
Techline® CV 16 mm

CNL – KompeNseret, iKKe-LæKKeNde
Under og oven på jorden  
trykkompenserende,  
konstant selvrensende drypslange

Anvendelsesområder
• Taghaver.
• Grønne vægge.
• Hærværkstruede områder.
• Områder med stærk blæst.
• Græsplæner, buske, træer. 
• Bueformede, smalle og ubearbejdede  

beplantningsarealer.
• Jordløse anvendelsesområder.

specifikationer
• Mere end 500 m slange (afhængig af afstand,  

indgangstryk og topografi).
• Gennemstrømningshastighed for drypper:  

1,0, 1,6 og 2,3 l/t.
• CNL – trykbevarende mekanisme, der forhindrer, at 

systemet drænes, når der ikke er noget tryk, eller når 
systemet er under 0,14 bar.

• Trykkompenserende område: 1,0-4,0 bar.
• Slange Ø mm:  Udv. Ø 16,6, indv. Ø 14,2.

Funktioner og fordele
• CNL – trykbevarende mekanisme til præcis vand-

spredning og pulsvanding.
• Selvkompenserende og selvrensende.
• 100 % ensartethed ved en længde på mere end 

500 m (afhængig af afstand, indgangstryk og 
topografi).

• Dryppernes placering på drypslangen forhindrer 
indtrængen af bundfald. Vand hentes fra  
turbulenscenteret.

• Høj modstandsdygtighed over for maskinskader, 
indtrængende rødder og tilstopning.

• Stort filter i hver drypper.
• Stor vandpassage indeni drypperen.
• Unik turbulent gennemstrømningsbane.
• Forbedret rodspærringssystem.
• UV-bestandig drypslange.

http://youtu.be/zK5fJqvAAZg


Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse

Kobling m/modhager 16 x 16 Lige forbinder m/modhager og  
gevind, han ½"

DNL – ikke-lækkende ventil til dryp-
perslange, ½” han m/gevind, 6 m (0,6 
bar), trykafhængig lukning

Vinkelforbinder m/modhager 16 x 16 T-formet forbinder 16 x 2  
m/modhager og gevind, han ¾"

½" adapter til forbinder m/modhager 
og gevind, hun

T-formet forbinder m/modhager  
16 x 16 x 16

Metalstabilisator, 4 mm (højde 14 cm) 3 mm hulleværktøj til startkoblinger

Brille-endeprop 16 mm Holder til 16 mm rør

Koblinger

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

Lageradresse
Cecilievej 12
5270 Odense N
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