
Eb & vloedsystemen 
‘Rolcontainers – Roltafels – Teeltvloeren’ 

Eb & vloedsystemen zorgen ervoor dat de plant 
voldoende voeding en zuurstof hebben. De opzet- 
tijd, standtijd en leeglooptijd verschillen voor elk 
type gewas. Het type gewas bepaalt ook welk 
systeem er gebruikt wordt. Er zijn eb & vloed- 
systemen op roltafels, rolcontainers en teeltvloeren. 
Bij bijna alle potteelten worden met behulp van eb 
& vloedsysteem water gegeven, zoals de potger-
bera, pothortensia, potlelie, cyclaam, etc.. Tevens 
zorgt dit systeem er voor dat het gewas zelf niet 
nat wordt, wat ziektedruk, zoals schimmels, in be- 
dwang kan houden. Tegenwoordig zijn geauto- 
matiseerde systemen zichtbaar, waardoor de teelt 
minder arbeidsintensief is. Door te kijken naar de 
praktijk wordt er telkens geïnnoveerd in deze sys-
temen, waardoor gelijkheid steeds meer te reali- 
seren valt. Eb & vloed is hét perfecte irrigatie- 
systeem voor potteelten in de kas. Revaho, onder- 

 
heid en blijft zelf innoveren door middel van  
kennisoverdracht, zodat uniformiteit en precisie  
op nummer één komen te staan.

Producten

Zeefbocht

Hoofdleiding
PVC Hoofdleiding

Semileiding
PVC Semileiding

Kraanset
FIP Vlinderklep (Pneumatisch)

Dorot Membraan
Revaho Eb-klep (Pneumatisch)

Eb & vloed
Rolcontainer (Syphon-Valve)

Rolcontainer (Gat)
Roltafel (Quick-Valve)

Roltafel (HS-Valve) 
Revaho Teeltvloer (aan- / afvoer)
Revaho Teeltvloer (aan- + afvoer)



Productkeuze

Zeefbocht
Eb & vloedsystemen worden geïnstalleerd met 

-

een eenvoudige constructie en minimaal onder-

 
 

Vlinderklep vs. Membraan vs. Eb-klep

-

-
 

openen en sluiten van de afsluiter door middel van 

 
ren te maken met de pompcapaciteit en de leiding-

Rolcontainer

in de tafel met een goot eronder is de meest ge-
bruikte methode; er is echter ook een hevelaar:  

-
phon-Valve zorgt ervoor dat de tafel vol kan lopen 

 
door voorkomt de kweker het verspillen van voe- 
dingsstoffen en realiseert men een snelle opzet- 

Roltafel

Valve heeft een betrouwbare werking door het ont-

speciaal ontwikkeld voor het opzetten en draineren 
-

bineerd en kan door hulpstukken een snellere op-

Teeltvloer

pneumatische vlinderklep of een membraan en 
-

-

aan- en afvoer wordt vooral gebruikt in vermeer- 

 

Extra irrigatiesystemen
-

wordt de Kruis Fogger of de Super Fogger aanbe- 

bovenberegening wordt gebruikt gemaakt van 

DAN-Suspended en voor dakberegening voor de 

 

Voor meer informatie en downloads kunt u de  
productpagina op onze website raadplegen:


