
Automatisk fugtstyret 

vanding af STUEPLANTER, 

ALTAN– og HAVEPLANTER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Slip for arbejdet med vandingen… 

 

   ... og spar vand med unødvendigt vandforbrug  

 

 

 



 

BLUMAT - 

for stueplanter 
 

 

Enkelt og problemløs monteret: 
 

                       Grøn kappe aftages.  Blumaten stikkes i   

 Blumat-keglen lægges 15 jorden. Ved større 

 minutter i vand. Fyld   potter 2 stk. og  

 Blumaten til randen med  ved altankasser et  

 vand. Grøn kappe trykkes  stk.  pr. 15-20 cm.  

 på plads.   Sørg for god jordkontakt. 
 

 Slangen stikkes ned  Vandspejlet i  

  til bunden i en fyldt  vandbeholderen skal 

 vandbeholder. være under den grønne  

                       Tips: Lystætte beholdere     Blumat-kappe.  

 formindsker algedannelse.   

   
 

 

Fordele: 

 Ingen vanding nødvendig                                  

 Inget unødvendigt vandforbrug  

 Blumat arbejder altid  

 Planterne kan blive på deres plads  

 Ingen omplantning nødvendig  

 Blumat er den ideelle vandingsmetode 

 Anvendes hele året 

 

BLUMAT – 

Universal – Flaskeadapter 
 

Sparer på vandet og vander dine planter-altid 
 

 

                                 

 

  

 

 

 Fyld en flaske med                    Sæt flasken på                                Flaske med adapter                     Stik et hul i flasken  

vand. Adapteren passer           det brune pør.                                 stikkes i blomsterjorden          

på de fleste plastflasker  
 

Bruges til alle havens planter og blomster.  
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Flaskeadapter 
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Tropf-BLUMAT  

for Haveplanter 
 

       

 Enkel og problemløs montering: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøn Kappe  afskrues og  Grøn Kappe påskrues.  Tropf-Blumat lægges 1  

Keramikkapslen fyldes til Sensoren må være time i vand. Blomsterjorden 

randen med vand.  luftæt lukket.  gennemvandes med vandkande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   For hver 20-25 cm stikkes en              Alle Tropf-Blumat indstilles 

Tropf-Blumat i den fugtige               således,at de ved våd jord  

jord og forbindes med hinanden          ikke drypper + 1-2      

ved hjælp af tee og fødeslange.            Ekstra højre om. 

 

Tropf-BLUMAT Maxi 
Tropf-Blumat Maxi til vanding af potteplanter fra 30cm potter 

 

 Kan blive i jorden vinteren over 

 Næsten usynlige  – den tynde drypslange, kan lægges i stedet for 

fødeslangen. 

 Kabelkanaler  (15 x 15 mm) gør fødeslangen næsten usynlig 

 

BLUMAT Digital – 
professionel kontrol af vandingsbehov  

   

Blumat Digital fungerer på følgende måde: 
Keramikkeglen stikkes dybt i jorden og måler sugekraften ved rødderne. Værdien vises digitalt på 

displayet. Jo højere det viste tal er, desto mere tør er jorden ved rødderne og planterne tilsvarende 

tørstigere.  

 

Fordele:  
 Spar den daglige vanding 

og unødige vandforbrug   

 Rigtig vanding – hverken 

for lidt eller for meget  

 BLUMAT systemet styrer 

vandingers helt 

automatisk efter 

fugtigheden. .  



Tropf-BLUMAT 

for Altan og Terrasse 

 

  

 

 

BLUMAT – sæt og udvidelsespakker 
 

                                                                          

                                                                                    Tropf-BLUMAT-sæt for 3m   
                   

 

                                                                                     Tropf-BLUMAT-sæt for 10m 
 

                                                                           Tropf –BLUMAT Maxi 
 

                                                                                BLUMAT for stueplanter 
 

                                                                 BLUMAT Digital   

 

     

 

Trykreducerer Tropf-Blumat Fødeslange 
Afspærrings-

ventil 

Tropf-Blumat 

Maxi 
Støttepind 

tilsluttes 3/4“ 

vandhane 

enkelt, 2 eller 

50 stk pakning 

hvid/sort, 10m 

eller 50m rulle. 

Ø 8mm 

for Ø 8 mm 

fødeslange 

for store planter 

indstiksdybdede 

15-18cm 

for fødeslange  

og dryppere  

 
 

      

Mini tee Mini samler 
Fødeslange 

samler 
Vinkel 

Tee og 

endevinkel  
Slutmuffe  

for afgrening af 

drypslange  

for samling af 

drypslanger 

for samling af Ø 

8mm fødeslange 

Ø 8 mm vinkel 

for fødeslange 

Ø 8 mm tee for 

fødeslange 

for Ø 8 mm tee og 

winkel  
 

      

Dryppere Drypslange 
Slangeadapter 

for beholder 

Afdæknings-

kappe  

Slangesikrings-

klemme  
Blumat Digital  

til vanding af 

lange bede  

Forbindelsesslan

ge for enkelte 

dryppere eller i 

drypkæde Ø 3mm 

Ø 12mm  

adapter for 

regnvandstønde 

Dækker 

indstillings – 

skruen og for 

hindrer ændring 

for alle slanger 

og Ø 8 mm tee  

Professionel 

kontrol af 

jordfugtiged  

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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Slip for den daglige vanding og overforbrug af vand. 

Gennemsnitlig vandes i sommermånderne statistisk 

set med vandkande 100 l vand pr. altankasse, 200 l 

ved hængeplanter og næsten 1000 l ved store planter.  

Skån planterne for overvanding og forkert vanding.  

Blumat-systemet styrer vandingen automatisk efter  

jordfugtigheden og sparer dermed på vandforbruget.  

mailto:nybrol@vandan.dk
http://www.vandan.dk/

