Avancerede vandingsanlæg til landskabsbrug
– privat og professionel brug

• Controllere
OREV ApS
kan nu levere
avancerede
vandingsanlæg
til landskabsbrug
– både privat
og professionel
brug.

Efter mange års arbejde med faget
inden for og uden for Danmarks
grænser har OREV opnået omfattende
viden med området og har løbende
uddannet sine medarbejdere til at
kunne sætte sig ind i og opfylde
kundernes krav. De produkter, vi
benytter, er de mest avancerede inden
for præcis og intelligent vanding. Høj
kvalitet er vel nok vores vigtigste pejlemærke, og noget vi bestræber os på at
levere døgnet rundt.
Det produkt, vi er mest stolte at kunne
levere til intelligent vanding, er vores
drypslange. Den leverer lige præcist
den mængde vand og gødning, som
planten har brug for. Når og hvor det er
nødvendigt.
Med avancerede vandingscomputere
kan det sikres, at gødevandet (vand
indeholdende gødning) tilføres alt efter
årstiden og vejret, eller som computeren
er programmeret til.
OREV tilbyder selvfølgelig også rådgivning og installation af egne anlæg. Der
kan derudover også træffes aftale om
opfølgende service samt vedligehold
efter årstiden.

Ud over en kvalitetsrapport til dokumentation for, at vandingsanlægget er
installeret korrekt, kan vi også levere en
færdig detailtegning over det afvandede
areal. Tegningen og rapporten beskriver,
hvordan vores vandingsanlæg er installeret af hensyn til eventuel efterfølgende
ændringer og service. Hvis det ønskes,
kan tegningen leveres i AutoCAD-format.

Hunter WiFi

Lille vandingscontroller, der via en gratis app
kan kommunikere trådløst med din smartphone. Med appen til controlleren kan du åbne
og lukke op til 12 ventiler, uanset hvor du er,
bare der er wifi.

Hunter XCH

Lille batteridrevet vandingscontroller til
opsætning udendørs. Kan tilsluttes til op til
12 ventiler (kan udvides til 24) samt tilsluttes
en trådløs vandsensor.

Fertikit / NMC PRO

Avanceret vandings- og gødningscontroller
(gødevandscontroller) – mange forskellige funktioner og opkoblingsmuligheder.

Der kan desuden også træffes aftale om,
at OREV varetager årstidsbestemt vedligehold. Det vil sige klargøring af anlægget til at ”gå i hi” for vinteren eller til
forårets og sommerens drift.
Vi markedsfører følgende produkter:
• Trykkompenserende drypslanger
• PCJ-LCNL trykkompenserende
drypdyser
• Små vandingscontrollere
• Store gødningscontrollere
• Vandmålere
• Automatiske og manuelle filtre
• Tilbehør og fittings
• Mikrosprinklere og dyser
• Popup-sprinklere
• Vand- og gødningspumper
• Elektriske ventiler
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• Drypvanding

• Sprinklere

UniRam™

Drypslange (sort) med indbygget trykkompensation,
konstant selvrensende drypdyser med anti-vakuummekanisme og stort filtreringsareal (under og over
jordens overflade) til vanding af træer mv.
Flowhastighed: 0,7, 1,0, 1,6, 2,3, 3,5 l/t.
Trykkompenseringsinterval: 0,5-4,0 bar.

Super-Net

Flowreguleret mikrosprinkler med meget ensartet
vandspredning, så alle planter får nøjagtigt samme
mængde vand og gødning – uanset terrænet.
Vandtilførsel med stor diameter, som forebygger
tilstopning.

Techline™

Drypslange (brun) med indbygget trykkompensation,
konstant selvrensende drypdyser med anti-vakuummekanisme og stort filtreringsareal (under og over
jordens overflade) til vanding af træer mv.
Flowhastighed: 0,7, 1,0, 1,6, 2,3, 3,5 l/t.
Trykkompenseringsinterval: 0,5-4,0 bar.

Netafim D-8550

Velegnet til åbne arealer, meget ensartede dråber
med stor og varieret afstand over 10 x 10 m.
Maksimal udnyttelse af vandet med D-Net™
3D-sprinklerarme. Solid udformning og kvalitetsmaterialer sikrer god ydeevne ved selv de mest
krævende forhold i marken og uanset vejret.

PCJ-LCNL

Kompakt, selvrensende drypdyse med trykkompensation, monteret direkte på rørene. Til drivhuse,
gartnerier, planteskoler, plantager mv.
Flowhastighed: 0,5-12,0 l/t.
Driftstryk, interval: 0,5-4,0 bar.
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• Popup
Hunter PGP

Yderst holdbar og solid popup-sprinkler, der har
bevist sit værd gennem mange års flittig brug. Fuld
justering hele vejen rundt fra 50° til 360°.

Hunter I-25

Robust, roterende popup-sprinkler til vanding fra
11,9 til 21,6 m under varierende forhold. Yderst slidstærk udformning med standard indbygget kontraventil.
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• Tilbehør

• Koblinger

Filter 1”

Arkal/Amiad ¾” - 1”
Almindelige skivefiltre og automatiske filtre (for eksempel
Spin-Klin).

Tilbageløbssikring

Honeywell BA295 tilbageløbssikring til kategori 4
væske. Tilbageløbssikring til beskyttelse af drikkevandsforsyningen. Velegnet til og med kategori
4 væske. Beskytter mod sugetryk, tilbageløb og
hævertvirkning. Kompakt udformning.

Vandmåler

Vandmålere og vandventiler fra ARAD.
Vi bruger ARAD-vandmålere af høj kvalitet, både almindelige mekaniske målere og ultralydsmålere. Vi tilbyder
også gødningsmålere og måleventiler.

Bermad-ventiler

Elektriske ventiler til åbning og lukning af vanding,
inkl. trykregulatorer og luftventiler.

Tefen-pumpe

MixRite (fra Tefen) gødningspumper drives udelukkende hydraulisk og er karakteriseret af høje flowhastigheder, minimalt tryktab.
Flowet er fra 1 m³/time til 25 m³/time. Alle pumper kører
på det almindelige vandtryk og behøver således ingen
ekstern energitilførsel.

Vandpumpe

Netafim-koblinger
m/modhager

Vi tilbyder et stort udvalg af koblinger og fittings,
der kan bruges i alle drypslangesystemer.

Plasson-koblinger

Vi fører alle fittings fra Plasson. Anses for at være
den førende leverandør i verden på sit felt.

Værktøj og tilbehør
til landskab:

Hulværktøj, manometer, metalstabilisator, borebits.

Vi sælger og servicerer en bred vifte af pumper i
mange forskellige størrelser. Pumperne kan leveres
separat, som enkeltstående enhed eller som en del
af et helt vandingsanlæg.
Modulopbygget centrifugalpumpe 10-20 m³.
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• Generelt

Kontoradresse
OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37, 2674 7138 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk

Lageradresse
Cecilievej 12
5270 Odense N

1811_dk m-m-m

OREV kan levere en fuldt dækkende projektrapport som krævet af leverandører i Danmark, inkl.
detaljeret kvalitetssikringsrapport samt service- og
vedligeholdelsesdokumentation.

