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Puutarhasi ei huomaa, 
kun olet poissa.
Sillä et ole. 
GARDENA smart system antaa ohjat käsiisi 
ja puutarhallesi huomion, jonka se tarvitsee. 
GARDENA smart App -sovelluksen avulla 
saat puutarhasi kukoistamaan - missä ikinä 
oletkaan. 

Kello 6 aamulla – aika 
kastella kasvit
Rentoudu ja hoida puutarhan kastelu fiksulla tavalla: 
täysin automaattisesti ja vain silloin, kun kasvisi 
todella tarvitsevat vettä. Aikaisin aamulla, kun 
maaperä on ehtinyt viilentyä yön aikana, vettä haihtuu 
vähemmän kuin kuumasta maasta. Kasvit ehtivät 
imeä riittävästi vettä hyvissä ajoin ennen kuin päivä 
lämpenee.
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Anna kukkien puhua
sinulle
Joskus on helpointa vain kuunnella – smart 
Sensorin ansiosta kukillasikin on ääni. Saat 
reaaliaikaista tietoa puutarhastasi - suoraan 
älypuhelimeesi.

Sadettimet kiinni, valot ja
suihkulähde päälle
Sinä pidät vedestä, kuten puutarhasikin. Kun puutarhasi 
jano on sammutettu, suihkulähde terassin vieressä 
käynnistyy – täysin automaattisesti yhdessä valojen 
kanssa. Rentouttava ilta puutarhassa voi alkaa.
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Älä koskaan jätä puutarhaasi yksin. 

smart Water Control – kiinnitetään hanaan 
Yhden puutarhan alueen kasteluun vesijohtovedellä.  
Smart Water Control mahdollistaa ulkohanan etähallinnan 
täydellisin tuloksin - kätevästi GARDENA smart App -sovellusta 
hyödyntäen. 

Kun liität vielä smart Sensorin, säästät vettä ja varmistat 
optimaalisen kastelun.  

smart Irrigation Control – asennetaan 
pysyvästi 
Useiden puutarhan alueiden vaivattomaan kasteluun  
maanalaisen kastelujärjestelmän avulla. Smart Irrigation  
Control ohjaa jopa kuutta kasteluventtiiliä, joista jokaista  
voidaan hallita erikseen GARDENA smart App -sovelluksella.

Kun liität vielä smart Sensorin, säästät vettä ja varmistat 
optimaalisen kastelun. 

 

smart Pump
Hyödynnä vettä kotitalouden tarpeisiin smart Automatic 
Home & Garden -pumpun avulla. GARDENA smart App 
-sovellusta käyttäen voit kastella puutarhaa määrittelemiesi 
aikataulujen mukaisesti, tai ohjata vettä wc:n huuhteluun tai 
pyykinpesukonetta varten. 

smart SILENO -robottiruohonleikkurit
Nurmikon automaattiseen leikkaamiseen älykkäästi. 
GARDENA smart App -sovelluksella voit tarvittaessa 
etähallita smart SILENO -robottiruohonleikkuriasi, joka 
tarjoaa mattomaisen tasaisen leikkuutuloksen eri kokoisilla 
nurmialueilla jopa 2000 m2:iin asti. Saat yhteyden 
puutarhaasi 24/7. 

smart Power Adapter
Voit liittää minkä tahansa sähkölaitteen, kuten 
puutarhavalot tai suihkulähteen, GARDENA smart Power 
Adapteriin, ja sammuttaa ja sulkea sen milloin vain ja 
mistä vain GARDENA smart App -sovelluksella. Saat 
puutarhasi näyttämään fiksulta niin yöllä kuin päivälläkin. 

GARDENA smart system – katsaus tuotteisiin

Missä ikinä oletkaan, fiksu kastelujärjestelmä ja robottiruohonleikkuri huolehtivat  
puutarhasta puolestasi. 
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smart Gateway 
Älyjärjestelmän sydän on langaton tiedonsiirto.

• Luo yhteyden internetin ja GARDENA smart system -järjestelmän välille
• Helppo yhdistää LAN-kaapelin tai WiFin avulla
• Vakaa, suojattu yhteys kaikkiin smart system -laitteisiin
• Erittäin tehokas radiotaajuusteknologia takaa pitkän kantaman myös suurissa puutarhoissa

Lähes kaikki tuotteet ovat saatavilla myös 
ilman smart Gateway -reititintä.
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Jotta saat yhteyden smart systemiin, tarvitset GARDENA smart App-  
älypuhelinsovelluksen ja smart Gatewayn. 

Puutarhasi on aina käden ulottuvilla maksuttoman GARDENA smart App -sovelluksen ansiosta. Nurmikon leikkaaminen ja kasvien 
kastelu ei ole koskaan ollut yhtä helppoa ja mukavaa. Nyt myös ulkovaloja ja muita puutarhan sähkölaitteita on helppo hallita.

Missä ikinä oletkaan, fiksu kastelujärjestelmä ja robottiruohonleikkuri huolehtivat  
puutarhasta puolestasi. 

Välitön hallinta
Hoida puutarhaasi missä ikinä oletkaan 
helppokäyttöistä GARDENA smart App 
-älypuhelinsovellusta koskettaen.

Aikataulutus
Ei tarvetta muistutuksille... GARDENA 
smart App hoitaa kaiken puolestasi. 
Kaikki on hallinnassa, kuten nurmikon 
leikkaaminen ja kasvien kastelu, vaikka 
itse olisit poissa. Etäyhteys mahdollistaa 
ajastuksen muuttamisen. 

Sensori
Smart Sensor mittaa lämpötilan ja 
maaperän kosteuden, jotta puutarhasi 
kastelu on optimaalista ja vettä säästyy.

“Hey Siri“
Kun liität smart-laitteet Apple HomeKitiin, 
voi hallita puutarhanhoitoa äänesi avulla. 

Kasvikirjasto
Löydä kaikki tarvitsemasi tieto kasveista, 
kuten milloin ne kukkivat ja millaisessa 
ilmastossa/kasvupaikassa ne viihtyvät. 

Helppo opastettu käyttöönotto 
GARDENA smart App ohjaa vaihe vaiheelta 
oman smart system -järjestelmäsi 
käyttöönotossa. Selkeät kuvat, vinkit 
ja käyttäjän opastus auttavat luomaan 
kastelu- ja leikkuuaikataulun.   

GARDENA smart App

GARDENA smart App - 

sovellus kehittyy jatkuvasti -  

katso lisää: 

www.gardena.com/fi/smart
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smart Water Control

HELPPO ASENTAA
Liitetään suoraan vesihanaan.

KASTELUA TARPEEN  
MUKAAN
Ottaa vettä hanasta sovellukseen 
luodun aikataulun mukaisesti.

KÄYTTÖVARMA
GARDENAn venttiilitekniikka toimii 
tehokkaasti.

SUORA OHJAUS
Kun vettä tarvitaan välittömästi, 
kastelun voi aloittaa
yhdellä painalluksella.

PAKKASHÄLYTYS
Sovellus varoittaa kun 
lämpötila on liian alhainen 
kastelunhallintajärjestelmän 
käyttämiseen. 

YHTEENSOPIVA
Voidaan käyttää lähes kaikkien 
saatavilla olevien 24 V:n
kasteluventtiilien ohjaamiseen.

JOUSTAVA
Jokaiselle alueelle voidaan luoda yksilöllinen 
kasteluaikataulu.

TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ
Kun käytössä on smart Sensor, 
saadaan selville jokaisen alueen 
tarkka vedentarve.

NYKYISEN JÄRJESTELMÄN HALLINTAAN
Kun korvaat olemassa olevan kastelunohjaimen smart  
Irrigation Control -ohjaimella, voit ohjata GARDENA
Micro-Drip- ja sadetinjärjestelmää smart App -sovelluksella. 
Tekee myös muista kastelujärjestelmistä älykkäitä.

 
smart Irrigation Control

Yhtenäisen vedentarpeen omaavan alueen
automaattiseen kasteluun.

Monikanavainen kastelunohjain maahan
asennetun kastelujärjestelmän hallintaan.  
Jopa kuuden erilaisen kastelutarpeen  
omaavan alueen kasteluun.
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smart Sensor

Tuottaa tärkeää tietoa puutarhasta smart App
-sovellukseen optimaalista kastelua varten.

YKSILÖLLINEN  
OHJELMOINTI
Puutarhan ajastettuun, 
automaattiseen kasteluun.

VIANMÄÄRITYSJÄRJESTELMÄ
Tarjoaa helposti ymmärrettävää 
tietoa ongelmatilanteista ja niiden 
ratkaisusta.

TEHOKAS
1 300 W, 5 000 l/h, 5.0 bar,  
2 ulostuloliitäntää, integroitu  
hienojakoinen suodatin.

PIENEN MÄÄRÄN OHJELMA
Helppo käyttää myös veden tarpeen  
ollessa alhainen.

KÄYTTÖVARMA
Toimii vaihtelevassa maaperässä/
mullassa.

KASVIEN PAIKALLINEN 
SÄÄASEMA
Mittaa lämpötilan ja valon 
voimakkuuden. DIGITAALINEN JUURI

Mittaa maan kosteuden 
tärkeimmästä paikasta eli 
kasvin juurelta.

SÄÄSTÄÄ VETTÄ
Kommunikoi smart Water Controlin 
tai smart Irrigation Controlin
kanssa ja kastelee puutarhaa vain 
silloin, kun se on tarpeen.

Sade- tai kaivoveden täysin automaattiseen hyödyntämiseen 
kotitalouskäyttöön tai puutarhan kasteluun.

SOPII ULKOKÄYTTÖÖN
Suojattu auringolta ja sateelta,  
minkä ansiosta pumppu voidaan  
sijoittaa mihin tahansa puutarhassa.

 
smart Automatic Home & Garden Pump
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smart SILENO life

 
smart-ruohonleikkuu

Tutustu smart-robotti-

ruohonleikkurivalikoimaan

sivulla 10.

MUKAUTUU MAASTON
MUOTOIHIN
Kaksi kääntyvää takapyörää tekevät
leikkurista erityisen ketterän ja vakaan
myös epätasaisessa maastossa.

HILJAINEN
Vain 58 db(A).

SENSOR CONTROL
Säätää leikkuutiheyttä 
ruohon kasvun mukaan.

HELPPO PUHDISTAA
PUUTARHALETKUN
AVULLA 

TÄYDELLINEN
KÄYTTÄJÄN OPASTUS
Kun näppäilet puutarhan koon ja toiveesi
leikkuuajoista, leikkuri laskee automaattisesti
suositellun leikkuuaikataulun.

LEIKKUUALUE
Enint. 1250 m²

KÄYTÄVÄLEIKKUU
Leikkaa ongelmitta hankalat ja jopa  
vain 60 cm kapeat käytävät.

LATAUSASEMAN
JOUSTAVA SIJOITUS
Voidaan sijoittaa kapeille alueille
ja leikkuualueen ulkopuolelle.

PISTELEIKKUU 
Leikkaa spiraalimaisesti 
kohteet, joissa ruoho on 
pidempää.

RINNEKALTEVUUS
Enint. 35 %

TOIMII JOKA SÄÄLLÄ
Ja säilyttää silti täyden tehon ja
toimintavarmuuden. Ei tarvetta
sadetunnistimelle.

Nurmikon täysin automaattiseen leikkaamiseen  - luotettavasti ja tasaisesti ilman raitoja. 
Saatavana 7 eri robottileikkuria - pienelle, keskikokoiselle ja suurelle pihalle. 
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smart Power Adapter

Helppo tapa yhdistää ulkovalot ja muita sähkölaitteita 
GARDENA smart system -järjestelmään.

HELPPO KÄYTTÄÄ
Liitetään pistorasiaan. 

MONIA KÄYTTÖKOHTEITA
esim. ulkovalot, koristevalot tai  
suihkulähde

ROISKESUOJATTU
Sopii hyvin ulkokäyttöön.

KESTÄÄ PAKKASTA
Voidaan pitää ulkona -20 °C:seen,
esim. talven koristevaloja varten.

 Vinkki

GARDENA smart systemin kanssa on helppo päästä 
alkuun: aloita yhdellä tuotteella (nurmikonleikkuun 
tai kastelun aloitussarja, joka sisältää smart 
Gatewayn) ja laajenna järjestelmää, kuten haluat - 
milloin haluat.  

Helppo ohjattu asennus GARDENA smart App 
-sovelluksen avulla.

Lisätietoa smart systemistä 
on osoitteessa:
www.gardena.com/fi/smart

Aloita yhdellä tuotteella

Laajenna smart system -järjestelmääsi 
myöhemmin tarpeidesi mukaan
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Tuotetiedot

Sarja Sarja Sarja Sarja Sarja Sarja Sarja

Tuotteen nimi

smart  
SILENO city 
-sarja

smart  
SILENO city 
-sarja

smart  
SILENO life 
-sarja

smart  
SILENO life 
-sarja

smart  
SILENO life 
-sarja

smart  
SILENO+ 
-sarja

smart  
SILENO+ 
-sarja

Nurmialue  Enint. 250 m2 Enint. 500 m2 Enint. 750 m2 Enint. 1000 m² Enint. 1250 m² Enint. 1600 m² Enint. 2000 m²

Rinnekaltevuus Enint. 35 % Enint. 35 % Enint. 35 % Enint. 35 % Enint. 35 % Enint. 35 % Enint. 35 %
Leikkuukorkeus,  
säädettävä 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Paino Noin 7,3 kg Noin 7,3 kg Noin 8,3 kg Noin 8,3 kg Noin 8,3 kg Noin 9,6 kg Noin 9,6 kg

Pestävissä vesiletkulla • • • • • – –

Taattu äänitehotaso (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A 60 (dB)A

CorridorCut - leikkaa 
erittäin kapeissa käytävissä

• • • • • – –

Pakkassensori • • • • • – –

Pisteleikkuu • • • • • • •

Viitenro 19069 19066 19113 19114 19115 19064 19065

 Pienille pihoille  Keskikokoisille pihoille  Suurille pihoilleMS L

Sarja Sarja Sarja Sarja

Tuotteen nimi smart Sensor -sarja 
smart Water Control  
-sarja

smart Irrigation Control  
Sensor -sarja

smart Automatic Home & 
Garden Pump 5000/5 -sarja

Sisältö smart Gateway,  
smart Water Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Water Control

smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Automatic Home  
& Garden Pump

Viitenro 19102 19103 19109 19106

Kaikkiin sarjoihin sisältyy 
robottiruohonleikkuri ja 
smart Gateway. 

Tuotteen nimi
smart Sensor smart Water Control smart Irrigation Control smart  Automatic Home  

& Garden Pump 5000/5

Viitenro 19030 19031 19032 19080

smart system Start -sarjas

smart system Extensions

smart-kastelu

smart-ruohonleikkuu Mikä malli sopii parhaiten sinulle? Tutustu robottiruohleikkurin 
valintaoppaaseen: www.gardena.com/fi
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Lisätietoja osoitteessa:
www.gardena.com/fi/smart

smart system Start -sarja 
smart Gateway,  
smart SILENO city -robottiruohonleikkuri (19066),  
smart Water Control,  
smart Sensor 
Viitenro 19200

Sarja

smart Power Adapter 
    
Viitenro 19095

smart Power Adapter
3 kpl 
Viitenro 19096

Puutarhan fiksut 
kumppanuudet

smart-virta smart-kastelu & smart-ruohonleikkuu

GARDENA smart system vaatii toimiakseen smart Gateway -reitittimen.
Reititin sisältyy kaikkiin GARDENA smart system -aloitussarjoihin.

GARDENA smart system mahdollistaa fiksun nurmikonleikkuun ja kastelun - 
missä ja milloin tahansa. Kaikki on hallittavissa kätevästi yhdellä sovelluksella. 
Jotta älypuutarhakokemuksesi olisi entistäkin monipuolisempi, olemme avanneet 
järjestelmän ja solmineet kumppanuuksia muiden älytuotteiden liittämiseksi 
GARDENA smart App -sovellukseen. Tällä hetkellä voit yhdistää järjestelmään 
Netatmon ulkovalvontakameran ja Husqvarna Automower -robottiruohonleikkurin. 
Yhdistettävyys pilvipalveluihin laajentaa mahdollisuuksia entisestään: GARDENA 
smart system toimii yhdessä Apple HomeKitin kanssa. GARDENA smart system 
-laitteet ovat yhdistettävissä myös IFTTT-sovellukseen. Uusia älykkäitä laitteita ja 
palveluja on luvassa. 

Lisätietoa kumppanuuksista ja järjestelmästä on osoitteessa:  
www.gardena.com/fi/smart

Voit esimerkiksi pitää puutarhaasi silmällä Netatmon
Presence-ulkovalvontakameran avulla. Integroidulla
valonheittimellä varustettua kameraa voidaan hallita
GARDENA smart App -sovelluksella.



0271200785004

Oy Husqvarna Ab/GARDENA
Juurakkotie 5 B2,
01510 VANTAA

Tietoa robottiruohonleikkureista
ja muista GARDENA-tuotteista
saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.gardena.com/fi/ 
 
 
 
www.gardena.com/fi 
Internetsivuillamme on kätevä robottiruohonleikkurin valintaopas,
asennusvideoita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä
paljon muuta tietoa ja vinkkejä.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tai muuttaa tuotteita.
Painovirhevarauksin.
 
© GARDENA 2020

www.gardena.com/fi/robottiruohonleikkurit 
www.gardena.com/fi/smart
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