Havearbejde på
den smarte måde.
gardena.com

Kl. er 21.00 – tid til at
vande planterne
Slap af, få grillet, hyg dig, brug tiden med vennerne. Mens du
hygger, vand dine planter på den smarte måde: en fuldautomatisk måde og kun når planterne faktisk har brug for det.

Lad dine blomster tale for
sig selv
Nogle gange er det lettere bare at lytte – nemlig takket være
smart sensoren, har dine planter en stemme. Vær opdateret
med de seneste informationer fra din have, direkte på din
smartphone.

Sprinklere sluk, lys og
springvand tænd
Du elsker vand – og det samme gør din have. Så snart din
haves tørst er slukket, tænder din vandkunst ved siden af din
terrasse. Både vandkunst og lys tænder som en del af den
fuldautomatiske process og skaber stemningen for din afslappede aften.

Tæt, grøn plæne –
plejet af eksperter
Hvis du ikke har specielt grønne fingre eller bare foretrækker at
slappe af i hængekøjen, vil du ikke at folk kan se det bare ved at
kigge på din have. Overlad plæneplejen til dit smart system.

GARDENA smart System –
et hurtigt overblik
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Hvad enten det er smart græsslåning, smart
vanding eller smart strøm – gør din have
smartere med et GARDENA system.
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smart Intelligens
1 GARDENA smart App
Til iOS, Android og internet.
Kontrol, information og viden til
din have.

smart klipning
3 smart SILENO
5 forskellige Robotplæneklippere til
plænepleje fås til små, mellemstore og
store haver.

2 smart Gateway
Tilsluttet din hjemmerouter enten via
WiFi eller LAN-kabel.

smart vanding

smart strøm

4 smart Water Control
Vandingscomputer der forbindes direkte
på en hane.

8 smart Power Adapter
Adaptere til integration af yderligere
elektriske enheder i GARDENA smart
System.

5 smart Irrigation Control
Flerkanals vandingcomputer til en
permenent underjordisk installation som
kan dække op til seks områder i haven.
6 smart Sensor
Sensoren leverer statusdata om jordens
aktuelle fugtighed, temperatur og
lysintensitet.

En smart Gateway er nødvendig for at kunne betjene GARDENAs smart System.
Denne Gateway er inkluderet i alle GARDENA smart System start-sæt.

7 smart automatic Home & 		
Garden Pump
Automatisk Hus & have Pumpe –
stationær eller bærbar til vanding af
haven.

9 smart 40 V Battery
Systembatteri til alle enheder, der drives
af et 40-V Li-Ion batteri, herunder plæneklippere, trimmere, hækkeklippere,
løvsuger eller højtryksrenser.

smart system intelligens

Let opstart
App´en sørger for at guide dig igennem opsætningen af smart systemet trin for trin. I stedet for
komplicerede instrukser, viser den billeder og tips
og gør det sjovt at anvende smart app´en i din
have, lige fra start.

App
connected

Intelligente smart assistenter
Smart systemet tilpasser sig perfekt til din have.
For den optimale vanding, samstemmer smart
assistenten flere faktorer så som hvilken type jord
du har i haven, hvilke planter du har og deres
præcise placering.
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GARDENA smart App

Med den gratis GARDENA-smartapp til iOS, Android og internettet er det at
holde kontakt med haven lige ved hånden. Det har aldrig været mere bekvemt
at slå græsset og vande have. Selv lys eller andre elektriske enheder i haven
er nu lettere at styre. Appen har en intuitiv brugergrænseflade. Det
er således blevet en barneleg at slå græsset, og vandingen sker, når planterne
har brug for det. Begge opgaver kan koordineres eller fjernstyres, når du vil.
Dette betyder, at appen er den ideelle hjælper til din have:

Alle appens funktioner udvides løbende – se
www.gardena.com/smart
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Min have – ét overblik
Hvad enten du har en robotplæneklipper, vandingscomputer, en sensor eller lys i haven, giver
GARDENA smart app´en dig et fuldt overblik.
Hver del af havepleje, samlet i én enkel app, på
den mest effektive måde.

smart Gateway

Hjertet i smartsystemet er den trådløse netværkskommunikation.

•
•
•
•

Opretter forbindelse mellem internettet og GARDENAs smart System
Du skal blot oprette forbindelse til din trådløse router via et LAN-kabel eller WiFi
Stabil og sikker forbindelse til alle smart System-produkter
Ekstremt kraftig radioteknologi giver omfattende dækning, selv i store haver

Stort set alle produkter fås også uden Gateway-udvidelse.

smart mowing
smart SILENO city
Robotplæneklipper

smart SILENO+
Robotplæneklipper

Plæner op til 500 m2 kan blive slået helt automatisk – med et sikkert, stribe frit og jævnt resultat.

Plæner op til 1600 m2 kan blive slået helt automatisk – med et sikkert, stribe frit og jævnt resultat.
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• Skråninger – op til 25 % med samme klipperesultater
• Let rengøring garanteret – enkel rengøring med din haveslange
• Arbejder støjsvagt – 58 dB(A), så den ikke forstyrrer hverken dig eller
naboerne
• Automatisk passage håndtering – robotplæneklipperen registrerer og klarer
selvstændigt snævre passager – uden ekstra programmering
• Fleksibel placering af ladestationen – selv i smalle sektioner og uden for
klippeområdet
• Adræt og manøvrerbar – med et pivoterende baghjul til små, smalle haver
• Opsætningsassistent – nem installation og programmering

smart SILENO life
Robotplæneklipper
3

Plæner op til 1250 m2 kan blive slået helt automatisk – med et sikkert, stribe frit og jævnt resultat.

• Skråninger – op til 30 % med samme klipperesultater
• Let rengøring garanteret – enkel rengøring med din haveslange
• Arbejder støjsvagt – 58 dB(A), så den ikke forstyrrer hverken dig eller
naboerne
• Automatisk passage håndtering – robotplæneklipperen registrerer og klarer
selvstændigt snævre passager – uden ekstra programmering
• Fleksibel placering af ladestationen – selv i smalle sektioner og uden for
klippeområdet
• Adræt og manøvrerbar – med to pivoterende baghjul til små, smalle haver
• Opsætningsassistent – nem installation og programmering
• SensorControl – automatisk justerings- og klippefrekvens i forhold til græssæts
vækst – uden ekstra programmering
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• Skråninger – op til 35 % med samme klipperesultater
• Arbejder støjsvagt – 60 dB(A), så den ikke forstyrrer hverken dig eller
naboerne
• Pålidelig og holdbar – moderne Lithium-ion batteri teknologi
• Automatisk passage håndtering – robotplæneklipperen registrerer og klarer
selvstændigt snævre passager – uden ekstra programmering
• Fleksibel placering af ladestationen – selv i smalle sektioner og uden for
klippeområdet
• SensorControl – automatisk justerings- og klippefrekvens i forhold til græssæts
vækst – uden ekstra programmering

smart vandingssystem
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smart Water Control

• Nem at installere – sættes direkte på en hane
• Timet vanding – giver automatisk vand fra hanen baseret på tidsplaner, der er
angivet i appen
• Driftssikker – arbejder på forskellige jordbundsbeskaffenheder
• Direkte styring – tryk blot på knappen, hvis der er brug for vand med det
samme
• Frostalarm – advarer dig, inden det bliver for koldt til at betjene vandingsstyringsenhederne
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Giver vigtige oplysninger om vandingsstyreenhedens
indstillinger via GARDENA-smartappen og
hjælper dig med at skabe en smuk have.

• Driftssikker – arbejder på forskellige jordbundsbeskaffenheder
• Lokal vejrstation til planter – måler temperaturen og lysintensiteten
• Digital rod – måler jordens fugtighed det vigtigste sted – nemlig ved plantens
rod
• Sparer vand – kommunikerer direkte med smart Water Control eller smart
Pipeline Water Control og vander kun haven, hvis det er virkelig nødvendigt

smart Irrigation Control

7

Flerkanals vandingcomputer til et underjordisk
vandingssystem. Kan dække op til seks områder
med forskellige behov.

• Kompatibel – styrer vandingssystemer med stort set alle kommercielt
tilgængelige 24-V vandingsventiler
• Flexibel – hvert haveområde er forsynet med vand, individuelt ved hjælp af
tilhørende vandingsplaner i appen
• Perfekt duo – når det kombineres med en smart Sensor, kan vandbehovet for
hver kunstvandingszone beregnes med præcision
• Smart styring af eksisterende systemer – erstatter blot et eksisterende
vandingssystem med smart Pipeline Water Control. Det betyder, at et GARDENA
Micro-Drip-system eller sprinklersystem kan styres via smart app.

smart Sensor

6

Fuldautomatisk vanding af et haveområde med de
samme vandkrav.

smart automatic Home &
Garden Pump

En pumpe som helt automatisk kan forsyne
dit hjem og have med vand fra en brønd eller
regnvand.

•
•
•
•

Multifunktionsstyring via app – Fuld kontrol over alle pumpens funktioner
Kan programmeres individuelt – Til tidsstyret, automatisk havevanding
Effektiv – 1300 W, 5000 l/t, 5,0 bar, 2 udgange, finmasket filter indbygget.
Diagnosticeringssystem – Diagnosticeringssystem med detaljerede og
letforståelig tekstoplysninger om potentielle fejl, og hvordan de afhjælpes.
• Velegnet til udendørs brug – pumpen er beskyttet mod sol og regn og kan
derfor placeres alle steder i haven.

smart power
8

smart Power Adapter

Du skal blot integrere belysning og andre
elektriske enheder i GARDENAs smart System.

• Enkel og fleksibel brug – tilsluttes bare en ledig stikkontakt, og den er klar til
brug
• Bred vifte af enheder – f.eks. Havebelysning, vandfunktioner eller sæsonbetonede dekorationer som lyskæder
• Stænktæt – ideelt til udendørs brug

9

smart Batteri

Smart-batteriet passer perfekt til GARDENA
40 V*- produkter, der er udstyret med et
udskifteligt batteri – såsom plæneklippere –
i smartsystemet.

Et smart partnerskab
til haven
GARDENAs smart System giver mulighed for kompatibilitet enheder fra andre producenter, der skal
integreres i appen – for en endnu bedre oplevelse i din
netværks-have.

Som et eksempel kan du holde øje med din have med
Presence, det udendørs sikkerhedskamera fra Netatmo.
Dette kamera med indbygget projektør kan styres via
GARDENA smart App. *
Yderligere oplysninger kan findes på vores
websted: www.gardena.com/smart

• Oplysninger om ladestatus – så du altid ved, hvor meget strøm der er tilbage
• Tid tilbage – hvor længe vil den fortsætte med at arbejde, med den aktuelle
ladestatus?
• Fuldt kompatibelt – passer til alle GARDENA 40 V produkter udstyret med et
genopladeligt batteri f.eks. plæneklippere, græstrimmer, hækkeklipper, løvblæser
eller højtryksrenser

* Batteriets maksimale, indledende tomgangsspænding er 40 V, den nominelle spænding er 36 V.

*Disse og alle andre kompatibiliteter afhænger af deres faktiske tilgængelighed. GARDENA-webstedet indeholder oplysninger om den nuværende
status for intelligente systempartnerintegrationer.

Produktoverblik – robotplæneklippere
Sæt

Op til 500 m²

Produktoverblik – smart power
Sæt

Op til 500 m²

smart system Start Sæt
smart Gateway,
smart SILENO city robotplæneklipper,
smart Water Control,
smart Sensor

smart SILENO city Sæt
smart Gateway,
smart SILENO city robotplæneklipper

Varenr.

Varenr.

19200

Sæt

Op til 750 m²

Varenr.

Varenr.

Sæt

Varenr.

Varenr.

19095

19096

Sæt

Op til 1000 m²

smart SILENO life Sæt
smart Gateway,
smart SILENO life robotplæneklipper

Op til 1250 m²

smart Power Adapter
3 pak sæt

19066

smart SILENO life Sæt
smart Gateway,
smart SILENO life robotplæneklipper
19113

smart Power Adapter

smart batteri BLi-40/100

smart batteri BLi-40/160

Varenr.

Varenr.

19090

19091

19114

Sæt

Op til 1600 m²

Tip
smart SILENO life Sæt
smart Gateway,
smart SILENO life robotplæneklipper

smart SILENO+ Sæt
smart Gateway,
smart SILENO+ robotplæneklipper

Varenr.

Varenr.

19115

19064

Det er nemt at konfigurere et smart sæt med en gateway.
Og hvis ønsket, kan systemet gradvis udvides til dine
behov.

Product overview – smart watering
Sæt

Sæt

Sæt

smart Sensor Control Sæt
smart Gateway,
smart Water Control,
smart Sensor

smart Water Control Sæt
smart Gateway,
smart Water Control

smart Automatic Hus og
Have pumpe 5000/5 Sæt
smart Gateway,
smart Automatic Hus og Have pumpe

smart Automatic Hus og
Have pumpe 5000/5

Varenr.

Varenr.

Varenr.

Varenr.

19102

smart Water Control

smart Sensor

Varenr.

Varenr.

19031

19103

19106

19080

19030

Sæt

smart Irrigation Control Sensor Sæt
smart Gateway,
smart Irrigation Control,
smart Sensor

smart Irrigation Control

Varenr.

Varenr.

19109

19032
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