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Sådan arbejder du med de forskellige dele...
Det er enkelt at samle de forskellige dele og mange 
kan du faktisk samle helt uden brug af værktøj. 
Denne guide fortæller om de forskellige størrelser 
og hvad du bør være opmærksom på.
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6 mm

Varm slange enderne i varmt vand inden du
trykker dem sammen med delene - så får du
ikke ondt i fingerne i morgen.
Undgå at føre din 6 mm slange mere end 3-4 meter
fra din 16 mm hovedslange. (pga tryktab)

Udtag trykkes i slangen indtil du hører et klik - så er alt ok.

16 mm

Varm enderne med varmepistol inden du trykker dem sammen.
Samlinger strammes med strips.

25 mm

Slangen trykkes sammen med delene ex. t-stykke,
hjørner mv. Slangen føres henover O-ringen -
herefter spændes kraven fast. ( kan faktisk gøres uden besvær)

Husk gevindtape ved alle gevind samlinger.

Husk O-ring ved de blå kraver på manifolden 
og ved alle sadler.
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Forbered din succes - ved ordentlig planlægning...

Justering af pop up sprinklere....

Grundreglen er , at sprinklerens 0-punkt

sidder i sprinklerens venstre side. 

Det vil sige at det er her sprinkleren

begynder og ender.

Når du har drejet sprinkleren i den rigtige

position skal du herefter indstille 

sprinklerens vandring mod højre.

Det gør du i den midterste urskive - 

brug en ligekærvet skruetrækker og drej 

pilen mod den rigtige position.

Vær op mærksom på du altid skal arbejde 

med sprinkleren.

skal der justeres - så vent til sprinkleren 

kører mod højre

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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Forbered din succes - ved ordentlig planlægning...

Hvilket system, passer 

                        bedst til dine behov...?

• Pop Up sprinkler system

• Drypvadning 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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