikkert gjort dig nogle tanker om hvordan du ønsker din
vandingsløsning. Vi tilbyder flere løsninger til at komme i mål med
dine ønsker. Du kan vælge at udføre opgaven på egen hånd og 
blot indkøbe dine komponenter hos os. Vi importerer direkte fra
producenter fra Europa og sælger til ordentlige priser.
Vi tilbyder også at montere hele løsningen hos dig - kontakt os for
yderligere information: Uanset hvad du vælger - så vil vi altid være
med i dit projekt, når du har spørgsmål - «det manglede da bare...»

Vi ser frem til et godt samarbejde 
og gode resultater.
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