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SUMMERRAIN 
NOOIT WAS SPROEIEN ZÓ MAKKELIJK

Planten en bomen kunnen niet zonder water. 
Met een sproeisysteem krijgen uw planten, 
gazon en bomen altijd voldoende water om te 
groeien en te bloeien. 

Slimme en degelijke beregeningssysteem; een-
voudig aan te leggen, betaalbaar en betrouw-
baar. En of het nu om een grasveld van formaat 
gaat, een Engelse border of om bloembakken 
op een balkon, het sproei systeem voorziet in 
alle gevallen in een aangepaste beregening.
 
U kunt het op elk gewenst moment laten ‘rege-
nen’. Door een computer aan het sproeisysteem 
te koppelen, bepaalt u wanneer, hoe vaak en 
hoe lang uw tuin wordt besproeid.  
Ook wanneer u op vakantie bent! 

Speciaal door professionele kwekers ontwik-
keld, heeft SummerRain zich inmiddels een 
plaats veroverd als hét ideale sproeisysteem 
voor particuliere tuinen. 

Belangrijkste kenmerken:

• Eenvoudige installatie 
• Kwalitatief hoogwaardige materialen
• Vorst– en zonbestendig 
• Onderhoudsvrij 
• Duurzaam
• Keuze uit drie sproeisystemen
• Keuze uit verschillende sproeicomputers
• Gunstige verhouding prijs/kwaliteit
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SummerRain heeft drie sproeissytemen die ook 
in combinatie toegepast kunnen worden. 

gazonsysteem pop-up’s

bordersysteem bordersproeiers

druppelsysteem druppelaars

Deze drie sproeisystemen kunnen zodanig op 
elkaar afgesteld worden, dat bij een laag water-
verbruik, de waterverdeling maximaal blijft. 
Zodoende kan een optimale beregening van 
elke plek in de tuin gerealiseerd worden.



POP-UP 
MET INSTELBARE SPROEIHOEK EN SPROEIBOOG

Op het moment dat u de kraan open draait, 
steekt de pop-up zijn sproeikop boven het 
gazon uit. Een fijne waaier waterdruppels wuift 
in de door u gekozen sproeiboog heen en weer 
over het gras. Exact in de door u ingestelde 
sproeihoek en net zolang als u wenst.  
Is het sproeien klaar, dan verdwijnt de pop-up 
weer in het gazon. 
 
Is de pop-up op de juiste wijze geplaatst, dan  
ondervindt u geen hinder bij het maaien van 
het gras.

Voor het opstellen van het sproeiplan is 
het volgende belangrijk:

• Bij een normale druk kunnen er maximaal  
1 à 2 pop-up’s op één buitenkraan.

• De sproeidiameter is instelbaar van 2 tot  
18 meter.

• De sproeihoek is instelbaar van 30° tot 360°.

Het afstellen van de pop-up en het instellen van 
de sproeihoek en sproeiboog worden op  
pagina 8 en 9 uitgebreid behandeld.
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Wanneer de bordersproeiers aangaan, hoort 
u een zacht en tintelend ruizen. 
Al naar gelang de sproeihoek en sproeiboog 
ziet u een specifieke nevel die bloemen en 
planten verfrissend bedauwt. 

Voor het opstellen van het sproeiplan is 
het volgende belangrijk:

• Bij een normale waterdruk kunnen er 
maximaal 15 bordersproeiers op één  
buitenkraan.

• De bordersproeiers staan op een groen  
borderpijpje.

• De spaghettislang loopt door het  
borderpijpje en is dus niet zichtbaar.

• De bordersproeiers zijn bijzonder  
makkelijk te verwisselen.

• De sproeibogen van bordersproeiers  
dienen elkaar te overlappen.

• De bordersproeiers kunnen tot 5 meter van 
de ringleiding worden geplaatst.

BORDERSPROEIERS 
MET DIVERSE SPROEIBOGEN EN SPROEIHOEKEN

Een border kan lang en smal zijn, breed en 
diep, recht of rond. Om in elke situatie de bor-
der optimaal te kunnen beregenen, heeft  
SummerRain bordersproeiers met verschillende 
sproeibogen en sproeihoeken (zie schema).

Het aanleggen van bordersproeiers wordt op 
pagina 8 en 9 uitgebreid behandeld.

Sproeihoek Sproeiboog

Cirkelsproeier (360°) 2 meter, 4 meter,
 8 meter

Halve cirkelsproeier (180°) 4 meter
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Bloembakken en bloempotten. Bijna elke tuin 
wordt ermee opgesierd. Maar juist bloembak-
ken en bloempotten worden vaak vergeten 
water te geven. Bovendien gedijen planten die 
in bloembakken worden gehouden veel beter 
door een regelmatige beregening.
 
Het druppelsysteem van SummerRain voorziet 
in druppelaars, die kunnen worden verbonden 
met een steekpen of een kleine sproeier.  
Al naar gelang de waterbehoefte kunnen de  
druppelaars worden afgesteld op 1, 2 of 4 liter 
per uur.

Onzichtbaar en zonder geluid zorgt het  
druppelsysteem voor de juiste vochtigheid van 
de aarde. Uw bloembakken zullen er 
rooskleurig uitzien.  Ook als het hoogzomer is.  
Ook wanneer er tijdens de vakantie dagen van 
droogte zijn geweest. Het druppelsysteem 
(eventueel gecombineerd met bordersproeiers 
en/of pop-up’s) kan worden gekoppeld aan een 
sproei computer.

Voor het opstellen van het sproeiplan is 
het volgende belangrijk:

• Bij een normale waterdruk kunnen er 
maximaal 45 druppelaars op één  
buitenkraan.

• Druppelaars zijn er in drie volumes:  
1 liter, 2 liter en 4 liter per uur

• De druppelaars kunnen met een klein stukje 
spaghettislang worden verbonden met een 
steekpen of een kleine sproeier.

Het aanleggen van druppelaars wordt op 
pagina 8 en 9 uitgebreid behandeld.

DRUPPELSYSTEEM 
MET DOSEERBARE DRUPPELAARS 
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SPROEICOMPUTER 
MET ÉÉN OF MEERDERE SPROEIZONES

* 1. Sproei bij droogte elke dag, maar maak de grond niet te 
nat: het geeft verrotting van wortels.  

* 2. Bij regen hoeft u niet het programma aan te passen:  
draai de buitenkraan dicht!

Een kraan open- en dichtdraaien is niet veel 
moeite. Maar om vijf uur ‘s morgen het bed uit 
te moeten om uw sproeisysteem in werking te 
zetten, lijkt wat veel gevraagd. Toch is beter om 
vlak voor zonsopgang te sproeien. Immers, 
sproeit u ‘s avonds dan blijven bloemen en 
planten de hele nacht vochtig: een ideale  
voedingsbodem voor schimmel. Sproeit u vlak 
voor zonsopgang, dan drogen planten en  
bloemen vanaf de eerste zonnestralen! 

Bovendien is er om die tijd zeker voldoende 
waterdruk en kunt u (wellicht) gebruik maken 
van het goedkope nachttarief. 
Kortom, een sproeicomputer vervolmaakt uw 
sproeisysteem.

Het idee dat uw tuin op het juiste moment en 
met de juiste hoeveelheid water wordt bere-
gend, zorgt dat u volledig van uw tuin kunt 
genieten. Een warm weekeind weg, lang op 
vakantie, de sproeicomputer doet zijn werk. U 
kunt het lang of kort laten regenen, elke dag*, 
om de dag, twee keer per week.  
U kunt met één sproeicomputer maximaal vier 
zones aansturen.
  
Via een elektronisch kleppensysteem gaan de 
zones één voor één aan. U bent dus altijd  
verzekerd van voldoende waterdruk, want per 
zone kunt u bijv. 2 pop-up’s en 5 bordersproeiers 
laten functioneren. 

Voor het opstellen van het sproeiplan is 
het volgende belangrijk:

• Voor een kleine tuin volstaat een  
één-zone-sproeicomputer 

• Voor een grotere tuin bestaat een  
sproeicomputer die een kleppensysteem 
aanstuurt (tot vier zones).

• U kunt het gehele systeem ook aan sluiten op 
een eigen pomp. 
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MAAK ZELF UW SPROEIPLAN

Duidelijk is dat SummerRain een flexibel sproei-
systeem biedt dat helemaal aan uw wensen 
(en die van uw tuin) kan worden aangepast.
Om zelf al een indruk te krijgen hoe het  
sproeiplan van uw tuin er kan uitzien, kunt u 
op het ruitjespapier op de pagina hiernaast een 
eerste opzet maken.

Voor het opstellen van het sproeiplan is 
het volgende belangrijk:

• Teken op schaal uw tuin op het ruitjes papier. 
Bijvoorbeeld schaal 1 op 100, waarbij 1 cm op 
de tekening staat voor  
1 meter in uw tuin.

• Bij een normale waterdruk kunt u op  
één buitenkraan aansluiten:  
45 druppelaars óf 15 bordersproeiers  
óf 1 à 2 Pop-up’s.

• Druppelaars zijn er in drie volumes: 
 1 liter, 2 liter en 4 liter per uur.
• Bordersproeiers hebben verschillende sproei-

bogen en sproeihoeken:
 Cirkelsproeier (360°):  

2 meter, 4 meter, 8 meter;
 Halve cirkelsproeier (180°): 4 meter;
• Pop-up’s hebben een instelbare sproeiboog 

van 2 tot 8 meter en een instelbare sproei-
hoek van 30° tot 360°.
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HET AANLEGGEN

Steek dit uit einde stevig in de koppe-
ling en schuif het beschermkapje  
tenslotte over de koppeling. U kunt de 
ringleiding ook bovengronds tussen de 
beplanting uitrollen en wegwerken. 
Plaats aan het einde van de ringleiding 
een einddop. 

POP-UP
Benodigdheden: pop-up sproeier(s), 
snelsluitingen, T-stukken of L-stukken.

Bepaal met piketjes (paaltjes) de plaats 
waar u de pop-up(s) volgens het sproei-
plan moet installeren.  
Monteer de twee verloopstukken  
volgens tekening in de pop-up.  
Indien u meerdere sproeiers installeert 
gebruikt u de T-koppeling. 
Het is verstandig uw systeem 
bovengronds uit te proberen. 
Stel uw pop-up globaal af (sproeihoek 
en sproeistraal). 
Zet uw buitenkraan open.  

GEREEDSCHAP
• spade (schep)
• snoeischaar
• meetlint (eventueel)

Voor het druppel- en bordersysteem:
• gaatjesprikker
• aansteker

Voor de pop-up sproeiers:
• hamer
• kleine schroevendraaier
• sleutel (schroefsleutel of combinatie-

tang)
• rolletje isolatietape
• enkele houten piketjes (paaltjes)

RINGLEIDING
Benodigdheden: ringleiding, 
kraanadapter, snel sluitingen,  
T-stukken of L-stukken, einddop.

Rol volgens sproeiplan de ringleiding 
langs uw borders en gazon.  
Maak een ondiepe sleuf in de grond, 
waarbij eventuele bestratingen voor-
zichtig wordt opgenomen.  
Leg de ringleiding in de sleuf.
  
Knip de overtollige slang af (Let op: niet 
te kort!) met een scherpe snoeischaar.
 
Schroef op uw buitenkraan een kraana-
dapter voor de snelsluiting en bevestig 
een snelsluiting aan de ringleiding. 

De snelkoppeling wordt als volgt toege-
past: Haal het beschermkapje van de 
koppeling en schuif dit over het uitein-
de van de ringleiding.  

Wanneer de pop-up naar wens werkt, 
kan hij worden ingegraven.  
Op de plaats waar de pop-up moet 
komen,  maakt u met uw schep een 
klein vierkant gaatje in het gras.  
Plaats hier de pop-up in,  zodanig diep 
dat deze niet door uw maaimachine 
kan worden geraakt. Vul het gat weer 
met grond aan (aandrukken met het 
piketje) en leg de graszoden rond de 
pop-up, uiteraard met een kleine  
uitsparing voor de pop-up zelf.  
Doe dit eveneens met de tweede en 
derde sproeier. 
 
Nu uw gehele sy steem is aangesloten 
kunt u gaan ingraven. Door het gras 
met een spade open te ‘wiggen’ krijgt u 
een ondiepe sleuf in het gras, waarin de 
ringleiding wordt ingelegd.

De pop-up wordt als volgt afgesteld:
De startpositie: Bepaal de linker start-
positie. Draai de sproeikop vervolgens 
met de klok mee naar rechts totdat hij 
stopt. Draai nu de sproeikop naar links 
tot deze weer stopt. Dit is nu de linker 
startpositie.  
De sproeier zal vanaf dit punt met de 
klok mee gaan sproeien. 
Plaats de sproeier tenslotte zo dat de 
linkerstartpositie overeenkomt met het 
sproeiplan. 
 
De sproeihoek: 
Zet voor het bepalen van de sproeihoek 
de pop-up in de linker startpositie. 

Plaats een kleine schroevendraaier in 
het pijltje op de sproeikop (zie A ). 
Houdt de sproeikop met uw vingers vast 
zodat hij niet meedraait en stel met uw 
schroevendraaier de gewenste sproei-
hoek in.
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De sproeiboog: 
Plaats uw schroevendraaier in het 
afstelschroefje (zie B). Draai deze tij-
dens het sproeien naar rechts (met de 
klok mee) totdat u de gewenste  
sproeiboog heeft. 

BORDERSPROEIER
Benodigdheden: bordersproeier(s),  
borderpijpje met spike, spaghettislang, 
instekers, gaatjesprikker, aansteker.

Plaats nu de borderpijpjes met spikes 
(zonder bordersproeier) op de plaatsen 
van waar u denkt te gaan sproeien. 
 
Prik in de buurt van uw bordersproeier 
een gaatje in de ringleiding met behulp 
van de gaatjesprikker (zie Fig). 

Monteer nu de spaghettislang aan de 
ringleiding.Verwarm hiervoor ongeveer 
5 mm van het uiteinde van de  
spaghettislang met een aansteker.  

Verbind nu de andere 
kant van de druppelaar 
en de steekpen met 
een klein stukje  
spaghettislang.  
De steekpen houdt  
de spaghettislang op 
zijn plaats in de 
bloempot of -bak.
 

Met behulp van een T-stukje voor de 
spaghettislang kan er een aftakking 
gemaakt worden voor een tweede 
bloempot of -bak. 

De aftakking moet voorkomen in het 
zgn. drukgedeelte. Dus vóór de  
druppelaar. 

Aan het einde van iedere aftakking 
komt steeds weer een druppelaar naar 
keuze en een steekpen ter bevestiging 
in de bloempot of -bak.  

HET SYSTEEM  
WINTERKLAAR MAKEN:
Demonteer de sproeicomputer (indien 
aanwezig) en berg hem vorstvrij op.
Haal de batterijen uit de computer. 
Het is niet nodig om het water uit de 
leidingen te laten lopen: het systeem is 
vorstbestending.
Let op; dit geldt niet voor de pop-ups.

A

B

Afstelbare  
sproeihoek

Linker 
startpositie

Het uiteinde van het slangetje wordt 
zacht waardoor de insteker er makke-
lijk in kan worden geschoven. 
Neem voldoende spaghettislang zodat 
u de bordersproeier nog wat kunt ver-
schuiven. 

Steek de spaghettislang van onderen 
door het borderpijpje. Verwarm ca. 
5mm van het uiteinde van de spaghetti-
slang en schuif hierop de gewenste  
bordersproeier. Schuif hierna het 
geheel terug in het borderpijpje. 

Heeft u achteraf 
een bordersproeier 
met de verkeerde 
sproeihoek of 
sproeiboog ge -
kozen, dan hoeft u 
alleen maar het 
sproeikopje te  
verwisselen.

DRUPPELAAR
Benodigdheden:druppellaar (1, 2 of 4 
liter per uur) steekpen, spaghettislang, 
instekers, gaatjesprikker, aansteker.

Prik in de buurt van uw bloempot of 
-bak een gaatje in de ringleiding met 
behulp van de gaatjesprikker. 
 
Monteer met behulp van de gaatjes-
prikker de insteker in de ringleiding. 

Neem voldoende spaghettislang zodat 
u de bloempotten of -bakken eventueel 
nog wat kunt verschuiven.
 
Kies de gewenste druppelaar  
(1, 2 of 4 liter per uur).
Monteer deze aan het einde van de 
spaghettislang. 
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SUMMERRAIN
NOOIT WAS SPROEIEN ZÓ MAKKELIJK

Summerrain Ermelo

Telgterweg 288 

3853 NS Ermelo

ermelo@summerrain.nl

Bel ons nu: 0341-441744

Summerrain Naarden

Kobaltstraat 7C 

1411 AM Naarden

naarden@summerrain.nl

Bel ons nu: 035-6942139

• Eenvoudige installatie 
• Kwalitatief hoogwaardige materialen
• Vorst– en zonbestendig
• Onderhoudsvrij 
• Duurzaam 
• Keuze uit drie sproeisystemen 
• Keuze uit diverse sproeicomputers 
• Gunstige verhouding prijs/kwaliteit 
• 2 jaar garantie op alle SummerRain 

onderdelen


