
Historien om VANDAN. 
For at undgå vandslæberi til mit første drivhus, konsulterede jeg et firma som leverede vandingsanlæg til 
gartnerne. Da det var drypvanding, købte jeg en fødeslange med drypslanger og en enkelt ventil til 
indstilling af vandtilførslen til fødeslangen. 
Allerede efter det 1. døgn sejlede planterne, så noget måtte gøres for at begrænse vandet til fødeslangen. 
Ventilen kunne ikke reguleres til en tilstrækkelig lille mængde og gik i stå, når vandværkstrykket blev lavt. 
En løsning med en magnetventil til start stop ville blive for dyr og farlig i drivhuset. 
 
De i handelen værende delvis automatiske vandingsanlæg var alle forsynet med en 2-grenet hævert, som 
var monteret i en beholder, der ifølge forhandlerne ikke kunne klare frosten om vinteren. 
Vandtilførslen var reguleret dels via en messingventil og alternativt  v. hj. af forskellige slangedimensioner - 
men man kunne ikke se, om vandet kom ind i anlægget og det kneb med langtidsindstillingen. 
Gødningsdoseringen var udført på forskellig vis - men gødningsmængden kunne ikke reguleres uafhængigt 
af vandmængden. 
Det bedste anlæg med temperaturstyringsmodul kostede 1200 kr i 1978 og den pris var over mit budget. 
Drivhuset havde kostet 1700 kr. 
 
Jeg gik derfor i gang med at samle ideer til et vandingsanlæg. I litteratur om drivhusklima, bl. andet  
”drypvanding i agurk- og tomatkultur” Landbohøjskolen 1958, blev det fastslået, at man ikke kan styre 
vandingen i hele drivhuset ud fra jordfugtigheden. Temperaturen veksler fra 40-50 grader om dagen til 
under 0 om natten - så om dagen er der en øget fordampning, hvilket kræver mere vand til planterne, men 
ikke mere gødning. Da svingende vandværkstryk ændrer vandtilførslen var det ønskeligt med en lille 
vandbeholder med indbygget svømmerventil. Og pludselig var det klart, at denne vandbeholder skulle 
styres af vinduets åbning som tegn på højere fordampning. Næste trin var så en ikke elektrisk indretning, 
der kunne indstilles til forskellige vandmængder. 
 
Følgende krav blev opstillet til et automatisk vandingsanlæg : 
1.: vand og gødning tilføres automatisk døgnet rundt til planterødderne. 2.: lav pris. 3.: Justerbar 
automatisk blanding af vand og gødning.  
4.: driftsikker i hele perioden og ved svingende temperatur. 5.: tempereret vandingsvand.  
6.: gødningsdosering uafhængig af vandindtag. 7.: vanding uafhængig af svingende vandværkstryk..  
8.: temperaturstyret vanding. 9.: let kontrol af gødningsmængde og kontrol af vandtilgang samt af 
udvandingen. 10.: driftsikker start og stop af udvandingen. 11.: Lystæt blandebeholder. 12.: frostsikker. 
13.: Fleksibelt og kombinerbart til forskellige anvendelser i drivhus, hus og have. 
 
Med hensyn til lav pris faldt tanken på at bruge noget som fandtes i forvejen, for at begrænse udgifterne til 
plastikforme. En ( PEL) Polyethylen dunk var nærliggende at anvende og den kunne fremstilles helt i sort , 
så algevækst var udelukket. PEL brugtes i forvejen til føde- og drypslangerne. 
PEL sprænges ikke af frosten - men udvider sig og PEL er giftfri. 
 
Kravet blev så at konstruere en blandedunk , hvor vand og gødning først skulle ind i dunken og derefter ud 
til fødeslangen ved hjælp af en hævertindretning.  
Diverse fabrikater af dunke blev undersøgt og det resulterede i valget af en 2,5 l rektangulær dunk. 
Talrige forsøg med blandedunken gik i gang og diverse kapsler anskaffet, så der kunne sikres en vandtæt 
samling mellem hævertrøret og dunken. 

Ud af forskellige løsninger skabtes det unikke Indløbsrør og produktion af vandingsanlæg kunne startes. 

 
Der blev udført en markedsanalyse for vandingsanlæg af 3 studerende og et anlæg blev så opbygget af en 
vandbeholder, en gødningsbeholder samt en blandebeholder. 
Vandbeholderen med et glidebeslag blev placeret i en gardinstang, som blev monteret i nærheden af et 
temperaturstyret vindue, der via snoretræk hævede vandbeholderen i takt med at vinduet blev åbnet. 



På en anden drivhussprosse blev en gødningsbeholder monteret og derunder monteredes blandedunken. 
En Vandan plastikform blev bestilt og aftale med en plastfabrikant om produktion blev indgået. Med dette 
”hus” kunne anlægget sammen med den 2,5 liters dunk opbygges. 
 
Patent blev søgt og anlægget fik verdenspremiere i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia foråret 1979. 
På den store havemesse var flere vandingsanlæg repræsenteret og ønsket om en afprøvning opstod og 
denne gennemførtes i 1980 af Statens jordbrugstekniske Forsøg, Horsens i samarbejde med De Danske 
Haveselskabers Redskabsudvalg. Se SjF Meddelelse nr. 86 under Informationer hvor artiklen Afprøvning af 
drypvandingsanlæg i ”Haven” ligeledes kan ses. 
Som det ses fik Vandan model Flex og model Økonomi de bedste resultater og ud fra prøverne 
produktudvikledes vore 2 modeller. Af afprøvningsresultaterne fremgår også at den anvendte gødning har 
stor betydning for et velfungerende anlæg og forsøg med forskellige gødningstyper blev gennemført. 
Dette resulterede i at vi fra 1984 påbegyndte import af gødning, som begrænser tilkalkning af slangerne. 
  
De 3 beholdere blev sammenbygget på eet skinnesystem, hvor vandbeholderen fik cylinderen fra en 
vinduesåbner påmonteret og vandingsanlæggets navn blev Klimat, som sammen med Vandan er 
indregistrerede varemærker. 
 
I 1983 deltog vi i Verdensopfinderudstillingen EUREKA i Bruxelles og tildeltes guldmedalje for Klimatens 
Temperaturstyring. 
 
På en udstilling i BellaCentret i 1981 fik vi af en svensk besøgende tilbudt at købe en plast  
sprøjtestøbemaskine sammen med 5 forme bl. a. dryppinden. Vi foretog en udflugt til Helsingborg og købte 
maskinen med forme.  
Nu blev en gennemgribende udvikling af vandingsanlæggets forskellige komponenter gennemført. Dette 
førte til et nyt glidebeslag, nyt hus for blandedunken, indløbstop for Indløbsrøret samt ny svømmerventil 
og i tilgift en Termoventil til vore enkle vandingsanlæg med navnene  Amanda og Økomat. Det lykkedes 
også at erhverve plastformen for den 2,5 l dunk. 
Anlæggene blev fra 1985 nu udover katalogmarkeder solgt gennem supermarkeder og byggemarkeder. 
Eksporten var startet til Tyskland i 1980 og fortsatte med England i 1982 efterfulgt af Amerika i 1988. 
Forskellige Planteskoler solgte fra 1990 hele produktsortimentet. 
 
Gennem alle årene havde vi udover salg af udestuer med termoruder og drivhuse med kanalplader også 
haft forskellige løsninger til planteformering. Dette blev i Serien ”Havens Drivhus” til en nyudviklet 
spirekasse, med termostatstyret varmekabel og slagfaste glasklare låg af PETG, som er et meget slagfast 
materiale med stor bestandighed mod UV. Søg nærmere under Planteformering samt på www.haven.dk 
og søg på spirekasse. 
 
For Regnvand har vi udviklet en opsamler med rustfrit filter og valgfri montering i nedløbsrøret. Hertil har 
vi importeret TWIN-WALL siveslangen fremstillet i PEL og med patenteret labyrintudløb, som sikrer rigtig 
vandfordeling mellem hullerne. Se mere under Regnvand og Sivevanding. 
 
Vi har desuden markedsført det fugtstyrede vandingssystem Blumat til forskellige formål siden 1981. Se 
mere under vanding. Der vil komme en ny hjemmeside www.blumat.dk senere. 
 
I sept. 2010 besøgte jeg forskellige VANDAN kunder, og optog videofilm af Per og Erik`s drivhuse og disse 
kan ses sammen med den 1. VANDAN film optaget i 1993 på:  www.fuglsangnyt.dk og på youtube. 
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