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Laistymo purkštuvų sistemos 
„Sprinklersystem“ planavimas
GARDENA požeminio laistymo planavimo priemonė.

Kodėl svarbu „Sprinklersystem“ suplanuoti  
iš anksto ir kaip tai padaryti

A  Planuokite patys
 

 
Savo laistymo planą galite sudaryti 
remdamiesi tolesniuose puslapiuose 
pateiktomis instrukcijomis (ir kita 
panašia pagalbine medžiaga).  
Mes Jums padėsime tai atlikti 
žingsnis po žingsnio.

B  Planuokite internete
 

 
Savo laistymo sistemą galite 
suplanuoti naudodami internetinę 
GARDENA laistymo planavimo 
priemonę. Ją rasite  
GARDENA svetainėje
www.gardena.com

* Jeigu sistemą norite montuoti patys, atkreipkite dėmesį, kad mes negalime prisiimti jokios 
atsakomybės už galimas išlaidas ar nuostolius.

Kaip norėtumėte suplanuoti savo sistemą?
Jūsų laistymo sistemos vandens poreikis gali viršyti jūsų vandens šaltinio pajėgumą. Prieš montuodami ir pajungdami laistymo sistemą, pirmiausiai turėtumėte 
sudaryti laistymo planą, atitinkantį Jūsų sodo poreikius. Yra keli galimi plano sudarymo būdai: laistymo sistemą galite suplanuoti remdamiesi čia pateikta 
informacija A  arba naudodami internetinę GARDENA laistymo planavimo priemonę B . 
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1 žingsnis iš 5

Ko Jums prireiks:

Skriestuvo Pieštukų ir spal-
votų rašiklių

Liniuotės Braižybos 
popieriaus

Namas

Baseinas

Terasa

Pažymėkite visas purkštuvais 
laistomas vietas.

Vandens šaltinis
Brėžinyje pažymėkite vandens 
šaltinio vietą (vandens čiaupą, 
šulinį, požeminį rezervuarą).
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Savarankiškas planavimas: 
penkiais žingsniais sukurkite laistymo planą.

Savarankiškas planavimas - 
1. Nubraižykite savo sodo planą.
Kaip nubraižyti savo sklypo planą ir pažymėti vandens šaltinį bei laistomas vietas?

Pradėkime
Nubraižykite savo sklypo planą. Geriausia būtų 
pasirinkti braižybos popierių, padalintą į milimetrinius 
kvadratėlius. Plano mastelis turėtų būti 1 : 100 
(1 cm = 1 m) arba 1 : 200 (1 cm = 2 m).



4

2 žingsnis iš 5

2. Pasirinkite tinkamus laistymo purkštuvus
Kaip pasirinkti laistomai vietai tinkamus purkštuvus?

Namas

Terasa

T 100 
½" IG 

AquaContour ¾" 
vidinis sriegis

T 200 
½" IG 

T 200 
½" IG T 200 

½" IG 

T 200 
½" IG 

OS 140
¾" IG

T 100 
½" IG 
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Baseinas

Norėdami atskirai laistyti tam tikros (apskritos) 
formos teritorijas, naudokite didelėms teritorijoms 
skirtą iššokantį automatinį „AquaContour“ 
purkštuvą.

Kvadratinėms ir stačiakampio formos teritorijoms 
naudokite iššokančius svyruojančius laistymo 
purkštuvus OS 140.

Visose teritorijose įrenkite apskritiminius laistymo 
purkštuvus (T arba S modelius).
Naudodami skriestuvą plane pažymėkite 
apskritiminius laistymo purkštuvus.

• 90° arba 270° laistymo purkštuvus pažymėki-
te kampinėse teritorijose (prasidedančiais nuo 
namo).

• Suplanuokite 180° ar kitą dalinį laistymą sodo 
pakraščiuose.

• Likusių teritorijų centruose pažymėkite 360° 
laistymo purkštuvus.

PATARIMAI

Dešinėje pasirinkite tinkamą 
laistymo purkštuvą ir pažymėkite 
jį plane.Įtraukite laistymo 
purkštuvo pavadinimą ir laistymo 
purkštuvo prijungimo sriegį.

Vandens šaltinis

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

T ir S modeliams visuomet planuokite skirtingas laistymo linijas.

• Iššokančius turbininius laistymo purkštuvus (T modeliai) ir iššokančius 
svyruojančius laistymo purkštuvus (OS 140) galima prijungti prie tos pačios 
laistymo linijos.

• Iššokantiems laistymo purkštuvams (S modeliai) reikia atskiros linijos, nes 
jiems reikalingas skirtingas vandens poreikis.

Kad vanduo būtų geriau paskirstytas po visą paviršių, apskritiminių laistymo 
purkštuvų apimamos teritorijos gali ir turėtų sutapti.

Vėjuotose teritorijose atstumas tarp laistomųjų purkštuvų turėtų būti mažesnis, 
kad vėjas nenupūstų vandens.
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Tipas Purkštukas Planuojamas laistymo spindulys Laistymo sektorius Gaminio nr. Kiekis

Individualios formos 
teritorija

„AquaContour“

Prijungimas:
¾" vidinis sriegis

2.5 – 9 m 25 – 360° 1559

Stačiakampio formos 
teritorijos

Iššokantis svy-
ruojantis laistymo 
purkštuvas "OS 140"

Prijungimas:
¾" vidinis sriegis

Laistomo ploto ilgis 
2 – 15 m

Laistomo ploto plotis
1 – 9.5 m

8220

Kitos teritorijos Iššokantis turbininis 
laistymo purkštuvas 
"T100"
Prijungimas: 
½" vidinis sriegis

Spindulys 4 – 5.5 m 70 – 360°

Atstumas tarp laistymo 
purkštuvų 5–8 m

8201

Iššokantis turbininis 
laistymo purkštuvas 
"T200"
Prijungimas: 
½" vidinis sriegis

Spindulys 5–7.5 m 25 – 360°

Atstumas tarp 
laistymo purkštuvų 
7.5–10 m

8203

Iššokantis turbininis 
laistymo purkštuvas 
"T380"
Prijungimas: 
¾" vidinis sriegis

Spindulys 6–10.5 m 25 – 360°

Atstumas tarp 
laistymo purkštuvų 
9–15 m

8205

Kitoms teritorijos iki 
150 m2

Iššokantis laistymo 
purkštuvas S 80
Iššokančio laistymo 
purkštuvo aukštis 100 mm
Prijungimas: 
½" vidinis sriegis

Spindulys 2.5–4.5 m 5 – 360°

Atstumas tarp 
laistymo purkštuvų 
4–7 m

1569

Aukštesniems 
augalams

Iššokantis laistymo 
purkštuvas S 80/300
Iššokančio laistymo 
purkštuvo aukštis 300 mm
Prijungimas: ¾" išorinis 
sriegis

Spindulys 2.5–4.5 m 70 – 360°

Atstumas tarp 
laistymo purkštuvų 
4–7 m

1566
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Pasirinkite tinkamus laistymo purkštuvus

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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3. 3. Tiekimo linijų apskaičiavimas
Kaip nustatyti reikiamą tiekimo linijų skaičių ir ilgį?

Vandens tiekimo linijos našumas

Jeigu Jūsų laistymo sistemos vandens poreikis 
didesnis nei vandens tiekimo linijos pajėgumas, arba 
skirtingoms Jūsų sodo teritorijoms reikia skirtingo 
kiekio vandens, teks sumontuoti kelis pakaitomis 
laistančius vamzdžius.

Turite įvertinti savo vandens šaltinio našumą, kad 
nustatytumėte, kiek laistymo kanalų galite prijungti. 
Visų pirma reikia apskaičiuoti pripildymo laiką: *
• Atsukite čiaupą iki galo ir pripildykite 10 litrų 

kibirą.
• Suskaičiuokite, kiek sekundžių užtrunka pripildyti 

kibirą.

Papildomo laiko apskaičiavimas 

• Išmatuokite atstumą nuo siurblio ar čiaupo iki 
toliausiai esančio purkštuvo. Už kiekvienus 25 m 
prie pripildymo laiko pridėkite po 1 sekundę (arba 
atitinkamą sekundės dalį už mažesnį kiekį).

• Jeigu pripildymo laikas yra 14 sekundžių ar 
trumpesnis ir jeigu naudojate laistymo 
kompiuterį, automatinį vandens skirstytuvą, 
dvigubą čiaupo jungtį arba keturių kanalų 
vandens skirstytuvą, prie pripildymo laiko 
reikia pridėti 3 sekundes.

• Žemiau pateiktoje lentelėje susiraskite jūsų 
atitinkamą pripildymo laiką. Sekančio puslapio 
lentelės apačioje įrašykite savo vandens našumą.

Pavyzdys, kaip apskaičiuoti vandens šaltinio našumą 
(be laistymo kompiuterio), pateiktas apačioje 
esančioje lentelėje.

Tiekimo linijų (laistymo kanalų) 
apskaičiavimas

• Visų pirma planavimo brėžinyje pažymėkite 
atskirus laistymo purkštuvus (naudokite 7 p. 
pateiktas laistymo purkštuvų sąnaudų vertes).

• Tada nubraižykite vamzdynus (pradėkite nuo 
vandens tiekimo). Prie laistymo kanalų nejunkite 
daugiau laistymo purkštuvų, nei leidžia Jūsų 
apskaičiuota jungties vertė (žr. anksčiau). Kad tai 
padarytumėte, 7 p. esančioje lentelėje įrašykite 
laistymo purkštuvų sąnaudų vertes ir įsitikinkite, 
kad neviršijote tiekimo linijos našumo.

• Apskaičiuokite (išmatuokite) vamzdžio ilgį ir 
įrašykite į lentelę „Linijos vamzdžio ilgis“ (7 p.).

Baseinas

Vandens šaltinis

Terasa

T 100 
½" IG 
90° = 7

AquaContour 
¾" IG = 17

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13T 200 

½" IG 
270° = 17

T 200 
½" IG 
90° = 9

OS 140
¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° =7

Namas
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T ir S modeliams visuomet planuokite skirtingas linijas
· Iššokančius turbininius laistymo purkštuvus (T modeliai) ir iššokančius svyruojančius 
laistymo purkštuvus (OS 140) galima prijungti prie tos pačios laistymo linijos.
· Iššokantiems laistymo purkštuvams (S modeliams) reikia atskiros linijos, nes jiems 
reikalingas skirtingas vandens poreikis.

Automatinis „AquaContour“ 
· Naudojant automatinį „AquaContour“ laistymo purkštuvą, prie tiekimo linijos negalima 
prijungti daugiau nei vieno laistymo purkštuvo. Priežastis kai keičiantis laistymo spinduliui 
kinta slėgio sąlygos, kiekvienam tiekimo vamzdžiui tiksliai galima užprogramuoti tik vieną 
laistymo purkštuvą.

!!! SVARBI INFORMACIJA

Pavyzdys

Pripildymo laikas sekundėmis: 10
Pavyzdinis atstumas 20 m.  1
Bendra vertė: 11

Sekundės Tiekimo linijos našumas

iki 9 100

10 – 13 80

14 – 19 60

20 – 24 40

25 – 30 20

Tiekimo linijos našumas 80

Dešinėje apskaičiuokite savo vandens 
šaltinio vertę. Įsitikinkite, kad laistymo 
purkštuvo sąnaudų vertė neviršija šios 
sumos.

* Jeigu laistymo sistemą planuojate naudoti su siurbliu, prie 
siurblio prijunkite 19 mm (¾") žarną (maždaug 1 m atkarpą). 
Pripildymo laikui išmatuoti naudokite GARDENA „Profi  
Maxi-Flow“ sistemos jungties rinkinį (prekės Nr. 1505).

Įrašykite 7 p. esančias laistymo purkštuvo sąnaudų vertes ir nubraižykite laistymo kanalus.

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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T 100 70–90°
= 7

91–180°
= 10

181–270°
= 14

271–360°
= 17

T 200 25–90°
= 9

91–180°
= 13

181–270°
= 17

271–360°
= 17

T 380 25–90°
= 15

91–180°
= 20

181–270°
= 25

271–360°
= 30

S 80 5–90°
= 9

91–180°
= 17

181–270°
= 25

271–360°
= 32

S 80/300 5–90°
= 13

91–180°
= 21

181–270°
= 29

271–360°
= 35

OS 140 = 22

AquaContour  
automatic

= 17

Laistymo purkštuvo sąnaudų vertės

Tiekimo linijos rezultatas

Dešinėje pusėje apskaičiuokite
savo linijos rezultatą.
Įsitikinkite, kad laistymo
purkštuvo sąnaudų vertė
neviršija šios sumos

Remdamiesi laistymo purkštuvo sąnaudų vertėmis, apskaičiuokite 
tiekimo linijas.

Pavyzdys

  Kanalas 1  22  9  13  13  57
  Kanalas 2    17  7  7  31
  Kanalas 3   17  17

Vieno kanalo vamzdžio ilgis

  Kanalas  1  42 m
  Kanalas 2   32 m
  Kanalas 3   22 m 

Jūsų tiekimo linijos rezultatas Jūsų rezultatas Jūsų rezultatas

 80

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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Mąstelis 1:200 (1 cm = 2 m) IG = vidinis sriegis

Galimos vamzdžių jungtys
Apsispręskite dėl vamzdžiams prijungti skirtų 
jungčių ir apskaičiuotą kiekį įrašykite į pirkinių 
sąrašą.

  Taip pat suplanuokite vamzdžius nuo 
užšalimo apsaugančių drenačinių 
vožtuvų vietą.

Apsauga nuo užšalimo
Kad sistemai nepakenktų šaltis, drenažo vožtuvus sumontuokite 
žemiausiuose kiekvieno vamzdyno taškuose (kiekvienam 
vamzdžiui reikia naudoti po vieną vožtuvą). Baigus tekėti 
vandeniui (kai vandens slėgis mažesnis nei 0,2 baro), drenažo 
vožtuvai automatiškai atsidaro ir kiekviena linija nusausinama.

4. Vamzdžių ir purkštuvų prijungimas
Kaip suplanuoti vamzdžių jungtis, purkštuvų jungtis ir drenažo vožtuvus?

Išplėsti Pakeisti kryptį Vamzdžio gale

Jungtis
25 mm 
Prekės Nr. 2775

L formos

jungtis 25 mm 
Prekės Nr. 2773

T formos 
jungtis 25 mm 
Prekės Nr. 2771

Galinė jungtis
25 mm 
Prekės Nr. 2778

T formos jungtis 25 mm
3/4" vidinis sriegis
Prekės Nr. 2790

Jungtis 25 mm
3/4"  vidinis sriegis
Prekės Nr. 2761

Su drenažiniu vožtuvu
Prekės Nr.2760

Su drenažiniu vožtuvu
Prekės Nr. 2760

Terasa
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AquaContour 
¾" IG = 17

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13

T 200 
½" IG 
90° = 9

OS 140
¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° = 7

Vandens 
šaltinis

Baseinas

T 100 
½" IG  90° 
= 7

Namas

T 200 
½" IG 
270° = 17

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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!!! SVARBI INFORMACIJA

Laistymo purkštuvų jungčių jungiamųjų dalių planavimas
Dabar nuspręskite, kokias jungiamąsias dalis naudosite laistymo purkštuvui prijungti, ir įtraukite jas į pirkinių sąrašą.

Galimas laistymo purkštuvo prijungimas 

Įsitikinkite, kad pasirinktų laistymo purkštuvo jungiamųjų dalių sriegių dydžiai atitinka 
plane nurodytų laistymo purkštuvo sriegių dydžius.
Pateikto pavyzdžio atveju (žr. „AquaContour“ su ¾" vidiniu sriegiu) tai turėtų būti L 
formos jungtis (25 mm, prekės Nr. 2781) su ¾" išoriniu sriegiu.

Mąstelis 1:200 (1 cm = 2 m) IG = vidinis sriegis

Viduryje Kampe Gale

T formos jungtis
25 mm
1/2" išorinis sriegis
Prekės Nr. 2786

arba 3/4"
išorinis sriegis
Prekės Nr. 2787

Iššokančio laistymo 
purkštuvo S 80 / 300 
prijungimas
T formos jungtis 25 mm
3/4" vidinis sriegis

Prekės Nr. 2790

Kampinė jungtis 25 mm
1/2" išorinis sriegis
Prekės Nr. 2782

arba 3/4"
išorinis sriegis
Prekės Nr. 2783

L formos jungtis 25 mm
1/2" išorinis sriegis
Prekės Nr. 2780

arba 3/4"
išorinis sriegis
Prekės Nr. 2781

Iššokančio laistymo 
purkštuvo S 80 / 300 
prijungimas
Jungtis, 25 mm
¾" vidinis sriegis

Prekės Nr. 2761

AquaContour  
¾" IG = 17

T 100 
½" IG  90° 
= 7

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13

T 200 
½" IG 
270° = 17

T 200 
½"  IG 
90° = 9

OS 140
 ¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° = 7

Terasa Vandens 
šaltinis
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Namas

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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5. Prijungimo ir valdymo parinktys
Kaip suplanuoti laistymo sistemos valdymą.

Čiaupo arba vandens šaltinio prijungimas prie laistymo sistemos priklauso nuo sistemos dydžio ir Jūsų naudojamo valdymo tipo.
Yra dviejų tipų laistymo sistemos: vieno kanalo ir kelių kanalų.
 

Viena jungtis su vienu kanalu
 
Vieno kanalo sistemos valdomos vienu laistymo kanalu. Tai reiškia, 
kad visi laistymo purkštuvai prijungiami prie vieno vamzdyno.
Galimos šios valdymo parinktys:

Viena jungtis su dviem kanalais
 
Dviejų kanalų sistemos valdo laistymo purkštuvus,  
sumontuotus dviejuose laistymo kanaluose. 
Galimos šios valdymo parinktys:

Bazinis įrenginys

Čiaupas ir prijungimo jungtis (2722) 
prie po žeme montuojamos laistymo 
purkštuvų sistemos „Sprinklersys-
tem“ jungiami naudojant "Profi" 
Maxi-Flow sistemos rinkinį (2713) ir 
jungtį 25 mm su 3/4" vidiniu sriegiu 
(2761).
 

Vanduo prijungiamas taip pat kaip ir 
baziniame įrenginyje.
Laistymo sistemoms su viena linija 
valdyti gali būti naudojami
laistymo kompiuteriai (pvz., 1862).

Vanduo prijungiamas taip pat kaip ir 
baziniame įrenginyje.
Du laistymo kanalai prijungiami prie 
dviejų kanalų vandens skirstytuvo 
(8193). Atskiras tiekimo linijas galima 
aktyvinti paeiliui naudojant 
reguliavimo ir uždarymo vožtuvus.

Vanduo prijungiamas taip pat kaip ir 
baziniame įrenginyje.
Dviejų linijų laistymo sistemą galima 
optimaliai valdyti naudojant laistymo 
kompiuterį „MultiControl duo“ 
(1874).

Rankinis valdymas Automatinis valdymas Rankinis valdymas Automatinis valdymas

Sėkmingai suplanavę savo laistymo sistemą („Micro-Drip“ ar „Sprinklersystem“), žinosite, kiek laistymo kanalų reikia Jūsų sistemai. Tada galėsite nuspręsti dėl 
tinkamiausio valdymo ir jungčių tipo. Daugiakanalėms sistemoms ypač rekomenduojame automatinį valdymą. Šiame puslapyje rasite informacijos, padedančios 
pasirinkti tinkamą valdymo būdą.

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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Viena jungtis su daugiau kaip dviem kanalais
 
Daugiakanalės sistemos su dviem ar daugiau laistymo kanalų - tai atvejai, kai iššokantys laistymo purkštuvai ar lašelinio 
laistymo sistemos prijungiamos prie kelių kanalų. Galimos šios valdymo parinktys:

Laistymo sistemos su 4 ar 
mažiau laistymo kanalų. 

Jas galima prijungti naudojant 4 
kanalų vandens skirstytuvą (8194).
Vanduo prijungiamas taip pat kaip ir 
baziniame įrenginyje.

Laistymo sistemos su 6 ar
mažiau laistymo kanalų

6 ar mažiau laistymo kanalus galima 
valdyti naudojant automatinį vandens 
skirstytuvą (1197) kartu su 
„MasterControl“ (1864).

Rankinis valdymas Automatinis valdymas

Laistymo sistemos su 12 ar 
mažiau laistymo kanalų

Prieš kiekvieną laistymo kanalą yra 
prijungiamas 24 V laistymo vožtuvas 
(1278). Sujungimo kabeliu (1280) 
GARDENA laistymo valdymo sistema 
siunčia laistymo vožtuvams signalą 
uždaryti ir atidaryti iki 12 laistymo 
kanalų.

Laistymo sistema su reikiamu 
skaičiumi laistymo kanalų
  

Prieš kiekvieną laistymo kanalą yra 
prijungiamas 9 V laistymo vožtuvas 
(1251). Valdymo duomenys per 
baterijomis maitinamą programavimo 
įrenginį (1242) siunčiami į baterijo-
mis maitinamą valdiklį (1250). 
Vožtuvus atidaro ir uždaro tiesiogiai 
prijungti valdikliai.

Čiaupas prie prijungimo jungties (2722) jungiamas naudojant ¾" 
žarną su jungtimi ir spaustuku 19 mm (1513) taip pat su  
jungtimi (2761). Toks prijungimas užtikrina stabilų slėgį.

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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Valdymo elementai ir papildomos dalys

Alternatyva vožtuvams
Galima alternatyva valdymo vožtuvais 
procesui: nuo 2 iki 6 teritorijų laistymą 
galite valdyti automatiniu vandens 
skirstytuvu (1197), ir laistymo 
kompiuteriu „MasterControl“  (1864).

Prijungimui prie sistemos

Prijungimo jungtis
Prekės Nr. 2722
Vandeniui tiekti į
požeminę laistymo
sistemą.

Jungtis 

Prekės Nr. 1513

"Profi" Maxi-Flow sistemos 
pajungimo rinkinys
Prekės Nr. 2713. 2 m sodo 
žarna 19 mm (¾")  
su "Profi" sistemos  
jungtimis.

Skirstytuvai

Dviguba čiaupo jungtis
Dviem tiekimo linijoms 
prijungti.
 
Prekės Nr. 8193

Keturių kanalų vandens 
skirstytuvas
Keturiom tiekimo
linijoms prijungti.

Jungtis, 25 mm
Prekės Nr. 2761
¾" vidinis sriegis
Prekės Nr. 2762
1" vidinis sriegis
Prekės Nr. 2763
1" išorinis sriegis

Vožtuvų dėžutės

Vožtuvų dėžutė V 1 
(be vožtuvų)

Prekės Nr. 1254

Vožtuvų dėžutė V 3 
(be vožtuvų)

Prekės Nr. 1255

9 V laistymo valdikliai

Programavimo įrenginys

Prekės Nr. 1242

Valdiklis 9 V 

Prekės Nr. 1250

Laistymo vožtuvas 9 V 
 

Prekės Nr. 1251

Automatinis vandens skirstytuvas

Automatinis vandens 
skirstytuvas
kartu su laistymo  
kompiuteriu „MasterControl“  
(prekės Nr. 1864) 

Prekės Nr. 1197

24 V laistymo valdymas

Laistymo valdymo
sistema 6030
Prekės Nr. 1284

Laistymo valdymo
sistemos 4040  
modulis
Prekės Nr. 1276

Pailginimo
modulis 2040
Prekės Nr. 1277

24 V laistymo vožtuvas

 
 
Prekės Nr. 1278

Kabelio gnybtas 
(6 vnt. pakuotėje)

Prekės Nr. 1282

Jungiamasis kabelis 
15 m 

Prekės Nr. 1280

24 V siurblio valdymo 
sistema 

Prekės Nr. 1273

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

Laistymo kompiuteriai

Laistymo kompiuteriai  
„MasterControl“ 

Automatinė laistymo valdymo 
sistema

Prekės Nr. 1864

Laistymo kompiuteris 
„MultiControl duo“ 
Automatinis dviejų sodo 
teritorijų laistymas 
 

Prekės Nr. 1874

Laistymo kompiuteris 
„MultiControl“ 
Automatinė laistymo valdymo 
sistema 
 

Prekės Nr. 1862
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Tranšėjas užpildykite dirvožemiu, 
ištieskite velėną ir išlyginkite.

19 mm vamzdžio jungčių keitimas 
į 25 mm vamzdžio jungtis

Savo GARDENA laistymo purkštuvų 
sistemą „Sprinklersystem“ sumontavo-
te iki 2005 m. ir dabar norite sistemą 
išplėsti arba atnaujinti? Norėdami 
pakeisti 19 mm jungiamąjį vamzdį į 25 
mm vamzdį, naudokite jungiamąjį jungtį 
(prekės Nr. 1513) kartu su 25 mm x 1" 
jungtimi su išoriniu sriegiu (prekės Nr. 
2763).

Montavimo patarimai
Taip paprasta tinkamai sumontuoti naują laistymo sistemą.*

Visas laistymo sistemos dalis 
išdėstykite pagal planą. Dalis 
pradėkite montuoti nuo sistemos 
pradžios.

Nustatykite laistymo purkštuvų 
purškimo kryptį, kampą ir spindulį.

Kastuvu vejoje pažymėkite maždaug 
20-25 cm gylio V formos tranšėją.
Atsargiai nukaskite velėną ir iškaskite 
tranšėją. Iš tranšėjos pašalinkite 
visus akmenis.

Vamzdžius nupjaukite iki tinkamo 
ilgio, prijunkite reikiamas jungtis.
Vamzdžius maždaug per 6 cm 
prastumkite pro O formos žiedą į 
jungiamąją dalį. Taip jungtis bus 
apsaugota nuo vandens nutekėjimo.

Drenažo vožtuvai montuojami 
žemiausiuose sistemos taškuose. 
Atstumas tarp nuokalnėse sumon-
tuotų drenažo vožtuvų neturėtų būti 
didesnis nei 2 m. Jeigu reikia, 
nuokalnėse sumontuokite kelis 
drenažo vožtuvus. Kad pagerintumėte 
drenažą ir apsaugotumėte drenažo 
vožtuvą, po juo išklokite vandeniui 
nutekėti tinkamą medžiagą (stambų 
žvyrą 20 x 20 x 20 cm).

Tranšėjoje nutieskite linijas su sumontuo-
tais laistymo purkštuvais ir jungtimis. 
Visus laistymo purkštuvus, prijungimo 
jungtis ir vandens jungtis reikia montuoti 
paviršiaus lygyje.

Pasirūpinkite, kad į vamzdžių galus 
nepatektų žemių. Jeigu reikia, 
pašalinkite vamzdžio nelygumus.

Patikrinkite, ar sistemoje 
nesusidaro nuotėkio  - bandymą 
atlikite prieš montuodami po 
žeme.

Laistymo sistemą sumontuoti 
bus paprasčiau, jei prieš tai 
nupjausite ir palaistysite veją.

Prieš montuodami drenažo 
vožtuvus, praskalaukite sistemą, 
kad joje neliktų montavimo metu 
patekusių nešvarumų.

Prieš imantis darbo, tranšėjas 
ir veją reikėtų palaistyti. Tada 
žolė greičiau įleis šaknis.

Filtravimas
Jeigu vandenį laistymo sistemai tiekia siurblys, į 
vamzdyno sistemą gali patekti smėlio, trikdančio 
laistymo purkštuvų darbą. Todėl siurblyje turėtų būti 
sumontuotas prieš srovę nukreiptas filtras. 

Aukštas vandens slėgis
Laistymo purkštuvai ir vamzdžiai veikia, kai slėgis yra 
ne didesnis nei 6 barai. Jeigu slėgis didesnis, reikia 
sumontuoti slėgio mažinimo įrenginį. Kilus klausimų dėl 
tinkamo prijungimo prie buitinio vandens tiekimo tinklo, 
kreipkitės į vietinį santechniką.

Apsauga nuo užšalimo
Prieš prasidedant pirmosioms 
šalnoms, išjunkite savo laistymo 
sistemos tiekimo liniją. 
Atkreipkite dėmesį į atskiriems 
gaminiams taikomas pastabas 
dėl apsaugos nuo užšalimo.

PATARIMAS PATARIMAS

PATARIMASPATARIMAS

!!! SVARBI 
PASTABA

* Jeigu sistemą norite montuoti patys, atkreipkite dėmesį, kad mes negalime prisiimti jokios 
atsakomybės už galimas išlaidas ar nuostolius.

GARDENA LAISTYMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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Paprasta laistymo 
sistema „Micro-Drip“

Sukurkite savo sistemą vos keliais žingsniais
 

Kaip tai atlikti?

Kaip pavyzdį pateikiame sodą. Parodysime Jums, kaip žingsnis po žingsnio sukurti individualų laistymo sistemą lašinimo galvutėmis planą.
Naudojimo sritys aprašytos 14–19 p. Galite išsirinkti savo sistemai idealiai tinkančius gaminius ir sudaryti visą pirkinių sąrašą, kad užtikrintumėte, 
jog Jūsų augalai gaus tinkamą kiekį vandens. Jūsų sukurtas planas padės montuojant sistemą.*

A  Konstrukcija „Pasidaryk pats“
 
Savo laistymo planą galite sudaryti remdamiesi tolesniuose puslapiuose 
pateiktomis instrukcijomis (ir kita panašia pagalbine medžiaga). Mes 
Jums parodysime, kaip tai atlikti žingsnis po žingsnio.

B  Planavimas internete
 
Pirkinių sąrašą galite sudaryti pasinaudoję GARDENA laistymo sistemos 
planavimo programa, kurią rasite GARDENA svetainėje:  
www.gardena.com.

Internetinė planavimo programa padės atlikti skirtingas laistymo užduotis, 
pavyzdžiui, pasirūpinti gyvatvorių, balkone ar kitur laikomų vazoninių augalų 
laistymu. Šioje brošiūroje pateikta laistymo planavimo priemonė padės 
suderinti kelias laistymo užduotis.

Ko Jums prireiks

Pieštukų ir 
spalvotų rašiklių

Liniuotės Braižybos 
popieriaus

* Jeigu sistemą norite montuoti patys, atkreipkite dėmesį, kad mes negalime prisiimti jokios 
atsakomybės už galimas išlaidas ar nuostolius.

GARDENA laistymo sistemos planavimo priemonė

Pirkinių sąrašą, kurį galite išplėšti ir 
pasilikti, rasite 31 p.

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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1 žingsnis iš 5

1. Nubraižykite savo sodo planą
Kaip sukurti laistomų teritorijų planą ir pažymėti vandens šaltinius?

Pradėkime
Nubraižykite savo sklypo planą. 
Geriausia būtų pasirinkti braižybos 
popierių, padalytą į milimetrinius 
kvadratėlius. Plano mastelis turėtų 
būti 1 : 100 (1 cm = 1 m) arba 1 : 
200 (1 cm = 2 m).

Terasa

Namas

Sodo brėžinys
Sodo planas, kuriame pažymėtos augalų 
teritorijos (pvz., gyvatvorės, gėlių lysvės, 
augalų eilės ir pan.) ir vandens šaltinis 
(vandens čiaupas).

Purkštuvais laistomos vietos
Pažymėkite visus norimus laistyti atskirus augalus ir augalų sritis.

Vandens šaltinis
Brėžinyje pažymėkite vandens šaltinio (vandens čiaupo, šulinio, požeminio 
rezervuaro) vietą.

Čiaupas per toli? 
Jeigu nenorite, kad sistema prasidėtų 
nuo čiaupo, sodo teritorijas galite 
sujungti po žeme.

PATARIMAI IR 
GUDRYBES

.

Pirkinių sąrašą, kurį galite išplėšti ir 
pasilikti, rasite 31 p.

Čiaupas

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

Savarankiškas planavimas: 
keturiais paprastais 
žingsniais sukurkite 
laistymo planą.
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2 žingsnis iš 5

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

2. Lašelinis arba purškiamasis laistymas

Jums tinkamas sprendimas. 

2a. Terasos / balkonai
1   Vazonai

  Galinės lašininmo galvutės skirtos laistyti augalus 
individualiai.

2   Loveliai 
 Linijoje esančios lašininmo galvutės skirtos laistyti  
 augalus loveliuose.

2b. Atvirų zonų laistymas 
Laistymo antgaliai / purkštuvai  
Skirtingo dydžio daržų ir gėlynų laistymui.

1
2

2c. Augalų eilės 
Augalų laistymas eilėse  
Gyvatvorių, krūmų ir augalų eilių laistymas.

2d. Kiti pavyzdžiai

Jautrūs jauni sodinukai  
(pvz., šiltnamyje)
Smulkiai purškiantys purkštukai

Veja (pvz., veja su velėna 
arba žaidimų teritorijos)
Požeminė lašelinio laistymo linija, 
13,7 mm

Medžių kamienai
Mažoms teritorijoms  
skirtas purkštukas

Stambūs vazoniniai augalai
Kilpa su lašelinio laistymo linija,  
4,6 mm (3⁄16")
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2a. Vazoninių augalų laistymas vidiniuose kiemuose ir balkonuose 
Augalams laistyti balkone, vidiniame kieme arba oranžerijose yra naudojamos sistemos galinės lašinimo galvutės arba eilėje montuojamos lašinimo galvutės. 
Priklausomai nuo laistomų augalų skaičiaus, 4,6 mm (3/16") tiekimo vamzdžio gali nepakakti arba jums gali prireikti 13 mm (1/2") jungiamojo vamdžio.

Augalai vazonuose
Vazoniniams augalams vanduo tiekiamas per galines 
lašinimo galvutes. Jos montavimo įrankiu montuoja-
mos tiekimo vamzdelio gale. T formos jungtimi tiekimo 
vamzdis prijungiamas prie jungiamojo vamzdžio. 
Vamzdžių laikikliai įtvirtina lašinimo galvutes ir tolygiai 
išdėsto jas vazone. Galima rinktis iš kelių galinių laši-
nimo galvučių.

Augalai loveliuose
Augalų loveliai arba didesni konteineriai laistomi nau-
dojant nuosekliai sujungtas lašinimo galvutes. Jos yra 
montuojamos išilgai tiekimo vamzdžio (vienoje linijoje). 
Priklausomai nuo auginamų augalų ir jų dydžio, reko-
menduojame vienam lovelio metrui įrengti 3–5 lašini-
mo galvutes. Vamzdis įtvirtinamas 2–3 vamzdžio tvir-
tinimo smeigėmis. Nuosekliai galite išdėstyti ne 
daugiau kaip 25 galvutes.

Didesniems plotams kaip tiekimo vamzdį turėsite nau-
doti 13 mm (1/2") jungiamąjį vamzdį. Galite sufor-
muoti išsišakojimą, naudodami vamzdžio skersmenį 
mažinančią T formos jungtį ir prie 4,6 mm (3/16") 
tiekimo linijos prijungti iki 25 lašinimo galvučių. Jeigu 
slėgio mažintuvas / filtras yra montuojamas sistemos 
viduryje, su šia konfigūracija galite prijungti iki 500 
nuosekliai jungiamų lašinimo galvučių.

Laistymas nenaudojant čiaupo
Pavyzdžiui, jeigu jūsų balkone neįrengtas čiaupas, re-
komenduojame naudoti visiškai automatizuotą GAR-
DENOS gėlių lovelių laistymo sistemą. 

Rekomenduojame vazoninius augalus laistyti neilgai ir trumpais laistymo intervalais,  
pvz., 3 minutes kas 8 valandas (priklausomai nuo vazonų dydžio).

PATARIMAI IR 
GUDRYBES

.
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2 žingsnis iš 5

Laistymas švelnia dulksna
Purkštuvai (25 / 26 / 27 / 29 / 30) montuojami tiesiai jungiamajame vamzdyje 6   naudojant montavimo įrankį 3  . Jie idealiai tinka laistyti po 
augalų lapais. Jeigu Jums reikia iš viršaus krintančios dulksnos (pvz., gėlių lysvėms), naudodami ilginamąjį vamzdį 20   pakelkite purkštukus iki 
tinkamo aukščio. Prie T formos jungties su purkštuvo jungtimi 18   visų pirma sumontuokite ilginamąjį vamzdį 20  , tada prijunkite prie purkštuvo.  
T formos jungtis 18   žemėje pritvirtinamas naudojant vamzdžio kreiptuvus 9  . Prie tvirto pagrindo jis montuojamas naudojant vamzdžio kabes 
8  . Purkštuvo spindulį galite reguliuoti naudodami valdymo vožtuvą 19  .

2

4

108 17

18
19 

18

17

Pajėgumas, kai slėgio mažintuvas / filtras 2000 sumontuotas viduryje (tiesioginis montavimas ½" jungiamajame vamzdyje)

Purkštuvas 360° – iki 20 vnt.
Purkštuvas 180° – iki 26 vnt.
Purkštuvas 90° – iki 32 vnt.

„Micro Rotor“ laistymo 
purkštuvas – iki 25 vnt.

6 režimų purkštuvas – 
iki 34 vnt.

2b. Kaip purkšti daržoves ir sodinukus
Laistymo sistemos „Micro-Drip“ asortimente yra įvairių skirtingų purkštuvų, tinkamų Jūsų gėlių lysvių ir pakraščiuose augančių augalų laistymui užtikrinti.  
Galima lengvai rasti purkštuvų, tinkamų įvairiems augalų deriniams.

5

 27   
Purkštuvai  

25  „Micro Rotor“  
laistymo purkštuvai 

 24  6 režimų  
purkštuvai 

90°  
Tik rinkiniuose
nuo 2 m (3 m2), 
iki  3 m (7 m2)

360°  
nuo 1,5 m (7 m2),  
iki 3,5 m (38 m2)

90°  
iki 2,5 m

180°  
nuo 2 m (6 m2),  
iki 3 m (14 m2)

180°  
iki 2,5 m

360° 
nuo 1,5 m (7 m2),  
iki 3 m (28 m2)

270°  
iki 2,5 m

360°  
iki 2 m

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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2c. Gyvatvorių laistymas 
Paprastas ir ekonomiškas gyvatvorių laistymas.
Vamzdžiai parenkami pagal gyvatvorės ilgį. 13 mm (1/2") lašinimo sistema tinka ilgesnėms gyvatvorėms, o gyvatvorei esant trumpesnei (iki 15 m) reikės 4,6 mm 
(3/16") lašinimo sistemos. Tiesiog paklokite vamzdį, sumontuokite slėgio mažintuvą / filtrą  ir galinius kaiščius, tada prijunkite prie čiaupo.

Trumpos gyvatvorės
Jei jums reikia palaistyti mažesnes gyvatvores, jums reikia būtent 
4,6 mm (3/16") „Micro-Drip-System“ sistemos.

Lašinimo galvutė yra montuojama kas 30 cm (našumas 1,5 l/
val.), didžiausias vamzdžio ilgis yra 30 m, kai slėgio mažintuvas/ 
filtras yra įrengtas centre. „Micro-Drip-System“ sistemos jungimo 
technologija suteikia galimybes montuoti atšakas ir ilgintuvus.

Ilgesnės gyvatvorės
Paprasta pakloti laistymo sistemą, pvz., gyvatvorėms, iš 13 mm 
(1/2") skersmens vamzdelių. Lašinimo galvutė yra iš anksto 
sumontuojama kas 30 cm (našumas 4 l/val.), didžiausias vamzdžio 
ilgis yra 100 m, kai slėgio mažintuvas / filtras yra įrengtas 
centre. „Micro-Drip-System“ sistemos jungimo technologija suteikia 
galimybes montuoti atšakas ir ilgintuvus.

Vamzdžių tvirtinimo smeigėmis 9  įtvirtinami vamzdžiai 
dirvožemyje. Rekomenduojame naudoti vieną vamzdelio tvirtinimo 
smeigę vienam lašinimo sistemos metrui.

Nuokalnėje pasodintos gyvatvorės

13,7 mm lašinimo sistemą galima sumontuoti po žeme arba virš žemės, kad ji būtų 
nematoma. Tai idealiai tinka tuo atveju, jeigu jūsų sodas yra nuokalnėje.

• Slėgį lyginančios lašinimo galvutės užtikrina nuolatinį tiekiamą vandens kiekį išilgai viso 
vamzdžio ilgio. 
• Integruota apsauga nuo šaknų prasiskverbimo neleidžia šaknims patekti į lašinimo 
galvutes. 
• Savaime užsidaranti membrana neleidžia užteršti lašinimo galvutės. 

Didžiausias vamzdžio ilgis yra 200 m, klojimo gylis augalų sodinimo zonoje – apie 20 cm. 
Atstumai tarp lašinimo galvučių – 30 cm. Perspėjimas: su požemine lašinimo sistema negali 
būti taikoma „Micro-Drip-System“ sistemos jungimo technologija (priedus galite įsigyti 
GARDENOS klientų aptarnavimo skyriuje).
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2d. Kitas pritaikymas
Be trijų pagrindinių laistymo sistemos taikymo sričių, „Micro-Drip-System“ sistemą galima naudoti labiau specializuotoms užduotims.

Daigų purškimas miglos purkštukais
Miglos purkštukus tvirtinkite apie 50 cm atstumais su GARDENOS montavimo 
įrankiu, 13 mm (1/2") vamzdį, įtvirtinkite virš daigų vamzdžio spaustukais ir T 
formos jungtimi. 
Sistema taip pat idealiai tinka jūsų šiltnamiui laistyti. Šioje sistemoje galite 
sumontuoti iki 50 miglos purkštukų.

Medžių ir krūmų eilių laistymas

Iki 15 m ilgio vamzdis
Ne ilgesnėse kaip 15 m laistymo sistemose mažo ploto laistymo purkštuvai 
29  turi būti montuojami išilgai 4,6 mm (3/16") tiekimo vamzdžio 6 . Iki 4 
mažo ploto laistymo purkštuvų gali būti sumontuota naudojant slėgio mažintu-
vą / filtrą 1 , kuris jungiamas T formos jungtimi sistemos viduryje. Mažo ploto 
laistymo purkštuvus išdėstykite reikiamose vietose šalia augalų, naudodami ten, 
kur jų reikia, šalia augalų, ir įtvirtinkite vamzdžių tvirtinimo smeigėmis 10 . 
Vamzdžio galus užsandarinkite kaiščiu 16 .

Vamzdis nuo 15 m ilgio
Jei jūsų laistymo sistema yra ilgesnė, montavimo įrankiu 4  sumontuokite 
mažo ploto laistymo purkštuvus 28  tiesiai prie 13 mm (1/2") jungiamojo 
vamzdžio 5 . Galite sumontuoti iki 30 mažo ploto laistymo purkštuvų (kai 
naudojamas slėgio mažintuvas / filtras 2000 2 ). Mažo ploto laistymo 
purkštuvus išdėstykite sujungdami T formos jungtimi sistemos viduryje, būtent 
ten, kur jų reikia, šalia augalų, ir įtvirtinkite vamzdžių tvirtinimo smeigėmis. 
Vamzdžio galus užsandarinkite kaiščiu 16 . 

Laistomos vejos su požeminėmis  
lašinimo sistemomis
Sumontuota 10 cm žemiau jūsų vejos paviršiaus sistema yra nematoma –  
vamzdžiai montuojami taip pat, kaip ir grindinis namo šildymas. 

• Slėgį lyginančios lašinimo galvutės užtikrina nuolatinį tiekiamą vandens kiekį 
išilgai viso vamzdžio ilgio. 

•  Integruota apsauga nuo šaknų prasiskverbimo neleidžia šaknims patekti į 
lašinimo galvutes. 

•  Savaime užsidaranti membrana neleidžia užteršti lašinimo galvutės. 
•  Didžiausias galimas vamzdžio ilgis – 200 m.

Dideli vazoniniai augalai
4,6 mm (3/16") lašinimo sistema gali būti naudojama kaip alternatyva dideliems vazoniniams augalams laistyti.  
Vamzdį klokite ratu aplink augalo šaknis ir junkite prie skirstytuvo T formos jungtimi.

Galite pasirinkti 10–40 cm laistymo zonos skersmenį ir pasirinkti laistymo galvutę pagal savo laistymo poreikius.

16

29

1
6

28

16
2

4

Taip pat savo laistymo sistemą 
galite derinti su lašinimo ir 
miglos purkštuvais. Atskirų 
apsodintų plotų vandens poreikį 
kontroliuokite uždarymo 
vožtuvais.

PATARIMAI

10

5



21

3 žingsnis iš 5

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

3. Vandens sąnaudų nustatymas (didesnėms, jungtinėms sistemoms)
Suderinkite kelių sodo plotų laistymą. Sujunkite skirtingus poreikius.

Standartinis laistymo blokas: slėgio mažintuvas / filtras
• Pasirinkus slėgio mažintuvą / filtrą nustatomas jungčių skaičius ir sistemos naudojamas vandens kiekis. 
•  Prijungtos sistemos laistymo našumo vertė turi būti didesnė nei apskaičiuota sąnaudų vertė. 
•  Galimi trys montavimo būdai. Priklausomai nuo montavimo būdo, keičiasi lašinimo galvučių ir purkštuvų vandens sąnaudų vertė. 

1 montavimo būdas 
Slėgio mažintuvas / filtras montuojamas prie  
4,6 mm vamzdžio, o tiekimui naudojamas 13 mm 
vamzdis.

2 montavimo būdas 
Slėgio mažintuvas / filtras montuojamas prie  
4,6 mm vamzdžio, tiekimui naudojamas 4,6 mm 
vamzdis.

3 montavimo būdas 
Slėgio mažintuvas / filtras montuojamas tiesiogiai 
13 mm vamzdyje.

Slėgio mažintuvas / filtras montuojamas vamzdžio 
pradžioje

Slėgio mažintuvas / filtras montuojamas vamzdžio 
viduryje*

Slėgio mažintuvas / filtras 1000 Slėgio mažintuvas / filtras 2000 Slėgio mažintuvas / filtras 1000 Slėgio mažintuvas / filtras 2000

1 montavi-
mo būdas

Rekomenduojamas jungia-
mojo vamzdžio ilgis**

500 
13 mm - 40 m 
4.6 mm - 15 m

1000 
13 mm - 40 m 
4.6 mm - 15 m

1000 
13 mm - 2 x 30 m 
4.6 mm - 15 m

2000 
13 mm - 2 x 30 m 
4.6 mm - 15 m

2 montavi-
mo būdas

Rekomenduojamas jungia-
mojo vamzdžio ilgis**

50 
ne daugiau kaip 15 m

50 
ne daugiau kaip 15 m

100 
ne daugiau kaip 15 m

100 
ne daugiau kaip 15 m

3 montavi-
mo būdas

Rekomenduojamas jungia-
mojo vamzdžio ilgis**

500 
ne daugiau kaip 40 m

1000 
ne daugiau kaip 40 m

1000 
ne daugiau kaip 2 x 30 m

2000 
ne daugiau kaip 2 x 30 m

1 rekomenduojamas montavimo 
būdas 
Nustatykite prijungtos sistemos vandens 
sąnaudų vertę:

1. Nustatykite laistymo įtaisų (purkštuvų, 
lašinimo galvučių, lašinimo sistemų) 
skaičių ir tipą. 

2. Nustatykite sistemos apskaičiuotąsias 
vandens sąnaudų vertes (tiekimo įtaisas 
x lentelėje pateikta vandens sąnaudų 
vertė). 

3. Susumuokite vertes ir gaukite bendras 
vandens sąnaudų vertes. Jeigu 
apskaičiuotoji vandens sąnaudų vertė yra 
mažesnė nei prijungtos sistemos 
laistymo našumo vertė, sistema veikia 
sklandžiai. 

4.6 mm (3/16") vamzdis

Gaminio Nr. Aprašymas Priedų vandens sąnaudų vertės Planuojamas
skaičiusMontavimo 

būdas M1 M2 M3

1340 Sistemos galinėje dalyje montuojama lašinimo galvutė 2 2 5
1391 Sistemos galinėje dalyje montuojama reguliuojama lašinimo galvutė 10 10 25
8343 Eilėje montuojama lašinimo galvutė 4 4 – 12 val. 48
8320 Mažo ploto laistymo purkštuvas – – 70
8321 Mažo ploto laistymo purkštuvas 70 25 –
1365 Purkštuvas 360° 125 100 100
1367 Purkštuvas 180° 110 100 80
1368 Purkštuvas 90° 85 50 65
1371 Smulkios dulksnos purkštuvas 40 25 40
1369 Smulkios dulksnos rotacinis laistomasis purkštuvas 360° 110 100 80 1 val. 80
1396 6 purškimo būdų purkštuvas 125 50 60
8361 Svyruojantysis purkštuvas „OS 90“ – – 1000
13010 / 1362 Lašinimo sistema, 4,6 mm (3/16")*** 4 4 –
13001 / 13002 
13013 / 13131 Lašinimo sistema, 13 mm (1/2")*** – – 10 7.5 m 75

Iš viso: 203

Prijungtos  
sistemos vertės

SKAICIAVIMO
PAVYZDYS

V

* Kai slėgio mažintuvas / filtras yra sumontuotas centrinėje padėtyje, sumontuotos sistemos laistymo našumo vertė kiekvienoje sistemos pusėje bus lygi 
pusei sumontuotos sistemos vandens sąnaudų vertės. 
** Didžiausias vamzdžio ilgis naudojamas tik kaip orientacinė vertė. Visais atvejais ji priklauso nuo prijungtų laistymo įtaisų skaičiaus. 
*** Vandens sąnaudų vertė lašinimo sistemos metrui 

13 mm (1/2") Tiekimo vamzdis

Bendra
Vertė

Apskaičiuotosios vandens sąnaudų vertės
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4. Svarbių bazinių elementų žymėjimas
Nuspręskite dėl vandens šaltinio, slėgio mažintuvo / fi ltro, vamzdynų ir jungčių. Pažymėkite šiuos elementus plane.

Visą savo sistemos sąnaudų vertę apskaičiavote atlikdami 3 žingsnį. 
Dabar tęskite:
• Sistemos pradžioje arba viduryje pažymėkite slėgio mažintuvą / fi ltrą (žr. 3 žingsnį).
• Naudodami jungiamąjį vamzdį arba tiekimo vamzdį, slėgio mažintuvą / fi ltrą sujunkite su čiaupu.
• Pažymėkite reikiamus vamzdynus.
• Nuspręskite, kokių sistemos jungčių Jums reikia. Tuomet reikiamas jungiamąsias dalis, vamzdžio tvirtinimo smeiges ir 

vamzdžio kreiptuvus (žr. 26–29 p.) pažymėkite sodo plane.

Namai

Gyvatvorė

Gėlių 
lysvė

Terasa

13 mm

4,6 mmAu
ga

lų
 v

az
on

ai

1x /m

12 linijoje esančios laistymo galvutės 2 l/val.

1 „Micro Rotor“ 
laistomasis purkštuvas

13 mm

7,5 m lašinimo vamzdis

Vandens šaltinis Slėgio mažintuvas / 
fi ltras (1 000 l/val.)

Slėgio mažintuvas / 
fi ltras (2 000 l/val.)

Jungiamasis vamzdis
13 mm (½")

Tiekimo vamzdis
4,6 mm (³∕₁₆")

Pagrindiniai komponentai

Galimos jungiamosios jungtys:  ³∕₁₆" skirta 4,6 mm arba ½" skirta 13 mm

Vamzdžio 
prisegėjas

Vamzdžio 
prisegėjas

Vamzdžio 
prisegėjas

T formos 
jungtis 

L formos 
jungtis

4 krypčių jungtis Pailginimo 
jungtis

Pažinančioji T 
formos jungtis

Reguliavimo ir 
uždarymo vožtuvas*

Vamzdžio
kaištis

* Atskirose laistymo linijose prieš lašinimo galvutes ir purkštuvus sumontuokite uždarymo vožtuvus. Tuomet atskiros augalų sritys gaus tinkamą kiekį vandens.

Pasirinktą slėgio mažintuvą/ 
fi ltrą įtraukite į 30 p. esantį 
pirkinių sąrašą.

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ

Vamzdžio pritvirtinimas prie pagrindo
Vamzdžio prisegėjai 10  leidžia jums padėti vamzdį ir užfi ksuoti laistymo galvutę ten kur jūs norite. Laistyti 
aukštesnius augalus jūs galite pasinauoti pailginimo vamzdžiais, taip pakelti laistymo purkštuvą 18 . 
Jei jūs nenorite arba negalite pritvirtinti vamzdžio prie dirvos, jūs galite pasinaudoti prisegėjais 8  pritvirtinti 
vamzdį prie kieto paviršiaus. 
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5. Automatinis valdymas
Kai jau suplanavote savo sistemą, galite pasirinkti tinkamą valdiklio tipą.

GARDENA laistymo kompiuteris
Naudodami automatinę laistymo valdymo sistemą, galite leisti 
„Micro-Drip-System“ sistemai laistyti savo sodą visiškai automatiš-
kai. Galite pasirinkti laistymo kompiuterį, geriausiai atitinkantį jūsų 
poreikius.

GARDENA sistemos „Micro-Drip-System“ ir 
„Sprinklersystem“

„GARDENA Micro-Drip-System“ ir „GARDENA Sprinklersystem“ 
galite valdyti kartu daugiakanaliu valdikliu. Tai reiškia, kad jūsų 
sodas gali būti valdomas automatiškai tik vienu valdikliu.

Derinkite ir valdykite automatiškai.

galite lanksčiai užprogramuoti laistymo kontrolės sistemą?
GARDENA siūlo tris sprendimų kategorijas pagal reikiamo laistymo sprendimo sudėtingumą: 
„Classic“ – pradedantiems naudotojams
„Comfort“ – išrankesniems naudotojams 
„Premium“ – ekspertams

AR ZINOTE, KAD...
V
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Alternatyvi stačiakampio formos plotų laistymo sistema
Ją naudodami galite palaistyti didesnį atvirą plotą, pvz.: daržą arba gėlyną.
Svyruojantis GARDENOS purkštuvas OS 90 puikiai tinka didelio ploto gėlių lysvėms ir daržovių sklypams efektyviai laistyti.
Purškimo nuotolis ir plotis gali būti reguliuojamas, kad atitiktų laistomo ploto dydį ir augalų aukštį.

1–90 m2

0,5–7 m

1,5–13 m

30

5

20

10

Tikslus ploto laistymas
Kvadrato ir stačiakampio formos daržovių ir gėlių lysvių plotus geriausia laistyti svyruojančiu 
purkštuvu OS 90 30 . Pagal poreikį galima reguliuoti purškimo atstumą ir plotį. Laistomo 
ploto pasirinkimas 1–90 m². Priklausomai nuo augalų aukščio, ilginamuoju vamzdžiu 20   
keičiamas purkštuvo aukštis. Svyruojantis purkštuvas yra montuojamas 13 mm (1/2") jun-
giamajame vamzdyje 5  ir prie žemės pritvirtinamas vamzdžio tvirtinimo prisegėjais  
10 . Galite prijungti iki 2 purkštuvų, jeigu jie yra išdėstyti bent 10 m atstumu.

Laistymas
Vanduo pasieks net giliausias šaknų zonas 
jūsų sode tada, kai laistysite kiekvieną sa-
vaitę po vieną arba du kartus. Svyruojantis 
purkštuvas OS 90 ir purškimo antgalis (žr. 
kairėje) išpurškia apie 5 l vandens 1 kvadra-
tiniam metrui. Priklausomai nuo grunto tipo, 
vandens įsiskverbimas į dirvožemį yra apie 
5 cm per valandą.

Alternatyvus sprendimas
Jeigu auginate augalus, kurie yra jautrūs laisty-
mui iš viršaus, galite naudoti 15 m ilgio 4,6 mm 
(3/16") lašinimo sistemą. Lankstus vamzdis yra 
puiki alternatyva purkštuvams: lašinimo galvutės 
gali būti išdėstytos kas 30 cm ir tęstis iki 30 m, 
jeigu slėgio mažintuvas / filtras yra sumontuotas 
viduryje.

Norėdami peržiūrėti 
šiame puslapyje nume-
riais pažymėtus 
„GARDENA Mi-
cro-Drip-System“ 
sistemos komponentus  
(žr. 26–29 p.).

PATARIMAI IR GUDRYBES
.
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Montavimo instrukcija
Sumontuoti naują laistymo sistemą išties paprasta *.

1. Prijunkite slėgio mažintuvą/  
 filtrą prie vandens šaltinio.

Slėgio mažintuvą/ filtrą prie vandens 
šaltinio (čiaupo, siurblio, šulinuko 
jungties) prijunkite naudodami 
Gardena žarną ir "Original Gardena 
system" jungtis.

3.   Jungiamajame vamzdyje pa-
darykite skylutes ir prijunkite 
reikiamus priedus.

Padarykite jungiamajame vamzdyje 
skyles išanksto suplanuotoms lais-
tymo galvutėms ir jas sumontuokite 
naudodami montavimo įrankį.

4.  Sumontuokite tiekimo  
 vamzdžius - štai ir viskas!

Iki reikiamo ilgio sutrumpinkite tieki-
mo vamzdžius. Prie tiekimo vamzdžio 
pritvirtinkite reikiamus priedus. 
Vamzdį pritvirtinkite naudodami 
prisegėjus ir kabes. Jeigu reikia 
prijunkite prie jungiamojo vamzdžio.

2.  Paguldykite jungiamuosius   
 vamzdžius ir juos sujunkite  
 tarpusavyje.

Paguldykite 1/2" jungiamajį vamzdį, 
jei reikia patrumpinkite. Sumontavę 
visas jungtis ir lašinimo galvutes, 
pritvirtinkite viską su prisegėjais ir 
kabėmis prie grindinio.

*    Jeigu sistemą norite montuoti patys, atkreipkite dėmesį, kad mes negalime prisiimti jokios  
atsakomybės už galimas išlaidas ir nuostolius.

Pimosios šalnos? Jokių problemų
Gardena "Micro Drip" laistymo sistemą žiemai paruošite vos keliais paprastais žingsniais. Jums tereikia slėgio mažintuvą/ filtrą įnešti 
į šildomą patalpą, trąšų skirstytuve atsukti drenažinį ventilį - štai ir viskas!

Vandens čiaupas toli nuo laistymo sistemos?
Jei jūs nenorite, kad "Micro Drip" laistymo sistema prasidėtų iškarto 
prie čiaupo, jūs galite pasinaudoti Gardena požeminiu vandentiekiu ir 
vandenį turėti bet kurioje sodo vietoje.

PATARIMAI IR GUDRYBES
.
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 PA

GAMINTA

VOKIETIJO

JE

5  Vamzdis 6  Vamzdis

 

7  Išjungimo  
      sklendės 
Purkštuvai gali būti 
pilnai reguliuojami 
naudojant išjungimo 
sklendes.

Pagrindinis tiekimo 
vamzdis, kuris gali būti 
montuojamas virš arba 
po žeme.

Jungiamasis vamzdis 
kuris naudojamas 
galinėms arba eilės 
laistymo galvutėms. Gali 
būti naudojamas virš arba 
po žeme.

Individualiai galima 
reguliuoti laistymo 
kanalus.

13 mm ½", 15 m 4,6 mm ³∕₁₆", 50 m 13 mm ½" 

(Skirta prekėms: 
1346/1347) 

Prekės Nr. 1346 Prekės Nr. 1348 Prekės Nr. 8358

13 mm ½", 50 m 4,6 mm ³∕₁₆", 15 m 4,6 mm ³∕₁₆",

(Skirta prekėms:  
1348/1350)

Prekės Nr. 1347 Prekės Nr. 1350 Prekės Nr. 8357

1  Slėgio mažintuvas / filtras 
       1000 l / h 
Pagrindinė "Micro Drip"  
sistemos dalis.

2  Slėgio mažintuvas / filtras 
       2000 l / h 
Pagrindinė "Micro Drip"  
sistemos dalis.

3  Trąšų skirstytuvas 
Su trąšų lygio indikatoriumi.

4  Montavimo įrankis 
Daugiafunkcinis montavimo įrankis 
padės lengvai sumontuoti "Micro Drip" 
laistymo sistemą.

"Micro Drip" sistemos pradžia, slėgio 
mažinimas ir filtravimas.

"Micro Drip" sistemos pradžia, slėgio 
mažinimas ir filtravimas.

Lengvai patręšite savo augalus. Universalus montavimo įrankis skirtas 
visoms "Micro Drip" sistemos dalims ir 
vamdžio pradūrimui.

Praleidžia iki 1000 l / h Praleidžia iki 2000 l / h

Prekės Nr. 1355 Prekės Nr. 1354 Prekės Nr. 8313 Prekės Nr. 8322

Laistymo sistemos sudedamosios dalys
Jūsų laistymo sistemos planavimui: Gardena "Micro Drip" sistemos sudedamosios dalys

 Laistymo sistemos pradžia

8  Vamzdžio  
       prisegėjas

9  Vamzdžio  
      prisegėjas
Pritvirtinti vamzdį prie 
žemės.

10  Vamzdžio  
       prisegėjas 
Pritvirtinti vamzdį prie 
žemės.

Pritvirtinti tiekimo vamzdį 
prie tvirto paviršiaus.

Nukreipti ir pritvirtinti 
vamzdį.

Nukreipti ir pritvirtinti 
vamzdį.

13 mm ½" 

(Skirta prekėms: 
1347/1346, 8331, 1377)

13 mm ½" 

(Skirta prekėms: 
1347/1346, 8331, 1377)

13 mm ½"

(Skirta prekėms: 
1347/1346, 8331, 1377)

Pakuotėje 2 vnt. TIK KOMPLEKTUOSE Pakuotėje 3 vnt.

Prekės Nr. 8380 Prekės Nr. 1328 Prekės Nr. 8328

4,6 mm ³∕₁₆"

(Skirta prekėms: 
1348/1350, 8332, 1377)

4,6 mm ³∕₁₆" 

(Skirta prekėms: 
1348/1350, 8332, 1377)

Pakuotėje 10 vnt. Pakuotėje 3 vnt.
Prekės Nr. 1327 Prekės Nr. 8327

Vamzdžiai ir jų priedai Prisegėjai

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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11  4 krypčių jungtis 12  Pažinančioji T  
       formos jungtis

13  T formos jungtis 14  L formos jungtis 15  Jungtis

Vamzdžio išsišakojimui. Perėjimui iš tiekimo vamzdžio į 
jungiamąjį vamzdį.

Prijungti vienam vamzdžiui. Staigaus vamzdžio pasukimui. Pailginimo jungtis.

13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½"

Pakuotėje 2 vnt. Pakuotėje 5 vnt. Pakuotėje 2 vnt. Pakuotėje 2 vnt. Pakuotėje 3 vnt.

Prekės Nr. 8339 Prekės Nr. 8333 Prekės Nr. 8329 Prekės Nr. 8382 Prekės Nr. 8356

4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆"

Pakuotėje 10 vnt. Pakuotėje 10 vnt. Pakuotėje 10 vnt. Pakuotėje 10 vnt.

Prekės Nr. 8334 Prekės Nr. 8330 Prekės Nr. 8381 Prekės Nr. 8337

Jungtys ir priedai

Kaištis Laistymo purkštuvų priedai

17  Laistymo purkštuvui  
      T formos jungtis

18  Pailginimo vamzdis 
Pukštuvų aukštį galima re-
guliuoti, galima sujungti kelis 
pailginimo vamzdžius.

19  Išjungimo sklendė 
Valdyti vandens srautą arba 
purkštuvo nuotolį. 

20  OS 90 pailginimo  
      vamzdis 
Pakelti aukščiau svyruojantį 
laistymo purkštuvą OS 90.

Laistymo purštuvo prijungimui.
Gali būti naudojamas kaip 
laistymo purkštuvo pailginimo 
jungtis.

Suteikia galimybę laistymo 
purkštuvu palaistyti aukštesnius 
augalus.

Suteikia galimybę laistymo 
purkštuvu palaistyti aukštesnius 
augalus.

Suteikia galimybę laistymo 
purkštuvui OS90 palaistyti 
aukštesnius augalus.

13 mm ½" Ilgis 20 cm Ilgis 20 cm

Pakuotėje 5 vnt. Pakuotėje 5 vnt. Pakuotėje 5 vnt. Pakuotėje 2 vnt.

Prekės Nr. 8331 Prekės Nr. 1377 Prekės Nr. 1374 Prekės Nr. 8363

4,6 mm ³∕₁₆"

Pakuotėje 5 vnt.

Prekės Nr. 8332

16  Kaištis

Vamzdžio užkimšimui.

13 mm ½"

Pakuotėje 5 vnt.

Prekės Nr. 8324

4,6 mm ³∕₁₆"

Pakuotėje 10 vnt.

Prekės Nr. 1323

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ



28

 Laistymo sistemos sudedamosios dalys
Jūsų laistymo sistemos planavimui: Gardena "Micro Drip" sistemos sudedamosios dalys

 
21  Galinė lašininimo galvutė

 
22  Reguliuojama galinė lašininimo galvutė

2 l/h 0–10 l/h

Pakuotėje 25 vnt. Pakuotėje 10 vnt.

Prekės Nr. 1340 Prekės Nr. 1391

 
24  6 galimų tipų laistymo purkštuvas

 
25  "Micro Rotor" 360o laistymo purkštuvas

 
26  Miglos purkštuvas

90°, 180°, 360°

Ø 3–7 m Ø 1 m

Pakuotėje 2 vnt. Pakuotėje 2 vnt. Pakuotėje 5 vnt.

Prekės Nr. 1396 Prekės Nr. 1369 Prekės Nr. 1371

 
23  Eilės lašinimo galvutė

2 l/h

Pakuotėje 10 vnt.

Prekės Nr. 8343

 Galinės lašinimo galvutės

 Eilės lašinimo galvutė

 Laistymo purkštuvai

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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27  Purkštuvai 28  Mažų plotų   
      purkštuvai

29  Mažų plotų   
      purkštuvai

30  Svyruojantis 
purkštuvas OS90 

Purkštuvas 90° Ø 10–40 cm 4,6 mm (³∕₁₆")

Ø 10–40 cm

Pakuotėje 5 vnt. Pakuotėje 10 vnt. Pakuotėje 10 vnt.

TIK KOMPLEKTUOSE

Prekės Nr. 1368 Prekės Nr. 8320 Prekės Nr. 8321 Prekės Nr. 8361

Purkštuvas 180°

Prekės Nr. 1367

Purkštuvas 360°

Prekės Nr. 1365

 
Pradedančiojo rinkinys  
skirtas augalų eilėms  
laistyti 13.7 mm

 
Skirtas pailginti vejos pak-
raščiuose augančių augalų 
rinkinį 13.7 mm

Skirtas vejos pakraščiuose augan-
tiesm augalams

Skirtas pailginti vejos pakrašči-
uose augančių augalų rinkinį 
13.7 mm

Prekės Nr. 1389 Prekės Nr. 1395

 
Pradedančiojo rinkinys 
augalų eilėms laistyti S 
(išstatymas)

 
Lašelinio laistymo  
vamzdis 4,6 mm (3/16")

 
Pradedančiojo rinkinys 
augalų eilėms laistyti M 
(automatinis)

 
Pradedančiojo rinkinys 
augalų eilėms laistyti L

 
Pradedančiojo rinkinys 
augalų eilėms laistyti L

15 m augalų eilėms laistyti. Prailginti laistymo komplektą 
skirtą augalų eilėms S  
(prekėms nr. 13010).

25 m augalų eilėms laistyti  
(pvz.: gyvatvorėms).

25 m augalų eilėms laistyti  
(pvz.: gyvatvorėms).

Prailginti laistymo komplektus 
skirtus augalų eilėms M ir L 
(prekėms nr. 13011/ 13012/ 
13013).

Prekės Nr.  13010 Prekės Nr. 1362 Prekės Nr. 13011 /13012 Prekės Nr. 13013 Prekės Nr. 13131

 
Rinkinys vazoniniams  
augalams S

 
Rinkinys vazoniniams  
augalams M

Rinkinys vazoniniams  
augalams M, automatinis

 
Rinkinys atviriems  
plotams laistyti

5 vazoniniams augalams 7 vazoniniams augalams ir 3 loveliams 7 vazoniniams augalams ir 3 loveliams 40m² plotams laistyti - gėlynams ar 
lysvėms

Prekės Nr. 13000 Prekės Nr. 13001 Prekės Nr. 13002 Prekės Nr. 13015

 Purkštuvai nedideliems plotams laistyti  Požeminiai laistymo rinkiniai

 Viršžeminiai laistymo vamzdžiai

Pradedančiojo rinkiniai

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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 "Micro Drip" 
laistymo sistemos 
prekių sąrašas

Gaminio nr. Pavadinimas Kiekis
Laistymo sistemos pradžia

1 1355 Slėgio mažintuvas/ filtras (praleidžia iki 1000 l/h vandens)
2 1354 Slėgio mažintuvas/ filtras (praleidžia iki 2000 l/h vandens)
3 8313 Trąšų skirstytuvas
4 8322 Montavimo įrankis

Vamzdžiai ir jų priedai
5 1346  Vamzdis (13 mm, 1/2"), 15 m
5 1347  Vamzdis (13 mm, 1/2"), 50 m
6 1350  Vamzdis (4.6 mm, 3/16"), 15 m
6 1348  Vamzdis (4.6 mm, 3/16"), 50 m
7 8358  Išjungimo sklendė 13 mm, 1/2"
7 8357 Išjungimo sklendė (4.6 mm, 3/16"), pakuotėje 2 vnt. 
8 8380 4 krypčių jungtis (13 mm/ 1/2"), pakuotėje 2 vnt.
9 1327 Vamzdžio prisegėjas (4.6 mm, 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
9 1328 Vamzdžio prisegėjas (13 mm, 1/2") TIK KOMPLEKTUOSE

10 8328 Vamzdžio prisegėjas (13 mm, 1/2"), pakuotėje 3 vnt.
10 8327 Vamzdžio prisegėjas (4.6 mm, 3/16"), pakuotėje 3 vnt.

Jungtys ir priedai
11 8339 4 krypčių jungtis (13 mm/ 1/2"), pakuotėje 2 vnt.
11 8334 4 krypčių jungtis (4.6 mm/ 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
12 8333 Pažinančioji T formos jungtis (13 mm / 1/2"), pakuotėje 5 vnt.
13 8329 T formos jungtis (13 mm/ 1/2"), pakuotėje 2 vnt.
13 8330 T formos jungtis (4.6 mm/ 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
14 8382 L formos jungtis (13 mm/ 1/2"), pakuotėje 2 vnt.
14 8381 L formos jungtis (4.6 mm/ 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
15 8356 Jungtis (13 mm 1/2"), pakuotėje 3 vnt.
15 8337 Jungtis (4.6 mm 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
16 8324 Kaištis (13 mm 1/2"), pakuotėje 5 vnt.
16 1323 Kaištis (4.6 mm 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
17 8331 Laistymo purkštuvui T formos jungtis (13 mm 1/2"), pakuotėje 5 vnt.
17 8332 Laistymo purkštuvui T formos jungtis (4.6 mm 3/16"), pakuotėje 5 vnt.
18 1377 Pailginimo vamzdis, pakuotėje 5 vnt.
19 1374 Išjungimo sklendė, pakuotėje 5 vnt.
20 8363 OS 90 pailginimo vamzdis, pakuotėje 2 vnt.

Galinės lašinimo galvutės
21 1340 Galinė laistymo galvutė, 2 l / h, pakuotėje 25 vnt.
22 1391 Reguliuojama galinė laistymo galvutė, 0 - 10 l / h, pakuotėje 10 vnt

Eilės lašinimo galvutės
23 8343 Eilės laistymo galvutė, 2 l / h,pakuotėje 10 vnt.

Laistymo purkštuvai
24 1396 6 galimų tipų laistymo purkštuvas, pakuotėje 2 vnt.
25 1369 Micro Rotor" 360°, laistymo purkštuvas, pakuotėje 2 vnt.
26 1371 Miglos purkštuvas, pakuotėje 5vnt.
27 1365 Purkštuvas 360°, pakuotėje 5 vnt.
27 1367 Puršktuvas 180°, pakuotėje 5 vnt.

27 1368 Purkštuvas 90°, pakuotėje 5 vnt. TIK RINKINIUOSE
28 8320 Mažų plotų purkštuvas, pakuotėje 10 vnt.
29 8321 Mažų plotų purkštuvas (4.6mm 3/16"), pakuotėje 10 vnt.
30 8361 Svyruojantis purkštuvas OS90

Būkite tikri, kad nieko nepamiršite, 
kada eisiti apsipirkti.

Užrašams:

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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 "Sprinklersystem" 
laistymo sistemos 
ir jos valdymo 
pirkinių sąrašas
Būkite tikri, kad nieko nepamiršite, 
kada eisiti apsipirkti.

Gaminio nr. Pavadinimas Kiekis
Sistemos jungtys

2722 Prijungimo šulinukas, "Profi" jungtis
1505 "Profi" Maxi-Flow sistemos jungtys
2713 "Profi" Maxi-Flow sistemos pajungimo rinkinys
1513 Vamzdžio jungtis su spaustuku 26.5 mm (G3/4") / 33.3 mm (G1")
8193 2 kanalų čiaupo vandens skirstytuvas su sklendėmis
8194 4 kanalų čiaupo vandens skirstytuvas su sklendėmis
2724 Reguliavimo/ išjungimo ventilio šulinukas
8250 Vandens jungties šulinukas
2761 Jungtis 25 mm x 3/4" vidinis sriegis
2762 Jungtis 25 mm x 1" vidinis sriegis
2763 Jungtis 25 mm x 1" išorinis sriegis
2790 T formos jungtis 25 mm x 3/4" vidinis sriegis
2760 Drenažinis vožtuvas 
Sistemos valdymo priedai
1188 Drėgmės jutiklis su kabeliu 5 m
1186 Pailginimo kabelis drėgmės davikliui 10 m
Laistymo laikmatis ir kompiuteriai, bei jų priedai
1169 Laistymo laikmatis
1883 Laistymo kompiuteris "FlexiControl"
1862 Laistymo kompiuteris "C 1030 plus"
1874 Laistymo kompiuteris "C 2030 plus"
1864 Laistymo kompiuteris "C 1060 plus"
1197 Vandens skirstytuvas 6-kanalų automatinis
Kelių laistymo kanalų valdymas ir priedai
1242 Programavimo įrenginys
1250 Valdymo modulis 9V
1251 Laistymo sistemos sklendė 9V
1284 Laistymo kompiuteris 6030 "Classic"
1276 Laistymo kompiuteris 4040
1277 Modulis laistymo sistemos padidinimui 2040
1278 Laistymo sistemos sklendė, 24V
1254 Laistymo vožtuvo dėžė V1
1255 Laistymo vožtuvų dėžė V3
1280 Sujungimo kabelis 24V, 15 m
1282 Kabelio sujungėjas 24V (komplekte: 6 vnt.)
1273 Siurblių valdymo sistema 24V
Tiekimo vamzdžiai
2718 Vamzdis 25 mm, 10 m
2700 Vamzdis 25 mm, 25 m
2701 Vamzdis 25 mm, 50 m
Purkštuvų jungtys
2771 T formos jungtis 25 mm
2773 L formos jungtis 25 mm
2775 Pailginimo jungtis 25 mm
2778 Aklė 25 mm
2780 L formos jungtis 25 mm x 1/2" išorinis sriegis
2781 L formos jungtis 25 mm x 3/4" išorinis sriegis
2782 Pakreipta L formos jungtis 25 mm x 1/2" išorinis sriegis
2783 Pakreipta L formos jungtis 25 mm x 3/4" išorinis sriegis
2786 T formos jungtis 25 mm x 1/2" išorinis sriegis
2787 T formos jungtis 25 mm x 3/4" išorinis sriegis
Iššokantys purkštuvai
1559 Didelių zonų automatinis iššokantis purkštuvas AquaContour (sujungimui: 3/4" vidinis sriegis)
8220 Iššokantis svyruojantis purkštuvas OS140 (sujungimui: 3/4" vidinis sriegis)
8201 Iššokantis purkštuvas su turbina T100 (sujungimui: 1/2" vidinis sriegis)
8203 Iššokantis purkštuvas su turbina T200 (sujungimui: 1/2" vidinis sriegis)
8205 Iššokantis purkštuvas su turbina T380 (sujungimui: 3/4" vidinis sriegis)
1569 Iššokantis purkštuvas S80 (sujungimui: 1/2" vidinis sriegis)
1566 Iššokantis purkštuvas S80/300 (sujungimui: 3/4" vidinis sriegis)

Užrašams:

PATARIMAS

Norint užtikrinti tvirtą sujungimą 
tarp vandens čiaupo ir pajungi-
mo jungties naudokite jungtį su 
spaustuku (prekės nr. 1513)

GARDENA DRĖKINIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ
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Viskas, ką Jums reikia žinoti apie
laistymo sistemos įrengimą

Norėtumėte savo sode įsirengti laistymo sistemą?  
Šioje brošiūroje rasite visą reikiamą informaciją, padėsiančią apsispręsti, kokios laistymo sistemos jums reikia. 
Sužinosite apie skirtingas siūlomas sistemas, sprendimus, bei jų pranašumus. Taip pat sužinosite, kaip paprasta 
suplanuoti ir įrengti laistymo sistemą. Naudodami pagalbines planavimo priemones galėsite žingsnis po žingsnio 
sukurti savo sodo laistymo sistemos planą. Kad laistymo sistemą įrengti būtų papraščiau, brošiūroje rasite 
patarimus apie sistemos montavimą.

Mes taip pat džiaugsimės, galėdami jums padėti:
• GARDENA tinklalapyje rasite laistymo planavimo vadovą, kuris padės jums suorganizuoti individualią laistymo 

sistemą arba čia pat sudaryti pirkinių sąrašą savo "Micro Drip" laistymo sistemai.
• Kreipkitės į artimiausią Gardena pardavimų atstovą, kur galėsite gauti jums reikiamą informaciją apie laistymo 

sistemas.

Galimi duomenų ir produktų pakeitimai.

www.gardena.lt

UAB "Husqvarna Lietuva"
Ateities pl. 77C, LT-52104
Tel. (8 37) 30 86 00
info@gardena.lt


