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Automatisk vanding - i en smuk & sund have

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

Planter får ikke alt det vand , de har brug for, fra naturens side.
Det kan du gøre noget ved, når du investerer i et vandingsanlæg.

• Regelmæssing vanding er en forudsætning for dine planter.

• Du vedligeholder dine smukke omgivelser

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

• Du kan vande din have - uanset hvor du holder ferie

• Gode muligheder for genanvendelse af regnvand.

• Spar op til 80% vand - i forhold til normal vanding.

• 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. Derudover

kan du vælge pop-up vanding til dine plæner eller større arealer i haven.

Drypvanding er smart, effektivt og sparer både tid og vand.

Du kan let udnytte overfladevand og gennem denne tankegang er der

heller ikke langt til, du begynder med flydende gødning etc. 

Hvad er automatisk vanding?

Udnyt alle ressourcer - brug regnvand til
at vande i din have og på dine grønne arealer.
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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 have og dine grønne arealer. Det er enkelt og hurtigt at komme

igang og i dag kan du købe mange vandtanke du også kan 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. 

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

haner og noget slange - så er du allerede godt igang med automatisk 

havevanding - 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 under jorden og

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

eller elektronisk styret. Selve sprinkler systemet er nok bedst 

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

private haver , 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 sprinkler anlæg

Drypvandings anlæg

Drypvanding er nok havens mest effektive måde at vande 

på. Det fungerer helt enkelt forklaret, ved at et system 

af slanger og sprinklere placerer drypvandet præcist hvor

behovet er. Det siger sig selv - at når du kan placere din

vanding så præcist - vil det samtidigt også være lige så 

effektiv. Derudover sparer du masser af det vand du ellers 

ville have  brugt til at alle vande alle de steder, hvor du 

faktisk ikke havde et behov Når du placerer dit vand i 

rodzonen - bliver det samtidigt optaget 100% . Udover vand - 

kan du med et drypvandings anlæg  også begynde at 

anvende flydende næring - som ligeledes optages langt 

mere effektiv, end tilsvarende i fast form..

Drypslanger
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De nye 3. generations slanger er virkelig nået langt med
alle de muligheder de tilbyder. Nu kan du få drypslanger,
der for det første er trykudlignede. Det betyder at du vander 
præcist fra første sprinkler - til sidste sprinkler. Slangerne
er stadig præcise, selvom terrænet stiger eller falder og
sidst men ikke mindst - du kan nu helt trygt også grave dine 
drypslanger ned i jorden - uden risiko for at de senere 
stopper til i dyserne. Der findes stadig slanger på markedet
der ikke giver denne garanti - fordi de ikke er trykudlignende
og der derfor opstår vaccum i slangerne, når der 
åbnes/lukkes for vandet - derfor  «suger» de jord med ind i 
sprinklerne - der til sidst stopper. Det sker IKKE - med vores slanger
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Forbered din succes - ved ordentlig planlægning...

Hvilket system, passer 

                        bedst til dine behov...?

• Pop Up sprinkler system

• Drypvandings system

• Drypslanger

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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