
Fordele ved køb af KLIMAT® 
 

Planter bruger op til 3 gange så meget vand, når temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C. 

KLIMAT® - anlægget giver klimatilpasset vanding. I takt med klimaændringer reguleres 
vand og gødning efter planternes behov.  

 
Gødningsbeholder af helstøbt PEL, derfor ingen 
problemer med utætheder. 
 
Automatisk lukke i gødningskapselen – bevirker 
at beholderen kan flyttes under drift.  
 
Gødningsstand (væskehøjde) er uafhængig af 
indholdsmængde i 7, - derfor nøjagtig 
gødningsdosering uanset om 7 er fuld eller 
næsten tom.  
 

Gødningsslange – forhindrer overdosering og 
giver mulighed for gødningsdosering uafhængig 
af vandindtaget.  
 

I indløbsteet mødes vand og gødning – grundig 
blanding af alt vandingsvand.  
 

Der er afstand mellem vandtilførsel og 
vandoverflade i blandebeholder = ingen 
mulighed for tilbageløb af vandingsvand til 
vandværkssystemet. 
 
 
VANDAN

®
’s unikke  indløbs / hævertrør – giver 

sikker start og stop af vandingen.  
 
Helstøbt, gennemfarvet, sort PEL 
blandebeholder / tidsafbryder – udelukker 
algeproblemer, og er frostsikker. 
 
 

Vandebeholder med svømmerventil – arbejder 
uafhængigt af vandværkstryk og afgiver 
tempereret vandingsvand. (Karburator princip). 
 
Vandbeholder og gødningsbeholder kan trinløst 
indstilles i forhold til hinanden – nøjagtig og 
ressourcebesparende gødningsdosering, altid i 
det helt rigtige forhold.  
 
Ved stigende temperatur (= større fordampning 
fra planterne) hæves vandbeholderen af 
termostaten Z – herved øges vandingsmængden 
automatisk og gødnings doseringen ændres ikke. 
Ved faldende temperatur går systemet tilbage til 
udgangsindstillingen.  
 
Vandbeholderen kan forsyne op til 4 sæt 
gødnings-/blandebeholdere = mulighed for 
vanding af forskellige kulturer med hver sit 
gødningsbehov – samt mulighed for vanding på 
flere etager og optil 400 drypsteder. 
 
 
 
Mængden af vandingsvande indstilles ved trinløs 
højdeforskydning af blandebeholderen – giver 
stor nøjagtighed ved vandindstillingen. 
 
 
 
Drypslangestystem som anvendt af ”rigtige” 
gartnere siden 1960 – derfor ingen problemer 
med tilstoppede dyser o.l.. 

 

VANDAN® kan vande i forskellige højder samtidigt. Eks. jordniveau – i spande – på borde – på hylder. 

VANDAN® KLIMAT® – det temperaturstyrede anlæg er i 1983 præmieret på verdensopfinderudstilingen 
EUREKA 

KLIMAT® foretrækkes af de hobbygartnere, der ønsker fuldt udbytte ved mindst mulig afhængighed af 
planternes pasning ved skiftende vejrlig , og af dem, der ofte er bortrejst fra deres drivhus. 

KLIMAT® arbejder driftssikkert i ugevis uden indgriben og nødvendig justering.  

VANDAN® er afprøvet på Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm, Horsens i 1980 og er siden blevet 
produceret i titusindvis. 

VANDAN® er gennemprøvet af hobby-gartnere gennem de sidste 30 år og er løbende blevet forbedret. 
 

Derfor kan også du trygt vælge VANDAN® 

 

NYBROL, Skattebøllevej 20, Ennebølle,DK 5953 Tranekær. 
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Dansk patent 149 481 
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