
           Vandan® Drypvandingsanlæg 

 

Monteringsanvisning for VANDAN model  Duomax: 

 

Læs først hele vejledningen igennem og kontroller, at pakken indeholder alle dele, som fremgår af 

styklisten. Monteringen foretages i henhold til nedenstående billedserie, som i øvrigt følger de store numre 

fra 12 til 19 på tegningen. 

 

 

 

 

12: Plastikbeslaget, 12, der er nittet fast på blandebeholderen, monteres i 

drivhusprofilet med en skrue  gennem beslagets øverste hul. Bolten, 13, 

skrues herefter ind i drivhusprofilet, så dunken ikken kan drejes. 

Beslagets højdeplacering skal være min. 30 cm over det højest placerede 

sted, der ønskes vandet, men bedst er en højde over drypstederne på ca. 

1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

14 Fødeslangen, 4, afskæres skråt og samles med slangerne fra 

blandebeholderen som vist v.h.a. kapselen P (Blødgør kapselen i varmt 

vand, inden den presses på slangen brug evt. en skruetrækker, som vist). 

Hævertslangen (som er længere end luftslangen) stikkes ind i fødeslangen, 

inden de to kapsler presses sammen. Fødeslangen skal ligge langs med 

jorden, og altid lavere end drypstedernes udløb. Slangen kan afgrenes med 

et tee ( ekstraudstyr) ved jorden lige under anlægget. 

Blandebeholderen B skal være placeret minimum 30 cm over det højest 

placerede drypsted. 

 

 

 

15 Drypslangerne afskæres skråt med en skarp kniv (Normallængde 75 cm). 

Skal der vandes både på borde og ved jorden, skal slangerne på bordet 

være ca. 40 cm lange og ved jorden ca. 120 cm. Fødeslangen til et bord 

føres i en bue hen under bordet og føres op i højde med blandebeholderen 

og slutmuffen fjernes. 

 

16 Drypslangerne monteres i fødeslangen v.h.a. sylen, eller der laves huller 

med en hultang. Hver drypslange, 5, fastgøres i en dryppind, 6, som 

placeres 5-15 cm fra planternes rodhals. En enkelt drypslange kan også 

forsyne en bakke med undervandingsdug, hvorpå der står flere små potter. 
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Hvis planterne står i grupper, kan man med fordel gruppere drypslangerne 
i et samlestykke (ø 10/12,5 mm), som så indsættes i fødeslangen hvor det 
er ønsket. Samlestykket kan flyttes fra år til år. Som vist på billedet kan en 
læderhultang være en hjælp ved montagen af drypslangerne. Mindste 
hulpibe benyttes.  
17 Slutmuffen sættes på enden af fødeslangen. Slutmuffen blødgøres i 

varmt vand inden monteringen. Ved større anlæg føres fødeslangen op i 

højde med vandbeholderen og slutmuffen fjernes. 

18 Den hvide gødningskapsel med skrue, sættes på gødningsdunken, 7. Der 

skal ikke justeres på skruen. 

 

Til sidst monteres det lille slangestykke på sprøjten – udvid først 

slangeenden med sylen eller dyp den i varmt vand. 

 

19 Tilgangsslangens ender blødgøres eventuelt i varmt vand og skubbes 

dels på niplen på omløberen, og på niplen på termoventilen. Se i øvrigt 

under ”EKSTRAUDSTYR” vedr. tilslutning, forlængelse, samling, afgrening 

m.v. af tilgangsslangen. Det frarådes at bruge en almindelig vandslange til 

fremfæring af vandværksvand, da den hurtigt vil blive ødelagt og revne 

samt give algeproblemer, da den ikke er lystæt. Ved regnvandsanlæg 

udskiftes slange og nipler afhængig af afstanden til regnvandsbeholderen. 

 

Termoventilen skilles ad i to dele og den sorte afgangsstuds presses ned 

oven i indløbsrøret. Hold på indløbsrøret, så det ikke drejes ved 

monteringen, da hævertslangen, H, ikke må knækkes. Kontrollér at 

gummipakningen sidder på messingspindelen, som vist         , inden samling 

af ventilen. Sørg for, at messingomløberen skrues lige på gevindet. Ved 

høje temperaturer vil ventilsædet udvides og give mere vand, så længe 

ventilen er varm. Ventilen indstilles til ønsket vandmængde om morgenen, 

når den er kold. Ventilen er udviklet for vandværkstryk, og der kan lukkes 

helt for vandet. Kan med andre nipler      (5 mm elle 6mm) anvendes ved 

regnvandsbeholder.  Niplen i omløberen skal også skiftes og 4 eller 6mm 

slange monteres. 

 

 

 

 

Den hvide gødningskop tages ud af gødningsbeholderen, E, som monteres 

ovenpå blandebeholderen med vedlagte skrue (montagen er foretaget på 

nogle modeller). Gødningsslangen, 8, er 4 m lang og må ikke afkortes. 

Til sidst monteres slangestykket på sprøjten – udvid slangeenden med 

sylen eller dyp den i varmt vand. 

18 

8 



 

IDRIFTSÆTNING: Luk op for vandet og drej ventilen højre om indtil den er 
lukket. Vandmængde i liter pr. døgn er afhængig af vandtrykket. Afmål 
derfor i et litermål hvor meget ventilen afgiver ved drejning venstre om for: 
¼, ½, ¾ og 1/1 omdrejning. Ved lavt tryk drejes flere omgange.  
 

Regulering: Når temperaturen stiger og ventilen derved opvarmes, bliver 
ventilsædehullet større og vandingen øges automatisk. Ved, f.eks. 
 

45l. pr. døgn vil apparatet vande efter ca. 1,5 times forløb. Ved 
inspektionshullet (        ) kan man kontrollere dråbernes hastighed. 
Kontroller jordfugtigheden og juster evt. indstillingen. 
21 Gødningsdunken, 7, fyldes med væksthusgødning. Bedst er 
væksthusgødning med afkalker. Kapselen skrues på (der skal ikke justeres 
på skruen), og dunken vendes på hovedet og placeres i 
gødningsbeholderen. Skruen i kapselen     vil åbne for gødningen, når 
dunken er på plads. 
22 Med sprøjten sprøjtes 10 ml vand ind i gødningsslangen for at fortrænge 
luften i slangen. Derpå suges med sprøjten for at få gødningen til at dryppe 
ud. Når sprøjten fjernes kontrolleres, at slangen drypper. 
23 Den dryppende gødningsslange føres nu 0 – 17 cm ned i indløbsrøret, 
gennem det bageste inspektionshul, og fastholdes mellem L og H. 
Mængden af gødning reguleres i henhold til viste skema. Ønskes f.eks. 45 l 
vandingsvand doseret med ½‰ gødning, skal enden af gødningsslangen 
være ca. 2 cm nede i røret. (Se A på tegningen). Ved 1‰ er længden A ca. 6 
cm. Ønskes der 2‰ skal A være 14 cm. Normaldosering er ½‰. 
Et drypsted kan stoppes med en nål som vist.   
 

 

 

Når blandebeholderen er dryppet fuld, starter hæverten, og udvandingen 

begynder. Udvandingstiden er afhængig af beholderens højdeplacering 

over drypstederne, temperaturen, antal drypsteder og længden af 

drypslangerne. Udvandingstiden skal altid være kortere end pausetiden  

 (påfyldningstiden).  

Ved højden 1m, 20˚C og 20 drypsteder er tiden 8-10 min for tømning af 

beholderen. Når alle drypslanger er lige lange, og placeret i samme højde, 

giver de lige meget vand pr. tømning. Kontrol på den indstillede 

vandmængder kan foretages på følgende måde: Ventilen tages ud af 

indløbsrøret, og man lader vandet dryppe ned i et litermål i f.eks. 15 min. 

Bliver dette f.eks. ½ liter, udregnes vandingsmængdeen således: ½ X 4 X 24 

= 48 liter pr. døgn. 

Med 40 drypsteder fås: 48 l:40 = 1,2 liter pr. døgn pr. drypsted er dette for 

meget reguleres på ventilen. Planter, der kræver mere vand end andre, kan 

forsynes med flere drypslanger. Vandingsanlæget kan udmærket tilsluttes 

en regnvandstønde eller anden vandbeholder. 

Ved idriftsætning fyldes hele slangesystemet med vand. Skulle nogle 

drypslanger sætte ud så sug luften ud v.h.a. sprøjten. Se. 24. Ved større 

anlæg kan fødeslangen føres op i højde med anlægget og slutmuffen 

fjernes.. 

Deres anlæg er nu klar til brug. 

*) Gælder ved 20%  
Gødningsblanding. Ved  
10% gødning halveres ‰ 

E 

18 



FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE:  
Bogstaver og tal henviser til tegningen og billeder. 
Vandtilførslen er ophørt – det drypper ikke ved inspektionshullet: Efterse vandtilgangen og termoventilen 
efterses. 
Hvis blandebeholderen løber over: Efterse hæverten, H, og luftslangen, L, for tilstopning eller knæk på 
slangerne.. Kontroller, at samlingen ved 14 er korrekt som tegningen viser. Er der monteret minimum 10 
stk. drypslanger, så vandet kan løbe fra beholderen i samme tempo som det kommer ind? 
Udvandingssystemet efterses for forstoppelse eller luft. Prøv at ”tvangsvande”: Med venstre hånds tommel 
– og pegefinger lukkes begge inspektionshuller, hvorefter man med højre hånd klemmer 
blandebeholderen, 3, på midten, hvorved hævertvirkningen startes og vandingen påbegyndes. Kontroller 
nu om alle drypslanger drypper. Hvis en enkelt drypslange ikke drypper, kan det skyldes luft. Sug med 
sprøjten. Ved meget ujævn vandfordeling og symptomer på meget luft i systemet, fjernes slutmuffen, 17, 
mens udvandingen er i gang, og påsættes igen inden denne ophører. Kontroller derefter at alle drypslanger 
har deres udløb placeret højere end fødeslangen, som skal ligge plant med jorden. 
Uafbrudt vanding skyldes, at ventilen, 2 er åbnet for meget eller, at der er for få drypslanger monteret. 
Såfremt vandværkstrykket svinger så meget, at det er vanskeligt at indstille vandmængden med 2, 
anskaffes en vandbeholder med svømmerventil, der sikrer et konstant vandtryk. Anlægget kan udbygges til 
model KLIMAT. 
Gødningen forsvinder ikke fra gødningdunken: Efterse gødningsanlagen, 8, og rens den om nødvendigt 
v.h.a. sprøjten. I øvrigt er det nødvendigt at hjælpe gødningstilførselen i gang igen, hvis beholderen har 
været helt tom inden påfyldning – sug med sprøjten. 
 

VEDLIGEHOLDELSE: 

Anvend kun gødning, der er specielt fremstillet til automatiske drypvandingsanlæg, og helst en med 

afkalker. Store mængder gødning bør opbevares køligt men frostfrit. Lad aldrig rent vand eller fortyndet 

gødning stå i gødningsbeholderen, da der så vil dannes alger, som stopper slangerne. Gødningskoppen med 

ledning udtages let for rengøring. Er gødningsslangen tilstoppet, kan den erstattes med en ny. (4m 0,8/3 

mm). 

Vi anbefaler at opbevare anlægget frostfrit om vinteren. Rengøring før vinteropbevaring: Til afkalkning af 

systemet, fremstilles i et glas med skruelåg en blanding af 4 sprøjtefulde (20 ml) vand og 1 ml 62% 

salpetersyre. Forsigtighed udvises, altid syre i vand. Afkalkeren sprøjtes ind i alle drypslanger. Efter nogle 

timers forløb spules slangerne rene, ved at montere en vandslange på fødeslangen ved P (ekstraudstyr).  

Tilgangsslangen og gødningsslangen renses ligeledes med afkalker. 

Blandebeholderen demonteres ved at skrue ophængsbolten, 13, ud, 

hvorefter beholderhuset, B, kan fjernes.  

Indløbsrøret med hævert, H, skrues af dunken og rengøres. Hævertslangen må 

ikke fjernes fra indløbsrøret. Den sorte dunk skylles grundigt inden samling. Påse, 

at hævertslangen ikke knækker sammen, når huset sættes på igen. Skal anlægget 

hænge i drivhuset om vinteren, så sørg for at alt er renset og tømt for vand, 

inden frosten sætter ind. Se ”tvangsvanding” ovenfor. 

       Overgangsproppen fra H til den nederste del af indløbsrøret skal være til venstre for hullet, så vandet 

kan løbe ud i beholderen. Luften i dunken undviger gennem det øverste hul      .  

GARANTI: Indenfor en periode af 12 mdr. fra dokumenteret købsdato, forpligter NYBROL sig til at afhjælpe 

fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materialer. Garantien bortfalder, hvis varen har været udsat 

for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling. 

Vi ønsker Dem rigtig god fornøjelse med planterne. 

 

NYBROL, Skattebøllevej 20, Ennebølle,DK 5953 Tranekær. 
Tlf.: +45 6255 2505 – Mob.: +45 2048 1594 – E-mail: nybrol@vandan.dk  

www.vandan.dk    www.blumat.dk 
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