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 Altid pålidelig funktionskontrol 

 Det fuldendte Drypvandingsanlæg 

 Uafhængig af svingende vandværkstryk 

 Optimal gødningsdosering 

 Billigste og enkleste automatik 

 Det RIGTIGE drypslangesystem 

 

 Præmiert med Medaille DE 

VERMEILpå  

Verdensmessen for 

Opfindelser 1983 

 

 Doserer vand og gødning uafhængigt af hinanden 

 Giver dig automatisk størst muligt udbytte af dine  

planter  

 Problemfri udvanding med det RIGTIGE 

drypslangesystem.  

 Afprøvet at Haveselskabernes Redskabsudvalg 

 Kontrolleres med et blik på den gennemsigtige 

gødningsbeholder 

 Kan udbygges efter behov, til max. 100 dryppepinde  

 

  

   Økomat fuldautomatisk drypvandingsanlæg 

Planterne tilføres de indstillede mængder døgnet 

rundt, og der er fuld kontrol med vandtilførsel ved 9. 

Alle slanger og beholdere er fremstillet af det giftfrie 

polyethylen (PEL). 

Drypvanding er ideelt såvel i drivhuse, udestuer, 

vinterhaver som på friland, til f. eks krukker. Alle 

planter – frugtbærende såvel som blomstrende – 

giver større udbytte. 

Træer, buske, urter – alt trives bedre med 

drypvanding.  

VANDAN Økomat 
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Spirekasse med termostatreguleret varmekabel 
0,5 m tilgangsledning med jordstik  

Varmekabel, 230V, 61W, metalstrømpe 

Kapillarrørstermostat 0-40 grader og kontrollampe 

Polystyrolkasse B=40 cm L=80cm  

2 glasklare, slagfaste, uv-bestandige låg 42 x 42 cm  

Skal tilsluttes stikkontakt med jord.  

Levering: umonteret – se Prislisten angående mulighederne 

Formeringsbord 
Bordmål: B=62 cm L=120 cm  

Varmemåtte. Effekt: 125 W 

Spænding: 230 V 

Regulerbar fra + 10° til 40° C 

Formpresset låg af klar makrolon  

Leveres umonteret 

Computer med microprocessor 

Valgfri 4 forskellige daglige vandlingsintervaller.  

Måling af vandmængde.  

Til alle vandingsopgaver  med fuldt 

vandtryk. 

 

Regnvandsopsamler med rustfrit filter 
Valgfri Montering 

Forsyner Vandingsanlæg og Store Containere med Filtreret 

Regnvand 

Ingen brug for værktøj ved filterkontrol og rensning eller af- 

og påsætning. Monteres under Tagrenden eller på 

Nedløbsrøret efter ønske. Afløbsrør eller Fleksible Slanger 

føres til Opsamlingsbeholdere. 

Svømmerventil 
  

Tilslutning oppefra, fra siden, nedefra  

Neddykket i vandkar.  

Velegnet tl ”Backup” i regnvandsbeholdere. 

Leveres i mange forskellige udgaver 



Vanlet                                     Hydromat 
Vandan termoventil                                               Vandan termoventil er udviklet   

er udviklet til                                                          til udskiftning 

udskiftning af det røde       af den originale hydromat ventil. 

 ”vanletrør”.        Snapkobling og slangeafgang  

Termoventilen monteres i       flyttes blot over.  

Hullet med møtrik. 

Sivevanding 
Vandan Sivevandingsanlæg benyttes til alle rodkulturer. Til 

sluttes regnvand eller vandværk. Polyethylenslangen 

forbindes til 6mm slange eller ¾” snapon.  

Se pris listen ang. tee og trykregulator.  

 
 

KROGEN                              UNIFIX    
plantestrop til espaliering af                                         et universelt ophængsbeslag. 

 roser og frugttræer atc.,                                              Til nedlægning af tomatplanter, 

samt til opbinding                hvor ophængingspunktet 

af melon, tomat og agurk              forrykkes, samt til  

 i drivhuset.                ophængning af hylder,  

 Hægtes på vandrette/lodrette              lamper og vækstrender i  

 bæretråde.                 Drivhuset. Kun fantasien  

                  sætter grænser. 

VINDEN                                Marmeladeske 
Ideel til opbinding af                                             Hænger på kanten af, glas eller 

tomatplanter. Snordepotet                                   skål. Så den ikke glider ned i 

gør det enkelt at lægge                                        marmeladen eller sennep. 

planten ned, når de 

 nederste klaser er høstet.  

God ved dyrkning på halm.  
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