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Bevattning
Automatisk
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Redaktionen

Ditt bevattningsprojekt  
i praktiken 

Aquadrip AB är återförsäljare av Rain Bird® som utvecklar produkter och teknologi som använder vårt vatten 

effektivt. Sedan 1933, har de designat produkter av hög kvalitet, enkla att använda och vänliga mot vat-

tentillgången. Detta dokument ger dig nycklen till att realisera en automatisk bevattning anpassad till dina 

behov  och samtidigt ett rationellt sätt att använda vattnet.

 Som komplement till den här brochyren finns 

pratiskt dokument som ger dig möjligheten att 

skapa ditt bevattningsprojekt i 3 steg:

• Viktiga delar att ta i beaktning. 

• Beräkningar att ta hänsyn till. 

• Din ritning över trädgården.

och till sist våra tips för ännu mer 
besparingar
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Entreprenörens garanti

Entreprenören väljer ut de produkter som passar bäst för ditt  
projekt baserat på aktuell trädgårdsyta och tillgängligt vatten-
flöde och -tryck. Entreprenörens engagemang sträcker sig utöver 
konstruktion och specifikation av ditt system till uppföljning av 
installationen och vid behov utvidgning av systemet.

Rain Birds garanti

För en fungerande installation krävs effektiva och
hållbara produkter. Med 80 års erfarenhet av bevattning
och som världsledande i denna bransch ger Rain Bird
sina kunder såväl produktkvalitet som det största
produktutbudet på marknaden: dysor, spridare, ventiler,
230V eller batteridrivna styrenheter, droppbevattning,
kopplingar, tillbehör.

• Mer fritid
medan din automatisk bevattning tar hand om trädgården.

• För att spara vatten
 används en programeringsbar styrenhet under natten när  
avdunstningen är som lägst.

• Behåll friskheten i vårt landskap
genom ett reglerat vattenuttag.

• Hjälp att spara pengar
Växterna vattnas enligt deras behov utan att slösa.

• Ha frid i sinnet
njut av din semester med vetskapen om att din trädgård får ett 
automatiskt underhåll. 

• Skydda miljön
genom intelligent användning av vatten. Alla Rain Bird produkter  
är designade att vattna så effektivt som möjligt.

Ett automatiskt bevattningssystem med kontrollerat vatten-
uttag ger dig:

Automatisk bevattning för ett vackert 
landskap med förtroende

Garanterade vattenbesparingar

Styrenheten övervakar automatiskt bevattnings-
förloppet och regnsensorer bidrar till att spara 
vatten genom att förhindra att systemen vattnar 
när det regnar. Genom att komplettera med 
denna typ av utrustning går det att spara 25 % 

vatten eller mera. Sådana vattenbesparingar 
uppnås med ett rätt utformat bevattningssystem, 

korrekt installation och regelbundet
underhåll av systemet.

Lugnet för min trädgård, i överenskommelse med vår planet!

Produkt- och teknisk information hitta du på: 
www.aquadrip.se
www.rainbird.se
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SPRIDARE <7  meter

DYSOR

SPRIDARE

VENTILBRUNNAR

VENTILER

VENTILPAKET 
START UPP KIT

STYRENHET

REGNSENSOR

p 6

18001

+

9

SPRIDARE 4,5 - 15 meter p 7

3504 eller 5004 pop-up spridare

från 4,6 till 15,2 meter i radie

 från 0,12 till 2,19 m3/h

3

2 Stillastående eller 
roterande munstycke

upp till 7,4 meter i radie

från 0,07 till 0,91 m3/h

4

Din trädgård

1

3

7

8

SWING JOINT OCH
KOPPLINGAR

2
5

6

10

10
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DROPPSLANG MED
INBYGGDA 

DROPPMUNSTYCKEN

LÅG VOLYM p 10

Ventilpaket 
Start upp kit

Droppslang med
inbyggda  
droppmunstycken

9 10

10
STYRENHET p 9

ESP-RZX 230V  
automatik  
(4,6 och 8 stationer)

RSD-Bex 
regnsensor

6

7

VENTILER p 8

DV eller HV elventiler8

från 0,05 till 9,08 m3/h

 från 1 till 10,4 barBAR

TILLBEHÖR p 7-8

Swing joint och kopplingar

Ventilbrunnar

4

5
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Roterande munstycken för 1800 och UNI-Spray
Vacker bevattning som sparar vatten 
 
Dessa munstycken med flera utlopp har konstruerats för att passa
Rain Birds dyshus och har ungefär 60 % lägre flöde än konventionella
dysmunstycken. Denna egenskap möjliggör flera munstycken per 
sektion, vilket minskar den totala systemkostnaden.

Pop-up spridarhuvudena monteras i nivå med markytan. Vattentrycket gör att munstycket poppar upp
och sedan går ned igen efter avslutad bevattning. Rekommenderas för mindre gräs- och planteringsytor, rabatter och buskage.

1800

Pop-up för mindre ytor

Tips för att spara vatten

• Dyshusen kan förses med SAM™, Seal-a-Matic
backventiler för att förhindra avdränering på lägre 
plan, stoppa vattenslöseri och eliminera skador 
i trädgården till följd av översvämning och/eller 
erosion.

• De roterande munstyckena ger en effektiv 
och jämn vattenfördelning med låg neder-
bördsmängd tack vare roterande strålar, vilket 
avsevärt reducerar avrinning och erosion.

Roterande munstycke

upp till 7,4 meter i radie

Marknadens standard.

Ordförklaring:
Sektor: del av cirkel som vattnet täcker 
(0-360°).

   Fördelar
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Tillbehör: Swing joint och kopplingar

En flexibel swing joint är idealisk vid installation av dysor eller spridare 
som kan utsättas för biltrafik eller arbetsredskap. Denna enhet absorberar 
den tryckkraft som nergrävda spridare eller dyshus belastas med.

3504

från 4,6 till 10,7 meter i radie

från 0,12 till 1,04 m3/h

Rekommenderas för små och medelstora gräsmattor och grönytor. Vattentrycket får munstycket att poppa upp och gå ned efter
avslutad bevattning. Spridarna har en ställbar bevattningssektor från 40° till 360°.

5004/5004 plus

från 7,6 till 15,2 meter i radie 

från 0,17 till 2,19 m3/h

Pop-up för små och medelstora ytor

Tips för att spara vatten

• Rain CurtainTM -tekniken säkerställer överläg-
sen vattenfördelning för grönare gräs.

• Alla spridare med SAM™, Seal-a-Matic 
backventiler, förhindrar avtappning från  
spridarna på lägre nivåer, stoppar vattenslöseri
och eliminerar skador på trädgård till följd av 
översvämning och/ eller erosion.

1/2’’ (15 mm) invändig gänga, idealet 
för kort till medium räckvidd.

Världens bästa kvalitets spridare, tillgänglig  
med flera tillval. 3/4’’ invändig gänga (20 mm).

Installation på ståndarrör Installation med SPX Flex och
armaturer

   Fördelar    Fördelar
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Elektriska ventiler, styrda av en styrenhet, öppnar för att leverera vatten till spridarna/dyserna eller droppslang

Ventiler

De skyddar bevattningsventiler eller batteri styrenheter nergrävda i marken och 
gör det enkelt att komma åt för underhåll och justering.

Ventilbrunn

Dessa elektriska ventiler är idealiska för trädgårdsinstallationer.
De finns med 24V solenoid (för 230V styrenhet) eller med 9V
solenoid (för batteridriven styrenhet).

Denna elektriska ventil har konstruerats specifikt för 
droppbevattning och kan hantera mycket låga flöden.

Marknadens standard.

Lågflödesventil (LFV) Ventiler

DV

DV DRIP - Lågt flöde

från 0,045 till 1,136 m3/h 

från 1,0 till 10,3 barBAR
från 0,045 till 9,08 m3/h 

från 1,0 till 10,4 barBAR

   Fördelar

   Fördelar
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Styrenhet

Designad att spara vatten

• Vattenbudgetfunktionen gör det enkelt att 
anpassa bevattningsprogrammet till säsongsbehov.

• Regn fördröjning
Vid ett eventuellt långvarigt regn kan du enkelt
upphäva bevattningsschemat med hjälp av funktio-
nen “Rain Delay” som gör det möjligt för systemet att 
vara avstängt under en viss period med automatisk 
återstart.

• Enkel skräddarsydd programmering
Samtliga Rain Birds styrsystem gör det enkelt att spara 
vatten genom en mängd flexibla programmeringsfun-
ktioner.

Styrenheten talar om för ventilerna när de ska öppna eller
stänga och därmed starta eller stoppa spridarna/dyserna eller 
droppslangen.

Dessa batteridrivna styrenheterna är den idealiska lösningen för
platser där ingen nätspänning finns tillgänglig. De är 100 %
vattentäta och kan stå helt under vatten.

230 V styrenhet med extern 
transformator Batteridrivna styrenheter

ESP-RZX ESP-Me
TBOS

Mycket enkla att programmera, dessa vatten timers skruvas direkt 
på en utomhuskran för att automatisera lågvolymsbevattning.

Vatten timer

1ZEHTMR

Elektronisk avstängning vid regn är nödvändig i alla automatiska
bevattningssystem för villaträdgårdar. De övervakar nederbördsnivåer 
och får automatiskt prioritet över automatiken för att förhindra onödig 
bevattning.

Automatiska regn 
avstängnings moduler

WR2 Regn frost sensor RSD-Bex Regn sensor

Tillgänglig i 4,6 eller 8  
stationers modell.

Idealisk för terasser eller 
små trädgårdar.

Antalet stationer går att bygga 
ut från 4 till 22 st stationer.

SMRT-Y mark 
fukt sensor

   Fördelar    Fördelar

Kan installeras i en ventilbrunn.
   Fördelar

   Fördelar
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Låg volym

Droppslang  är idealisk för att bevattna vilken 
häck, träd, buskar och marktäckare som helst. 
Den finns som både på mark och under mark 
modell.

Droppslang med inbyggda 
droppmunstycken 4

från 1,6 till 2,3 l/h 

från 0,6 till 4,1 barBAR

+ Fördelar
Flexibel
Levererar branschledande flexibilitet 
vilket ger en snabb och enkel instal-
lation.

Hållbar
Motståndskraftig mot kemikalier, 
UV-skador och algtillväxt.

Pålitlig
Tålig mot igensättningar, vattnet 
kommer att fortsätta flöda till växterna.

XF-droppslang
Var används den?
• Buskage och marktäckande 
rabatter
• Årstidsbundna rabatter
• Kuperad mark
• Små trånga utrymmen
• Områden där översprutning 
inte är önskvärt, t.ex. vid byggna-
der, fönster och staket
• Smala markytor
• Områden som påverkas av vind 
och avdunstning

XFS under mark
Var används den?
• Smala grönområden
• Stora gräsytor
• Områden under mark under buskar 
och markvegetation
• Nära byggnader
• Bredvid parkeringsplatser
• Små, trånga utrymmen
• Sportplaner

De två bästa lösningarna
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• Genom att fördela vattnet endast där det behövs slösar dropprodukterna inte med vatten på öppna ytor mellan glest 
planterade växter. Vattenavdunstningen reduceras också.
• Användning av dropprodukter eliminerar onödig bevattning på byggnader, gångbanor och vägar. 

Tips för att spara vatten

Låg volym
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