
Sose hagyd 
magára a kerted!

gardena.com/hu



A kerted észre sem 
veszi, hogy magára 
hagytad. Mert nem is 
hagytad
A GARDENA smart system megadja neked 
a kontrollt, amit szeretnél, a kertednek 
pedig a fi gyelmet, amire szüksége van. 
A GARDENA smart applikációval 
bárhonnan gondoskodhatsz a kertedről. 

Reggel 6 óra van – ideje 
megöntözni a növényeket
Lazíts! Okosan öntözd a növényeket: teljesen 
automatizáltan és csak akkor, ha a növényeidnek 
valóban szüksége van vízre.
Kora reggelre a talaj lehűl, kevesebb nedvesség 
párolog belőle. A növények így több vizet tudnak 
felszívni, mielőtt felmelegszik minden.
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Hadd mondják el
a virágok
Néha jó ötlet csendben maradni – mivel a smart 
Időjárás-érzékelővel meghallhatod a növények 
hangját. Maradj mindig naprakész a kerteddel 
kapcsolatban, nézd meg a legújabb információkat 
az okostelefonodon.

Öntözők kikapcsolva,
fények és szökőkút
bekapcsolva
Szereted a vizet? A kerted is. Amint a kert szomjúsága 
enyhül, beindul a terasz melletti szökőkút. Mind a 
vizes látványosságok, mind a fények teljesen automata 
módon kapcsolnak be, és megadják a nyugodt este 
alaphangulatát.
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Sose hagyd magára a kerted!

smart Öntözőkomputer –  
közvetlenül a csapnál 
Öntözz csapvízzel! A smart Öntözőkomputer segítségével a 
távolból irányíthatod a kerti csapokat – a GARDENA smart 
applikáción keresztül  mindez nagyon egyszerű.

Ha smart Időjárás-érzékelőt is használsz, nem csak vizet 
takarítasz meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.

smart Öntözésvezérlés –  
a föld alá telepített rendszerhez 
Egy földbe süllyesztett öntözőrendszer könnyedén megön-
tözi a kert zónáit. A smart Öntözésvezérlő képes akár hat 
öntözőszelepet kezelni – a GARDENA smart applikáció ezeket 
egymástól függetlenül irányítja.

Ha smart Időjárás-érzékelőt is használsz, nem csak vizet 
takarítasz meg, hanem mindig a kellő mértékben öntözhetsz.

smart Szivattyú
Esővizet is használhatsz háztartási célokra a smart Automata 
szivattyúval. A GARDENA smart applikáció segítségével előre 
beállíthatod a kerted öntözési menetrendjét, vagy akár a WC és 
a mosógép is ellátható az esővízzel.

smart robotfűnyírók
Nyírd okosan a füvedet! A smart SILENO robotfűnyíró a 
GARDENA smart applikációval irányítva gyepszőnyeget 
varázsol eléd akár 2000 négyzetméteren. Olyan, mintha 
0–24-ben ott lennél.

smart Vezérelt dugalj
Villogj! Csatlakoztass bármilyen elektromos készüléket, 
például kerti lámpát, vagy szökőkút szivattyút a smart 
Vezérelt dugaljba és bárhonnan, bármikor ki- vagy 
bekapcsolhatod őket a GARDENA smart applikáción 
keresztül. Legyen éjjel-nappal okos a kerted!

GARDENA smart system – termékek áttekintése

Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval  
bárhonnan gondozhatod a kerted. 
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smart Átjáró 
A smart system szíve a vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz.

• Megteremti a kapcsolatot az Internet és a GARDENA smart rendszer között
• Egyszerűen a routerhez kell csatlakoztatni LAN kábellel vagy WiFi-n keresztül
• Az összes smart system termék stabil és biztonságos csatlakozása
• A rendkívül nagy teljesítményű rádiótechnika még nagy kertekben 

is kiterjedt lefedettséget biztosít

Szinte mindegyik termék kapható 
bővítményként, az Átjáró nélkül.
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A smart system-be kapcsolódáshoz szükség van a GARDENA 
smart applikációra és a smart Átjáróra

Az egész kertedet kézben tarthatod  a GARDENA smart App segítségével. A fűnyírás és az öntözés még sosem volt 
ilyen kényelmes. Még a lámpákat vagy más elektromos eszközöket is könnyedén irányíthatsz.

Azonnali kontroll
Gondoskodj a kertedről egy érintéssel 
a GARDENA smart applikációban, 
bárhonnan!

Ütemezett ellenőrzés
Nincs szükség emlékeztetőkre ... a 
GARDENA smart App elvégzi helyetted 
a munkát! Mindent ellenőriz: mikor kell 
lenyírni a füvet, megöntözni a növényeket 
és még sok mást, bárhol is vagy.

Sensor Control
A smart Időjárás-érzékelő nyomon 
követi a kertedben a hőmérsékletet és a 
talajnedvességet, hogy optimálisan állítsa 
be az öntözést és vizet takarítson meg.

“Hey Siri“
Integráld a smart készülékeket az Apple 
HomeKit rendszeredbe, és irányítsd a 
hangoddal a kertedet!

Növénykönyvtár
Fedezz fel mindent, amit a növényekről 
tudnod kell! A virágzásuktól a környezeti 
igényükig, mindent!

Egyszerű beállítás 
A GARDENA smart App lépésről-lépésre 
végigvezet a smart rendszered beállításán. 
Világos illusztrációkkal, hasznos ötletekkel 
és varázslókkal segít elkészíteni az öntözési 
és a fűnyírási ütemtervet. 

GARDENA smart App

Folyamatosan bővülő funkciók 

a GARDENA smart applikációban 

– látogasd meg:

www.gardena.com/hu/smart
és 

www.okoskertrendszer.hu
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smart Öntözőkomputer

EGYSZERŰEN 
TELEPÍTHETŐ
közvetlenül a csapra 
csatlakoztatható

IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS
a GARDENA smart applikációban 
beállított ütemezés szerint 
automatikusan biztosítja 
a vizet a csapból

MEGBÍZHATÓ
a bevált GARDENA szelep-
technológiának köszönhetően

KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS
egyszerűen meg kell nyomni a gombot, 
ha azonnal vízre van szükség

FAGY RIASZTÁS
fi gyelmeztet, ha túl hideg 
van a smart Öntözőkomputer 
használatához

KOMPATIBILIS
Gyakorlatilag az összes forgalomban 
lévő, 24V-os öntözőszelepekkel 
működő öntözőrendszert vezérli

RUGALMAS
minden kerti terület egyedileg kap vizet 
a GARDENA smart applikációban rá 
vonatkozó öntözési ütemterv szerint

TÖKÉLETES DUÓ
Ha smart Időjárás-érzékelővel 
kombinálod, a vízigény 
pontosabban kalkulálható 
mindegyik öntözési zónában

MEGLÉVŐ RENDSZEREK SMART VEZÉRLÉSE
egyszerűen cseréld ki a meglévő (bármilyen gyártmányú) 
öntözésvezérlőt a smart Öntözésvezérlőre. Ez azt jelenti, 
hogy a GARDENA Micro-Drip rendszert vagy Sprinkler 
rendszert is a GARDENA smart App irányítja – sőt, így a 
más gyártótól származó öntözőrendszer is smart lesz.

 
smart Öntözésvezérlő

Egyforma vízigényű terület teljesen automatikus 
öntözése.

Többcsatornás vezérlés a földalatti öntözőrendszerhez. 
Akár hat eltérő igényű öntözőzóna számára.
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smart Időjárás-érzékelő

Fontos információkat nyújt közvetlenül a kertből a GARDENA smart 
applikáció segítségével az optimális öntözéshez.
A smart Öntözőkomputerrel és a smart Öntözésvezérlővel is működik.

EGYÉNILEG 
PROGRAMOZHATÓ
az automatikus, időszabályozott 
kertöntözéshez

DIAGNOSZTIKAI 
RENDSZER
könnyen érthető információval 
a lehetséges hibákról és hogy 
hogyan lehet ezeket kijavítani

ERŐTELJES
1300 W, 5000 l/óra, 5,0 bar, 2 kimenet,
beépített fi nomszűrő

KIS VÍZMENNYISÉG PROGRAM
még egész minimális vízigény esetén is 
könnyen használható

MEGBÍZHATÓ
különféle talajtípusokkal működik

HELYI IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS 
A NÖVÉNYEKNEK
méri a hőmérsékletet 
és a fényintenzitást DIGITÁLIS GYÖKÉR

ott méri a talajnedvességet, 
ahol igazán számít – a növény 
gyökerénél

VIZET TAKARÍT MEG
közvetlenül kommunikál a 
smart Öntözőkomputerrel vagy 
az Öntözésvezérlővel és csak 
akkor öntözi a kertet, ha valóban 
szükséges

Szivattyú a háztartásodnak és kertednek eső- vagy kútvízzel történő, 
teljesen automatikus módon való vízellátására.

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
a szivattyú ellenáll a napfénynek és esőnek, 
így bárhol elhelyezhető a kertben 

 
smart Automata szivattyú
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smart SILENO life

 
smart robotfűnyíró

Keresd a smart robotfű-

nyíróink áttekintését  

a 10. oldalon!

ALKALMAZKODIK
A TEREPVISZONYOKHOZ
A két elforduló hátsó kerékkel 
különösen fordulékony és még 
egyenetlen talajon is stabil  
a robotfűnyíró

VÁGÁSI  
TELJESÍTMÉNY
max. 1250 m2

SENSOR CONTROL
A nyírás gyakoriságát
a fű növekedéséhez igazítja.

KÖNNYEDÉN, VÍZSUGÁRRAL 
IS TISZTÍTHATÓ 

ÁLLÍTSD BE A FŰNYÍRÁSI
IDŐKET A TELEPÍTÉSI
ASSZISZTENSSEL.
Add meg a gyepterület nagyságát
és a kívánt fűnyírási időket, és a gép
automatikusan kiszámolja a beosztást.

VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY
max. 1250 m²

CORRIDOR CUT
még a bonyolult vagy keskeny átjárókat  
is nyírja 60 cm szélesség felett

RUGALMAS
TÖLTŐÁLLOMÁS-ELHELYEZÉS
Akár keskeny helyekre, vagy
a fűnyírási területen kívül.

SPIRÁLVÁGÁS 
A magasabbra nőtt fű
célzott spirálvágása.

EMELKEDŐ
Akar 35%-ig

MINDEN IDŐJÁRÁSBAN
MŰKÖDIK
miközben hatékony és megbízható
marad. Így nincs szükség beépített 
esőérzékelőre.

A gyep teljesen automatikusan nyírható – megbízható, nyomvonalmentes  
és egyenletes eredménnyel. 7 különböző robotfűnyíró kis, közepes és nagy kertekbe.



S M A R T  S Y S T E M 9

 
smart Vezérelt dugalj

Egyszerűen integrálja a világítást és más elektromos 
eszközöket a GARDENA smart systembe.

EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS 
HASZNÁLAT
csak dugd be egy dugaljba és 
máris használatra kész

SOKFÉLE FELHASZNÁLÁSI  
LEHETŐSÉG
például kerti világításhoz, vizes 
látványosságokhoz vagy szezonális 
dekorációkhoz, pl. fényfüzérekhez

CSEPPÁLLÓ
ideális kültéri használatra

FAGYÁLLÓ
kint maradhat –20°C-ig, pl. a téli 
fényfüzérekhez

 Tippek és trükkök

A GARDENA smart systemmel egyszerű:
Bármelyik termékkel kezded el (a smart Átjárót 
tartalmazó fűnyíró vagy öntöző készlettel), utána 
bővítheted a smart systemet, ahogyan és amikor 
szeretnéd!

A GARDENA smart applikáció telepítési 
asszisztensével egyszerű a beállítás.

Kérdéseid vannak?  
Olvasd el GYIK weboldalunkat  
a gardena.com/hu-n vagy lépj kapcsolatba velünk!
További információkat találsz  
a www.okoskertrendszer.hu oldalon.

Kezdd el egy termékkel!

Bővítsd a smart rendszeredet úgy,
ahogyan és amikor szeretnéd!
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Termék áttekintés

készlet készlet készlet készlet készlet készlet

Termékjellemzők

smart 
SILENO city 
készlet

smart 
SILENO city 
készlet

smart 
SILENO life 
készlet

smart 
SILENO life 
készlet

smart 
SILENO life 
készlet

smart 
SILENO+ S készlet

Gyepfelület  < 250 m2 < 500 m2 < 750 m2 < 1000 m² < 1250 m² < 2000 m²

Max. emelkedő < 35 % < 35 % < 35 % < 35 % < 35 % < 35 %

Állítható vágási magasság 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Súly Kb. 7,3 kg Kb. 7,3 kg Kb. 8,3 kg Kb. 8,3 kg Kb. 8,3 kg Kb. 9,6 kg

Vízsugárral tisztítható • • • • • –
Garantált hangerőszint
(dB)A

58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A

CorridorCut szűk
átjárók nyírása

• • • • • –

Fagyérzékelő • • • • • –

Spirálvágás • • • • • •

Cikkszám 19069 19066 19113 19114 19115 19065

 Kis méretű kertekbe  Közepes méretű kertekbe  Nagy méretű kertekbeMS L

készlet készlet készlet készlet

Termékjellemzők
smart Időjárás-érzékelő 
és Öntözőkomputer 

smart Öntözőkomputer smart Öntözésvezérlő 
Időjárás-érzékelő

smart Automata szivattyú 
5000/5 készlet

Tartalma smart Átjáró,
smart Öntözőkomputer,
smart Időjárás-érzékelő

smart Átjáró,
smart Öntözőkomputer

smart Átjáró,
smart Öntözésvezérlő,
smart Időjárás-érzékelő

smart Átjáró,
smart Automata szivattyú

Cikkszám 19102 19103 19109 19106

Mindegyik készlet egy 
smart robotfűnyírót és egy 
smart Átjárót tartalmaz.

Termékjellemzők
smart Időjárás-érzékelő smart Öntözőkomputer smart Öntözésvezérlő smart Automata szivattyú 

5000/5

Cikkszám 19030 19031 19032 19080

smart system készletek

smart system bővítmények

smart öntözés

smart fűnyírás Melyiket válaszd? Próbáld ki a robotfűnyíró-tanácsadót 
a www.gardena.com/hu/tamogatas/robotfunyiro-tamogatasi-kozpont/oldalon
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További információk: 
www.gardena.com/hu/

termekek/smart-system/ és 
www.okoskertrendszer.hu

smart system készlet
smart Átjáró,
smart SILENO city robotfűnyíró (19066),
smart Öntözőkomputer,
smart Időjárás-érzékelő 
Cikkszám 19200

készlet

smart Vezérelt dugalj
   
Cikkszám 19095

Okos társulások
a kertben

smart dugalj smart öntözés és smart fűnyírás

A GARDENA smart system működtetéséhez szükséges egy smart Átjáró. 
Ezt az átjárót minden GARDENA smart system készlet tartalmazza.

A GARDENA smart systemünk lehetővé teszi az intelligens öntözést és fűnyírást. 
Mindent egyben, egy alkalmazásban. Egy még jobb okoskert élmény érdekében 
megnyitjuk rendszerünket és más okos eszközöket integrálunk a GARDENA smart 
alkalmazásunkon keresztül. Ma már a Netatmo kültéri biztonsági kamerája  és 
a Husqvarna Automower is integrálható. Még több lehetőség merül fel a létező 
felhőplatformokhoz való kapcsolódás révén:
a GARDENA smart system működik az Apple HomeKit-tel. A felhasználók a saját 
GARDENA smart system eszközeiket is használhatják IFTTT-vel. Ezeket további 
intelligens eszközök és szolgáltatások is követni fogják.

Például szemmel tarthatod a kerted a Netatmo kültéri 
biztonsági kamerája, a Presence segítségével. 
A beépített refl ektorral rendelkező kamera a GARDENA 
smart App használatával vezérelhető.



0271200785004

Központi cím:
Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a robotfűnyírókkal
és a smart system-mel kapcsolatban:
Telefon: +36 1 251 4151
Fax: +36 1 251 4144
Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com 
 
 
A termékeket országszerte forgalmazó partnereink
elérhetősége megtalálható weboldalunkon:
www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/
A változtatás jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel
kapcsolatos módosításokat.
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