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Hyvästi puurtaminen –  
tervetuloa rentouttavat 
hetket puutarhassa. 
Kuulostaako tutulta? Kuuletko usein ihmisten kertovan puutarhastaan 
sekä ilosta ja rentouttavista hetkistä, joita se heille tuo? 

Tällaisesta vihreästä keitaasta haaveilet varmasti itsekin.   
Mutta kaikki aikasi tuntuu kuluvan puutarhan kastelutöihin.

Näytämme sinulle, miten automaattinen kastelu toimii ja miten helppoa 
on luoda oma räätälöity ratkaisu, joka vapauttaa sinut kastelutöistä. 
Kyseessä voi olla parvekkeen, terassin tai puutarhan eri alueiden 
kastelu, paikalla ei ole väliä.
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Kaunis 
nurmikko

Hyvinvoivat  
kasvit

Lisää  
aikaa  
rentoutu-
miseen

Nurmikon saaminen kauniiksi voi olla haas-
tavaa: se tarvitsee säännöllistä leikkuuta, 
lannoittamista silloin tällöin sekä riittävästi 
vettä. Tämä on sanomattakin selvää. 
Nurmikko ei tietenkään pysy terveenä, jos 
siitä ei pidetä huolta, joten sadettimet ja 
ruohonleikkurit ovat olennaisessa osassa 
nurmikon hoidossa. Hyvä kastelu on 
kuin elämän eliksiiriä nurmikolle kuumana 
kesänä. Tämä tarkoittaa sinulle kastelua, 
kastelua ja lisää kastelua... Paitsi, jos päätät 
hemmotella itseäsi sekä valoa ja aurinkoa 
kaipaavaa nurmikkoasi automaattisella 
kastelujärjestelmällä. Sen tuomista eduista 
hyödyt niin sinä kuin nurmikkosikin.

Fiksut kasteluratkaisut

Jos kukat osaisivat puhua, ne pyytäisivät automaattista 
kastelua. Pensasaidat, vihannekset ja muut kasvit sanoi-
sivat samaa. Miksi? Koska puoliautomaattiset tai täysin 
automaattiset kastelujärjestelmät mahdollistavat kasvien 
yksilöllisen kastelun vettä tuhlaamatta. Kasvit saavat aina 
tarvittavan määrän vettä oikeaan aikaan, ja todellakin 
aina, vaikka kukaan ei olisikaan paikalla. Kasveista tulee 
elinvoimaisia ja vahvoja vain, jos puutarhanomistajat 
pitävät niistä huolta. Systemaattisella kastelulla on tässä 
merkittävä rooli.

Veden käyttäminen tehokkaasti ei ole erinomainen asia 
ainoastaan taloudellisesti vaan myös ympäristölle. Siksi 
onkin hyvä tutustua tarkemmin siihen, miten puutarhaa 
kastellaan: Milloin kastelen? Miten kastelen? Voinko 
hyödyntää sade- tai kaivovettä? Mitä muutoksia voin 
tehdä, jotta voin kastella puutarhaani fiksummin ja näin 
vähentää vedenkulutusta? Käyttämällä käteviä kastelu-
järjestelmiä oikein voit vähentää merkittävästi kuluttamasi 
veden määrää. Aloita hankkimalla puutarhaasi sopiva 
kastelujärjestelmä ja tee sitten muutoksia järjestelmään,  
jos tarpeesi muuttuvat. 
Jokaisella pisaralla on väliä -hankkeen kautta olemme 
sitoutuneet säästämään vettä ja tarjoamaan puutarhoihin 
kestäviä ratkaisuja.

Resurssien 
säästäminen

Automaattinen kastelu vapauttaa aikaa 
rentoutumiseen ja puutarhasta nauttimiseen 
kesällä: jos järjestelmä on hyvin suunniteltu ja 
asennettu, voit ottaa rennosti veden virratessa. 
Valitse vain paras vaihtoehto sinulle, puutarhal-
lesi ja tarpeillesi. Esimerkiksi kukkapenkeille, 
kasvimaille, nurmikolle, terassikasveille tai 
parvekkeelle. Voit tietysti myös yhdistää 
puutarhasi eri osia, jotka tarvitsevat kastelua. 
Smart system -sovelluksen avulla voit 
kätevästi valvoa ja suunnitella puutarhasi 
kastelua älypuhelimesi kautta missä tahansa. 
GARDENA smart system -järjestelmä on 
myös yhteensopiva ja hallittavissa joidenkin 
älykotijärjestelmien kanssa. Ajantasainen 
yleiskatsaus on verkkosivuillamme osoitteessa 
gardena.com/smart. Smart system -järjes-
telmä on vieläkin mukavampi tapa kastelun 
hallintaan.

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.
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TERASSIT JA 
PARVEKKEET
Kastele kukkaruuk-
kuja ja kukkalaatikoita 
automaattisesti. 
Erinomainen 
päivittäiseen käyttöön 
sekä lomasi ajaksi. 
Sivu 18

SEINÄT
NatureUp! mahdollistaa tilaa 
säästävän kasvien kasvattamisen  
ja kätevän kastelun.
Sivu 10

VIILENTÄVÄ VESISUMU
Virkistävää viilennystä kuumina 
päivinä parvekkeille, terasseille, 
aurinkokatoksiin ja telttakatoksiin. 
Sivu 12

NURMIKOT
Upposadetinjärjestelmä: 
hyvä ratkaisu sinulle ja 
nurmikollesi. 
Sivu 28

KASTELE PUUTARHAASI ILMAN VESIHANA-
LIITÄNTÄÄ
Vesi pumpataan ämpäristä pumpun avulla.  
Sivu 14

KASTELUNOHJAUS –  
MAANPÄÄLLINEN 
Ohjausjärjestelmä on asennettu suoraan
hanaan ja automaattinen kastelu  
käynnistyy hetkessä.
Sivu 36

MONIKANAVAINEN OHJAUS-
JÄRJESTELMÄ –  
MAANALAINEN
Koska putkisto sijoitetaan maan alle, 
maan päällä ei näy mitään. 
Sivu 40

GARDENA SMART SYSTEM
Pysy yhteydessä puutarhaasi, myös poissa 
ollessasi. Voit tarkistaa puutarhasi tilan 
älypuhelimellasi. Hallitse toimintoja ollessasi 
matkoilla. Aloita ja pysäytä leikkuu tai kastelu 
sekä muuta asetuksia. 
Sivu 30

KUKKAPENKIT
Toimii yksinkertaisesti ja 
kellontarkasti: kasvirivistöjen, 
kuten taimien, kasteluun. 
Sivu 20

GARDENA- 
kasteluratkaisut
Lyhyesti

VESIPISTORASIAT
ERI PUOLILLA PIHAA
Vedenjakelu puutarhaan 
pihaputkiston avulla. 
Sivu 26

on älykäs kastelunohjaus 
tai monikanavainen ohjausjärjestelmä. Sen 
avulla voit päättää, missä, milloin ja kuinka 
usein haluat kastella puutarhaasi sekä 
kuinka paljon vettä haluat käyttää.

AUTOMAATTISEN 
KASTELUJÄRJESTELMÄN 
SYDÄN

PENSASAIDAT JA KASVIRIVISTÖT
Aina valmiina: tippukasteluputket tarjoavat jatkuvan  
vedensyötön pensasaidoille, rajaistutuksille ja  
kasvirivistöille.  
Sivu 22
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Seinille,  
vaivatta!
NatureUp!-
pystypuutarha

MADE IN 
GERMANY

Unbenannt-2   1 17.08.17   17:29

NatureUp! 
Puutarha kasvaa nyt ylöspäin

Todella kaunista! NatureUp! saa tyhjät seinät kukoistamaan ja tekee 
puutarhanhoidosta vaivatonta. Voit nyt istuttaa alueille, jotka ovat tä-
hän saakka olleet karuja ja paljaita. Voit esimerkiksi kasvattaa kukkia, 
yrttejä tai vihanneksia. Seinäpuutarhasta nauttivat kaiken ikäiset. Voit 
katsella kasviesi kasvua joka päivä ja luoda oman vihreän keitaasi. 
Mutta miten kasteleminen tapahtuu? Jos haluat, kastelu hoituu täysin 
automaattisesti tarpeiden mukaan – joko suoraan vesihanasta tai 
ilman sitä. 

Tilaa säästävä ja näyttävä 
 
• Muuntaa pienet alueet hyvinvoinnin keitaiksi
• Tarjoaa runsaasti vehreyttä ja uutta ilmettä
• Säänkestävä
• Sopii hyvin kulmiin ja päätyihin

Älykäs kastelu 

• Voidaan kastella automaattisesti
• Vettä hanasta tai säilliöstä
• Alla oleva keruukaukalo estää ylikastelun,  

ja pitää seinät ja lattian siistinä

Helppo asentaa, koostuu osista

• Yksinkertainen asennus ilman työkaluja
• Voidaan laajentaa helposti oikealle ja  

vasemmalle, ylös ja kulmien ympäri
• Yhtä helppo ripustaa seinälle kuin taulu

Älykäs vedenohjaus 
Jokainen moduuli kastellaan erikseen. 
Ylimääräinen vesi virtaa poistojärjestel-
mään ja lopuksi alla olevaan kaukaloon 
joutumatta kosketuksiin muiden kasvien 
kanssa. Kyseessä on fiksu ominaisuus 
mahdollisia bakteereita ja taudinaiheuttajia 
ajatellen. 

Voltairekin jo sanoi aikoinaan, että rentoutuminen puutarhassa kohottaa mielialaa. NatureUp!-järjestelmän avulla voit istuttaa kasveja seinälle 
ja näin muuntaa sisäänkäynnin tai parvekkeen rentoutumiseen kutsuvaksi alueeksi. Älykkään kastelun ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia 
kastelusta. 

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 42
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Kuin samppanjaa 
ilmassa
Viilennyssumusarja ulkotiloihin: viilentää ja  
virkistää
Pysy viileänä ja virkistäytyneenä elohopean kohotessa. Ulkotiloihin tarkoitettu  
viilennyssumusarja on helppo asentaa. Erittäin hieno vesisumu virittää kesälomatunnel-
maan ja virkistää kastelematta kokonaan. Se on kuin balsamia iholle ja auttaa  
hiljentämään tahtia kiireisessä arjessa. Sumu toimii viilentävänä piristysruiskeena, joka  
herättää uudelleen eloon kesän kuumuudessa. 

Miten se toimii?
Sarja sisältää sumusuuttimia ja sulkusuuttimen.
Viilennyssumusarja viilentää 
ulkolämpötilaa jopa kuusi astetta.
 

Miltä se näyttää?
Vaaleanharmaa letku sulautuu  
harmonisesti ympäristöön. 

Viilennyssumusarja ulkotiloihin
Kihelmöivää raikkautta kuumiin kesäpäiviin

Missä se on parhaimmillaan?
Missä tahansa kuumassa paikassa, jossa lempeä viilentävä sumutus tuo toivottua virkistystä, 
kuten parvekkeella, terassilla, päivänvarjon alla tai telttakatoksessa.

Mitä tarvitsen?
Sarja sisältää kaiken tarvittavan. Kiinnitä esim. aurinkovarjoon tai pergolaan,  
liitä hanaan ja olet valmis.

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 43

Kiinnike nopeaan asennukseen
Voit kiinnittää viilennussumusarjan 
helposti haluamaasi paikkaan. Voit 
myös muuttaa paikkaa helposti 
jälkikäteen. 

Kiinnike 
kiinteään asennukseen 
Pysyvästi asennettaessa viilen-
nyssumusarja kiinnitetään ruuvien 
avulla. 

Säätöventtiili
Helppo liitäntä letkuun.

city gardening
viilennyssumusarja
sisältää: 
10 metriä letkua, 7 mikrosumutinsuutinta
(sisältää 1 mikrosumusuuttimen, jossa 
on sulkuliitin), 13 kiinnikettä ja liitin 
säätöventtiilillä.
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Kastelua ilman 
vesihanaa
Käytännöllinen tippukastelu
Eikö parvekkeellasi tai terassillasi ole hanaa? Vai etkö vain halua käyttää sitä? Siinä 
tapauksessa täydellinen automaattinen kastelusarja sopii juuri sinulle ja kasveillesi.  
Vettä pumpataan säiliöstä automaattisesti juuri niin paljon kuin kasvisi sitä tarvitsevat. 
Täydellistä, varsinkin kun olet lomalla. Et tarvitse muuta kuin sähköpistorasian.

Täysin automaattinen ohjaus
• Pumppu pumppaa vettä säiliöstä.
• Kastelunohjain tarjoaa 13 eri  

kasteluohjelmaa.
• Rivitippusuuttimet tuovat kasveillesi vettä 

tarkasti ja auttavat säästämään vettä 
(2 l / tunti). 

Helppo ratkaisu kasteluun
Vesi virtaa myös ilman vesihanaa

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 43

Kukkalaatikoille, joiden kokonaispituus on 5–6 m

Automaattiseen kasteluun
lomasi aikana
• Kastelu aktivoidaan minuutin ajaksi päivit-

täin pumpun avulla.
• Kolme vedenjakelijaa varmistavat tarkan 

kastelumäärän.
• Ruukkua kohden voidaan kiinnittää jopa 

kolme tippuputkea mukana tulevien 
pidikkeiden avulla.

• Lisäosia voi tiedustella GARDENA-jälleen-
myyjiltä.

Enintään 36 ruukkukasville ja huonekasville

15KÄYtÄnnÖLLInen tIppuKaSteLu



Ja sitten menoksi!
Micro-Drip-järjestelmä hoitaa kasviesi kastelun. Modulaarisen, laajennettavan järjestelmän avulla puutarhan kastelu onnistuu 
kohdennetusti ja vettä kuluu vähemmän. Järjestelmä on omiaan ruukkukasvien, kasvimaiden, kukkapenkkien, pensasaitojen ja pen-
saiden kasteluun. Patentoidulla Quick & Easy -tekniikalla tehdyt liitokset ovat kestäviä ja vedenpitäviä. Niiden ansiosta Micro-Drip-
järjestelmän asentaminen ja laajentaminen on helppoa ja nopeaa. Micro-Drip-järjestelmä voidaan räätälöidä minkä tahansa puutar-
han tai parvekkeen tarpeisiin. Samalla liitostekniikalla yhdistetään Micro-Drip-järjestelmän kaikki komponentit, kuten tippusuuttimet, 
putket ja suihkusuuttimet.

Yleiskatsaus 
Micro-Drip-järjestelmään

Kukkapenkki

Marjapensaat

Kukkaruukut ja kukkalaatikot

GARDENA Micro-Drip -järjestelmää 
voidaan myös käyttää automaattisesti 
GARDENA-kastelunohjausjärjestelmän 
(sivu 36) avulla tai GARDENA smart 
system -järjestelmän (sivu 30) kanssa.

Rivitippusuutin 

Päätetippusuutin 

Suihkusuutin 360°

Perusyksikkö

Kastelunohjausjärjestelmä

Suihkusuuttimet

Liitin

Supistusliitin

Quick&Easy-liitostekniikka on patentoitu, koska se on niin helppo ja nopea sekä lisäksi pysyvästi vesitiivis. 

Quick&Easy – Se ei voisi olla enää helpompaa:
• Leikkaa runkoputket ja tippukasteluputket halutun mittaisiksi.
• Yhdistä liittimien avulla tarpeen mukaan ja pidennä, haaroita, tee uusia reittejä jne. 
• Räätälöi järjestelmä omien tarpeidesi mukaisesti: Tee 13 mm:n putkeen mukana tulevalla työkalulla reikä haluttuun 

kohtaan ja kierrä sitten tippusuuttimet tai suihkusuuttimet suoraan putkeen. Valmista!
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Tee se itse -ohjeet 
katso sivu 54

17

Kasvimaa

Herkät satokasvit 
Tippukasteluputki 4,6 mm

Pensasaidat ja rajaistutukset 
13 mm:n tippukasteluputki

 Vihje
Käytä värejä apunasi ostostenteossa. 
Myös pakkaukset on merkitty  
pinkillä, sinisellä ja keltaisella.

Sulkutulppa 

Suihkusuutin 360°

Tippukasteluputki 4,6 mm

MDS-tippukasteluputki  4,6 mm

MDS-runkoputki 13 mm

MDS-haaroitusputki 4,6 mm

MDS-tippukasteluputki 13,7 mm 

maan alle

MDS-tippukasteluputki 13 mm 

maan päälle

Sadetin

Suihkusuutin 360°
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Vapaudu puutarhan
kastelun taakasta
Micro-Drip-järjestelmä kukkaruukuille ja -laatikoille
Sinun on ehkä ensin totuttava siihen, että sinulla on vapaa-aikaa. Micro-Drip-järjestelmä on yksin-
kertaisesti aina käden ulottuvilla ja kastelee luotettavasti niin pelargoniat, verbenat, petuniat, yrtit kuin 
muutkin kasvit kodin pihapiirissä. Koko kasvu- ja kukinta-ajan aina keväästä syksyyn. Micro-Drip-jär-
jestelmä on yhtä yksinkertainen kuin nerokaskin.

self clean

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 46

MIcrO-drIp-JÄrJeSteLMÄ

MI
CR

O-DRIP-SYSTEM 

                    FLOWER POTS 

Paras aika jättää raskas työ jonkun 
muun hoidettavaksi on nyt!

Ihanteellinen vedensyöttö
Joko jatkuva tai 
säädettävä veden virtaus.

Luotettava vedenjakelu
Tasainen veden virtaus koko järjestel-
mässä paineentasauksen ansiosta.
Vaikka kasvirivistö on pitkä tai veden 
pitää ulottua korkealle sijoitettujen par-
vekelaatikoiden toiseen riviin saakka, 
järjestelmä varmistaa kaikkien kasvien 
tasaisen kastelun.

Ei kalkkeutumia 
Tippusuuttimen labyrinttitekniikka
ehkäisee kalkkeutumista.

Tehokas ratkaisu
Säästää vettä, koska tippusuutin 
sulkeutuu itsestään, kun virtaus  
katkaistaan, eikä se vuoda jälkeenpäin.

Tippusuuttimien ominaisuudet

Tippusuuttimet sopivat erittäin hyvin kukkaruukkujen ja muiden kasvien kasteluun parvekkeella.  
Päätetippusuuttimet sopivat yksittäisten ruukkukasvien kasteluun. Jos olet istuttamassa  
kukkalaatikoita, käytä rivitippusuuttimia. Valitse aina tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Tippusuutintyypit
4,6 mm:n haaroitusputki on niin 
siro, että se on helppo piilottaa. 

Rivitippusuutin 
Liitetään putkiston väliin. 
Sopii erityisesti kukkalaatikoiden 
kasteluun. 

Päätetippusuutin 
Liitetään putken päähän. Sopii erityisesti 
yksittäisten kasvien kasteluun.



Suihkusuutti-
met vesityk-
kien sijaan
Micro-Drip-järjestelmä istutusalueille
Kasvisi tarvitsevat hoitoa ja hellävaraista kastelua, jos haluat niiden kukoistavan. 
Micro-Drip-järjestelmä soveltuu myös kasvimaiden ja kukkapenkkien kasteluun.  
Voit jättää tippukasteluputken vapaasti maahan tai kiinnittää sen maahan  
kiinnikkeillä. Tippu- ja suihkusuuttimilla toteutettu yksilöllinen kastelu antaa  
kasveillesi parhaat edellytykset kukoistamiseen.

Suihkusuuttimet

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 47

PLANTED AREAS

MI
CR

O-DRIP-SYSTEM 
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Yksilöllisesti kastellut istutusalueet
Micro-Drip-järjestelmä tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja puutarhasi eri alueille: Voit yhdistää erilaisia suihkusuuttimia tai käyttää  
suorakaidesadetinta suurten alueiden kasteluun. Järjestelmän eri vaihtoehdoilla voit luoda optimaalisen kastelujärjestelmän.

Pidennä ja säädä

Suihkusuuttimia voidaan pidentää jatkoput-
ken avulla. Voit säädellä virtausnopeutta ja 
kantamaa.

Paksumpi putki: 
parempi paine, enemmän vettä.

Kierrä vain 
jatkoputki putkeen 
ja vakauta se 
putkenohjaimella.

Kiinnitä maahan putkikiinnikkeellä.

Aseta sulkuventtiili suuttimen 
eteen.

Valinta on sinun: Voit yhdistää istutusalueilla erilaisia suuttimia 
ja sadettimia. Riippuen tavoitteistasi ja kasvien tarpeista voit 
luoda täysin räätälöidyn järjestelmän, joka voi sisältää niin 
pieniä kastelualueita, 360 asteen ratkaisuja suurella säteellä tai 
käyttää yksittäisiä sumusuuttimia ja pienten alueiden suuttimia 
– kaikki on mahdollista, ja kaikkia elementtejä voidaan käyttää 
yhdessä muiden kanssa. 



23micro-drip-järjestelmä

Koko rivi 
täynnä etuja
Micro-Drip-järjestelmä kasvirivistöille

Sinun ei tarvitse olla rohkea. Tarvitset vain hieman motivaatiota kokeilla erilaista tapaa 
kastelun hoitamiseen. Ota vain kiinni tippukasteluputkesta ja ohjaa se kulkemaan pit-
kin pensasaidan, koristepensaiden tai kukkapenkkien viertä, jonka jälkeen puutarhan 
kastelun tekniset ominaisuudet ovatkin turvallisissa käsissä. Tämä johtuu siitä, että 
tippukasteluputki antaa kasveille pieniä määriä vettä kiinteiden tippusuuttimien kautta 
säästäen näin vettä. 30 cm:n päässä toisistaan. Tämä on tehokasta ja 
tekee hyvää kasveille. Suunnittelua ei tarvita lähes ollenkaan – ota vain järjestelmä 
käyttöön ja tee itsellesi mieluisia asioita sillä aikaa, kun kasveistasi pidetään huolta. 

13,7 mm:n tippukasteluputki
pensasaidoille tai rajaistutuksille 
Putken enimmäispituus: 200 m.*
Putken syvyys istutusalueella noin 20 cm. 
Voidaan käyttää myös maan päällä.

13 mm:n (½ tuuman) tippukasteluputki 
puutarhan reunoilla oleville pensasaidoille  
ja kasveille
Putken enimmäispituus: 100 m.*
Mahdollisuus haaroittaa ja pidentää.

4,6 mm:n (³∕₁₆ tuuman) tippukasteluputki  
pienille pensaille tai herkille vihanneksille  
ja koristekasveille 
Putken enimmäispituus: 30 m.*
Mahdollisuus haaroittaa ja pidentää.

Maan päällä 
pensasaidoille

Maan alla pensasaidoille  
tai rajaistutuksille

Maan päällä 
pienille pensaille

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 48

ROWS OF PLANTS

MI
CR

O-DRIP-SYSTEM 

13 mm  
½"

4,6 mm  
³∕₁₆"

13,7 mm  

Sinun ja puutarhan parhaaksi
Juuripaakkujen pitäminen kosteina on tärkeää heti istutuksen jälkeen. Eikä näiden kasvirivien vedentarve siihen lopu.  
Yleissääntönä on, että kasveille annetaan vettä jokaisella kastelukerralla 10 litraa korkeusmetriä kohden. Voit päättää,  
haluatko laittaa tippukasteluputken maan päälle vai alle. Kumpikin on toimiva vaihtoehto. Micro-Drip-järjestelmän avulla  
kastelu on jatkuvaa, säänneltyä ja tehokasta. Kasvit viihtyvät erityisen hyvin tippukasteluputkien kastellessa maaperää juuri 
sieltä, missä kasvit ja juuret ovat.
 

 
 Vinkkejä

 
Vaihtoehto kasvirivistöjen kasteluun 
Jos et halua käyttää valmiina tulevaa tippukasteluputkea,  
voit myös helposti käyttää runkoputkea perusyksikön kanssa  
ja asentaa putkeen halutun päätetippusuuttimen. Tee vain  
reikä ja aseta tippusuutin siihen.

*Kun perusyksikkö sijaitsee keskellä. Lisätietoa on  
sivulla 55. 
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Turbo-ohjattu 
upposadetin 

     maanpäällinen   maanalainen

Uppokeinusadetin

AquaContour

Liitinrasia

Vesipistorasia

Spiraaliletkukela

Tyhjennysventtiili
Venttiilirasiat V3

Yleiskatsaus pihaputkistoon 
ja sadetinjärjestelmään

GARDENA-sadetinjärjestelmä 
Sadetinjärjestelmä on suunniteltu niin,  
että voit käyttää ohjausjärjestelmää koko 
puutarhan kasteluun täysin automaattisesti 
ja yksilöllisesti. Upposadettimet kastelevat 
eri kokoisia alueita paineen ja sadetussek-
torin perusteella.  

Tavoitteesi on selvä: fiksu kastelu! Tässä on kaikki, mitä tarvitset: GARDENA pihaputkisto, joka kuljettaa vettä maan alla eri puolille puutarhaa 
sekä sadetinjärjestelmä, joka kastelee puutarhasi kasvit ja nurmikon helposti. Voit myös lisätä Micro-Drip-järjestelmän. Kaikki nämä  
mahdollistavat uudenlaisen vapauden puutarhan kastelusta.

GARDENA-pihaputkisto 
Oletko saanut tarpeeksesi letkun 
raahaamisesta ympäri puutarhaa? Siinä 
tapauksessa GARDENA-pihaputkisto 
sopii erityisen hyvin juuri sinulle. Se 
asennetaan pysyvästi maan alle, joten sen 
avulla voit luoda puutarhaan huomiota 
herättämättömiä vedenjakelupisteitä. 

Yhteensopivuus MDS-järjestelmän 
kanssa 
Haluatko käyttää Micro-Drip-järjes-
telmää, mutta lähellä ei ole hanaa? 
Siinä tapauksessa pihaputkisto on 
täydellinen ratkaisu. Sinun tarvitsee 
vain liittää Micro-Drip-järjestelmä 
pihaputkistossa olevaan vesipisto-
rasiaan. 

Yhteensopivuus monikanavaiseen 
ohjausjärjestelmään 
Mitä "monikanavainen" tarkoittaa? Voit  
asentaa puutarhaasi useita putkia sinne, 
missä kastelua tarvitaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että voit kastella puutarhasi eri  
alueita yksilöllisesti ja erikseen.  
Saatavana on monenlaisia vaihtoehtoja. 

Vedensyöttö pumpun kautta 
Myös pumpun liittäminen on mah-
dollista. Liitä vain pumppu putkeen 
liitinsarjan avulla. 

Jäätymisenesto 
Automaattiset tyhjennysventtiilit 
suojaavat järjestelmää jäätymiseltä.
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GARDENA-pihaputkiston kautta vesi kulkee pihan jokaiseen kolkkaan. Sen avulla 
voit tarvittaessa lisätä käteviä ns. vesipistorasioita eri puolille puutarhaa. Sen jälkeen  
et tarvitse muuta, kun pienen pätkän letkua. Näin olet yhteydessä vesihanaan. 

Vettä siellä, missä
sitä tarvitaan 
Ratkaisu: pihaputkistojärjestelmä

Liitinrasia

T-liitin, jossa
tyhjennysventtiili T-liitin L-liitin

Vesipistoke

Liitin

Spiraaliletkukela

Runkoputki

Vesipistorasia

Näkymätön maanalainen asennus

6 cm

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 49

Kasteluventtiili
Pakkasta? Ei hätää.
Automaattiset tyhjen-
nysventtiilit suojaavat 
järjestelmää jäätymiseltä.

Liitostekniikka 
Patentoidun Quick & 
Easy -liitostekniikan 
ansiosta GARDENA-
pihaputkiston osat on 
helppo liittää tiukasti
toisiinsa. Kaikkia 
GARDENA-pihaputkis-
ton putkia ja liitososia 
voidaan käyttää myös 
GARDENA-sadetinjärjes-
telmässä.
 

GARDENA-pihaputkisto asennetaan maan alle, ja se kuljettaa veden sinne, missä sitä tarvitaan. Tärkeimpiin kastelukohteisiin asennetaan vesipistorasia, johon 
voi kiinnittää esimerkiksi kasteluvarren, suihkupistoolin, sadettimen, puutarhasuihkun tai Micro-Drip-järjestelmän. Letkut eivät enää loju pitkin pihaa eikä nurmik-
koon tulee painaumia. Vettä on saatavana samaan tapaan kuin sähköä pistorasiasta. Puutarhaan asennettu putkistokin on pian täysin näkymätön.

T-liitin

Liitinrasia
Liitinrasia on käytän-
nöllinen pihaputkiston 
ja sadetinjärjestelmän 
aloituspiste. Se liittää 
hanan maanalaiseen 
GARDENA-sadetinjärjes-
telmään tai GARDENA- 
pihaputkistoon.

Vesipistorasia 
Vettä kuin hanasta: 
vesipistorasiat tekevät 
tästä unelmasta totta. 
Liitä vain letku ja ryhdy 
töihin. Vesipistorasia 
asennetaan maan 
alle ja se saa vettä 
GARDENA-runkoputken 
kautta. Haluatko liittää 
GARDENA Micro-Drip 
-järjestelmään tai lisätä 
siirrettävän sadettimen? 
Vesiliitännän ansiosta se 
onnistuu helposti!

Spiraaliletkukela
Letku on aina käyttöval-
miina. Sen spiraalimuoto 
helpottaa käyttöä, kun 
letkua ei tarvitse kelata. 
Käytön jälkeen letku 
vetäytyy takaisin alku-
peräiseen muotoonsa ja 
katoaa spiraaliletk-
kukoteloon. 

Vesipistoke
Vesipistoketta käyte-
tään maanpäällisenä 
vedenottopisteenä. Voit 
kiinnittää sen esimerkiksi 
puutarhavajan seinään 
tai maahan piikin avulla. 
Vesipistoke siis käytän-
nössä korvaa hanan.
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Sadetta maan  
uumenista. 
Maanalainen 
menestystarina.
Sadetinjärjestelmä
Maan alle asennetut huomaamattomat upposadettimet kastelevat nurmikon sekä puutarhasi 
muita alueita. Työnsä tehtyään ne vetäytyvät takaisin maan sisään. GARDENA-sadetinjärjestelmä 
voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. 

Unbenannt-2   121.11.18   12:29

6 cm

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 49

Liitinrasia

T-liitin, jossa
tyhjennysventtiili

Venttiilirasiat

AquaContour

Taianomaisesti sadetta maan alta

Liitinrasia
Liittää vesihanan 
maanalaiseen 
GARDENA-sadetinjärjestel-
mään tai GARDENA- 
pihaputkistoon.

Tyhjennysventtiili
Pakkasta? Ei hätää.
Automaattiset tyhjen-
nysventtiilit suojaavat 
järjestelmää jäätymiseltä.

Liitostekniikka 
Asennus on nopeaa 
patentoidun  
Quick&Easy- 
pikaliitäntätekniikan 
ansiosta.

AquaContour
Räätälöi kastelujärjes-
telmäsi yksilöllisesti 
puutarhasi muodon  
mukaisesti: voit 
ohjelmoida puutarhasi 
ulkoreunan helposti kul-
mapisteiden ääriviivojen 
avulla. 

Venttiilirasiat
Helpottaa asentamista ja 
mahdollistaa kastelu-
venttiilien asentamisen 
maan alle. 

OS 140 -keinusadetin
Sopii erinomaisesti 
suorakulmaisten sekä 
puutarhan pienimpien ja 
kapeimpienkin alueiden 
kasteluun.

T-sadetin 
Keskikokoisille, korkein-
taan 380 m2:n nurmi-
alueille. Sopii hyvin yhteen 
muiden turbiinikäyttöisten 
upposadettimien tai 
keinusadettimien kanssa. 
Kapeille kastelualueille 
aina 360 asteeseen 
saakka. 

S-sadetin 
Pienemmille, korkeintaan 
80 m2:n nurmialueille. 
Voidaan käyttää yhdessä 
muiden pihaputkis-
tossa olevien S-mallin 
upposadettimien kanssa. 
Kapeille kastelualueille 
aina 360 asteeseen 
saakka.

 Vinkki

Vinkkejä suunnitteluun ja tee se itse 
-projekteihin löytyy täältä:

Tee se itse 
Sivu 64

GARDENA-suunnitteluohjelma 
My Garden osoitteessa  
www.gardena.com/mygarden

T-mallin sadettimet Keinusadettimet
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Täydellinen hallinta älypuhelimella, sillä sovelluksen avulla voit hallita pysyvästi  
asennettua automaattista kastelujärjestelmää myös matkoilla ollessasi. Voit  
halutessasi hallita myös robottiruohonleikkuriasi tai vaikkapa ulkovalaistusta.  
Tämä tarjoaa sinulle loistavan mahdollisuuden olla aina yhteydessä puutarhaasi  
ja reagoida tarpeen mukaan. 

Näin älykäs 
kastelu toimii
GARDENA smart system

Fiksu tapa hoitaa puutarhaa

 
Nerokkaat 

           ominaisuudet

1  GARDENA smart App
iOS, Android ja internetselain.
Hallintaa, tietoa ja vinkkejä
puutarhanhoitoon.

2  smart Gateway
Järjestelmän sydän. Yhdistetään
internetiin WIFIn tai LAN-kaapelin
avulla.

 

Ruohonleikkuu 

3  smart SILENO
5 robottiruohonleikkurimallia
nurmikonhoitoon. Pieniin, keskikokoisiin 
ja suuriin puutarhoihin.

 
Kastelu 

4  smart Water Control  
Hanaan liitettävä kastelunohjain.

5  smart Irrigation Control 
Monikanavainen ohjausjärjestelmä
maahan asennettua kastelujärjestelmää 
varten, jopa 6 kastelualueelle.

6  smart Sensor 
Sensori välittää tietoa maaperän
kosteudesta, lämpötilasta ja
valon voimakkuudesta.

7  smart Home and  
Garden Pump
Automaattinen pumppu kotiin ja
puutarhaan - käytetään paikallaan
tai liikuteltavana kotitalouden
vedenjakeluun tai puutarhan
kasteluun.

 
Virta

8  smart Power
Pistorasiat muiden sähkölaitteiden
liittämiseen GARDENA smart system 
-järjestelmään.

9
 
smart 40 V Battery

Akku kaikkiin 40 V:n Li-ion-akulla
toimiviin ruohonleikkureihin,
trimmereihin, pensasleikkureihin,
puhaltimiin tai painepesuriin.

Voit hallita sitä, mitä puutarhassasi tapahtuu, olitpa missä päin maailmaa tahansa. Yhteydenpito ja asetusten muuttaminen on mahdollista 
kätevän älypuhelinsovelluksen avulla. Jos älykäs sensori kertoo, että kastelun tarve on vähentynyt, voit muuttaa ajastusta ja säästää näin vettä. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tuotteen kuvaus 
katso sivu 51

 VINKKEJÄ VINKKEJÄ

Lisätietoja GARDENA smart 
system -järjestelmästä on 

osoitteessa  
www.gardena.com/smart

Smart system -järjestelmän tähdet
GARDENA smart App -sovelluksella voit nyt hallita, mitä puutarhassasi tapahtuu

Käyttökohde
• Pieniin puutarhoihin
• Yhdelle kastelualueelle

Miten:
• Liitä suoraan hanaan
• Smart app -sovellus auttaa säästämään vettä, koska se ei kastele 

koskaan liikaa
• Voidaan käyttää yhdessä smart Sensorin kanssa
• Voidaan käynnistää/sulkea manuaalisesti kastelunohjaimesta

 Käyttökohde
• Suuriin puutarhoihin, joissa on erilaisia kastelualueita ja -töitä
• Jopa kuudelle täysin itsenäiselle kastelualueelle

Miten:
• Ohjaa maanalaista, pysyvästi asennettua kastelujärjestelmää, jossa 

on 24 V:n venttiilit, yksinkertaisella, joustavalla ja selkeällä tavalla
• Yhdistää kätevästi eri järjestelmiä, kuten Micro-Drip-järjestelmän ja 

sadetinjärjestelmän
• Voidaan käyttää yhdessä jopa kuuden smart Sensorin kanssa

Käyttökohde
• Mittaa valon voimakkuutta, lämpötilaa ja maaperän kosteutta juuri 

siellä, missä sillä on eniten merkitystä: lähellä kasvin juurta

Miten:
• Asetetaan maaperään kasvien viereen
• Näyttää oman puutarhasi mitatut arvot sovelluksen kautta
• Smart app -sovellus käyttää mitattuja arvoja sekä muita para-

metreja kastelun ohjaamiseen smart Water Control- tai Irrigation 
Control kastelunohjaimen avulla

• Säästää vettä, koska kasveja kastellaan ainoastaan tarpeen 
mukaan

Käyttökohde
• Voidaan käyttää puutarhapumppuna yksilöllisiä kasteluaikoja 

hyödyntäen 
• Sopii kotitalouden vedenjakeluun, kuten wc:n huuhteluun tai 

pyykinpesukoneen vedensyöttöön

Miten:
• Integroitu kastelunohjain puutarhan ajastettuun kasteluun 
• Pumppaa vettä nopeasti ja hiljaisesti jopa 5 000 litraa tunnissa. 

Lähettää tietoja paineesta, virtausnopeudesta ja mahdollisista 
vioista sovelluksen kautta.

• Antaa vinkkejä vianmääritykseen
• Voidaan jättää kesäkaudeksi ulos sääolosuhteista riippumatta

smart Water Control smart Irrigation Control -järjestelmä smart Sensor smart Home & Garden Pump

Smart Irrigation Control -järjestelmä muuntaa myös olemassa olevat (vanhat) kastelujärjestelmät älykkäiksi  
yksinkertaisella tavalla:
• Vaihda vain olemassa oleva kastelunohjain smart Irrigation Control -ohjaimeen ja smart Gateway -reitittimeen
• Toimii lähes kaikkien vakiomallisten 24 V:n kasteluventtiilien kanssa, ei ainoastaan GARDENAn tuotteiden kanssa
• Tämän ansiosta voit myös hyvin yksinkertaisesti integroida muiden tuotemerkkien kastelujärjestelmiä GARDENA smart 

system -järjestelmään, jossa niitä voidaan hallita sovelluksen avulla

GARDENA smart system -järjestelmä tarjoaa verkotettujen tuotteiden lisäksi myös paljon muuta kasteluun ja  
nurmikonhoitoon. Smart App -sovellusta kehitetään jatkuvasti, jotta puutarhasi kastelu olisi optimaalista. Tässä  
auttavat mm. 2000 kasvin kasvikirjasto sekä säätietojen ja sensorin tarjoaman tiedon hyödyntäminen kastelussa.  
Lisäksi saat hyödyllisiä vinkkejä puutarhanhoitoon.

Mitä hyötyä smart App -sovelluksesta on?
• Älykäs – smart App -sovellus kastelee älykkäästi, lisää vapaa-aikaasi ja tekee hyvää puutarhallesi.
• Rentouttava – vapauttaa sinut välittömästi kaikista kastelutöistä! 
• Luotettava – avustettu ohjelmointi tekee kasteluohjelman valinnasta helppoa.
• Ympäristöystävällinen – kasvisi saavat aina juuri oikean määrän vettä voidakseen hyvin.
• Taloudellinen! – säästäessäsi vettä säästät myös kustannuksissa. 
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maanpäällinen maanalainen

Turbo-ohjattu  
upposadetin 

Uppokeinusadetin

Haaraventtiili

Maankosteussensori

Venttiilirasiat V3
Kastelunohjain 

Select

Monikanavainen  
kastelunohjain

KaSteLunOhJauS KaSteLunOhJauS

Yleiskatsaus  
kastelunohjaukseen

Kastelunohjaus – maan päällä
Tärkein etu: käyttö on hyvin yksinkertaista. Liitä vain kastelunohjain suoraan 
hanaan ja automaattinen kasteluprosessi alkaa hetkessä.  

Jos haluat kastella puutarhasi tiettyä aluetta, liitä GARDENA Micro-Drip  
-järjestelmä tai siirrettävä sadetin kastelunohjaimeen. 
Liitettyäsi järjestelmän suoraan hanaan vesi alkaa virrata  
täysin automaattisesti ajastuksen mukaisesti. 
 

Monikanavainen ohjausjärjestelmä – maanalainen
Tärkein etu: Koska putkisto sijoitetaan maan alle, maan päällä ei näy mitään. Erittäin kätevää! 

Monikanavainen ohjausjärjestelmä on ihanteellinen ratkaisu, jos hanasta tuleva vesi ei riitä  
käyttämään koko kastelujärjestelmää yhtä aikaa tai jos puutarhan eri alueet edellyttävät eri  
vesimääriä. Järjestelmän avulla voit suorittaa erilaisia töitä, kuten kastella nurmikkoa, kukkalaa-
tikoita tai istutuksia erikseen. Monikanavaisen ohjausjärjestelmän avulla voit kastella puutarhasi 
jokaista aluetta oikeaan aikaan ja juuri niin pitkään ja niin usein kuin on tarpeen. 

Automaattinen puutarhan kastelu tarjoaa ihanteellisen ratkaisun, kun puutarhan vedensaannin halutaan hoituvan luotettavasti. Keskiössä on 
automaattinen ohjausjärjestelmä. Miksi näin? Koska automaattinen ohjausjärjestelmä ohjaa kastelutoimintoja puutarhassa. Vaihtoehtoja on kaksi: 
maanpäällinen kastelunohjaus tai maanalainen monikanavainen ohjausjärjestelmä.

Vesiliitäntä  
Micro-Drip-järjestelmään

Sensoria voidaan käyttää sekä  
kastelunohjaimen että monikanavaisen 
ohjausjärjestelmän kanssa.

Molemmista tuotteista  
on saatavana myös  

smart-versio!

Haaraventtiili  
Tämä on ihanteellinen ratkaisu, jos haluat 
käyttää hanaa myös muuhun tarkoituk-
seen milloin tahansa

MaankosteussensoriLisätietoa GARDENAn 
sadettimista: www.gardena.com
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Ainutlaatuinen  
käyttöliittymä

• Helppo ja yksinkertainen asetusten 
määritys pyöritä ja paina -toiminnon 
ansiosta

• Mallikohtainen helppokäyttöinen 
ajastus tarjoaa sopivan vaihtoehdon 
kullekin käyttäjälle 

Irrotettava  
ohjauspaneeli

• Säätö onnistuu kätevästi irrotettavan, 
kaltevan ohjauspaneelin ansiosta (ei 
koske kasteluajastinta)

Korkealaatuinen  

• Säänkestävä elektroniikka
• Korroosionkestävä venttiili
• Paineenkestävä venttiili 0,5–12 bar

Safe Stop -tekniikka

• Luotettava: 100 %:sen varma  
sulkeminen. Kastelu ei käynnisty,  
jos pariston varaustaso on liian al-
hainen kastelun viemiseksi loppuun.

Välitön kastelu

• Voit painiketta painamalla kastella 
puutarhan manuaalisesti, hakea  
vettä tai täyttää ämpärin milloin 
tahansa kastelunohjainta  
poistamatta

Mahdollisuus yhdistää 
maankosteussensori

• Puutarhan kastelu on entistä tehok-
kaampaa, kun siihen yhdistetään 
sensori, sillä kastelu keskeytetään, 
jos maaperä on jo riittävän kostea

Näytön lukitus 

• Yksinkertaisella näytön lukituksella 
voit välttää asetusten muuttamisen 
vahingossa

KaSteLunOhJauS

Puutarhasi tarvitsee vettä silloinkin, kun sinä nukut tai olet poissa kotoa. 
Suoraan hanaan kytkettävät GARDENA-kastelunohjaimet pitävät huolen 
kasviesi hyvinvoinnista.  
Sinun tarvitsee vain päättää, mihin, milloin, miten pitkään ja miten 
usein haluat niitä kasteltavan. Kastelunohjain hoitaa loput puolestasi. 
Kastelunohjaimella voidaan ohjata sadettimia, Micro-Drip-järjestelmää 
tai pientä sadetinjärjestelmää.

Kuka ohjaa 
kastelua? 
GARDENA-kastelunohjaus

 VINKKEJÄ

Etkö tiedä, kuinka pitkään ja kuinka usein sinun pitäisi kastella puutarhaasi?
Milloin: Paras aika on aikaisin aamulla, koska haihtuminen on vähäisempää ja kasvit voivat paremmin.
Kesto ja tiheys: Säädä kasvien tarpeiden mukaan – kastele kukkalaatikkoja vähän ja usein, esimerkiksi 10 minuutin ajan 24 tunnin välein. 
Kastele istutusalueita hieman pidempään päivittäin tai joka toinen päivä.   
Kastele nurmikkoa kunnolla kaksi tai kolme kertaa viikossa. Näin juuret kasvavat syvemmälle ja ruohosta tulee vahvempaa.

UUTUUS UUTUUS

UUTUUSUUTUUS

Apunasi kastelussa
Tarjolla on erilaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Pieniin ruukkuihin istutettuja kasveja on kasteltava useammin pienemmillä  
vesimäärillä. Nurmikkoa taas on kasteltava harvemmin, mutta veden pitää läpäistä maaperä, jotta juuret kasvavat syvälle. 
Kastelunohjaus pitää huolen näiden edellytysten toteutumisesta. 

Erikoisominaisuudet
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GARDENA-kastelunohjaimet
Tuotevertailu

Flex

Master

Select

MultiControl duo

smart system -järjestelmä

Lisätarvikkeet

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 52
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Tiedot
• Innovatiivinen pyöritä ja paina -periaate – aloitus-

ajan, keston ja tiheyden säätäminen on helppoa
• Suuri ergonominen säätönuppi ja kaksi painiketta 

tekevät käytöstä yksinkertaista ja luontevaa
• Kaikki asetukset näkyvät pysyvästi LCD-näytöllä 
• Näytön lukituksella voit välttää asetusten muuttami-

sen vahingossa 
• Mahdollisuus yhdistää  maankosteussensori

Tiedot
• Yksinkertainen pyöritä ja paina -periaate 

yhdellä nupilla
• Ohjelmoidut tiedot näkyvät 

pysyvästi LCD-näytöllä
• Näytön lukituksella voit välttää  

asetusten muuttamisen vahingossa
• Mahdollisuus yhdistää  maankosteussensori

Tiedot
• Liitännät voidaan ohjelmoida toisistaan riippumatta 
• Joustava yksilöllisesti ohjelmoitavien liitäntöjen ansiosta 
• Monipuoliset asetukset
• Suuri ja helppokäyttöinen LCD-näyttö – täydellinen 

yleiskuva, erittäin helppo käyttää
• Kummatkin liitännät on mahdollista yhdistää 

 maankosteussensoriin – automaattinen 
sensoriohjaus vaihtoehtona yöaikaan

• Akun varaustilan ilmaisin
• Näytön lukituksella voit välttää  

asetusten muuttamisen vahingossa

Automaattinen vedenjakelunohjain – 2–6 alueelle puutarhassa 
Sisältää useita kastelulinjoja esimerkiksi GARDENA-sadettimille, Micro-Drip-järjestelmälle tai 
sadetinjärjestelmille. Jokaista linjaa voidaan hallita Master-kastelunohjaimella enintään kerran 
päivässä. Ratkaisu sopii erinomaisesti istutusalueille, joiden vaatimukset ovat vaihtelevia veden 
suhteen, sekä kohteisiin, joissa vedenpaine ei riitä usean alueen samanaikaiseen kasteluun. 

Tiedot
• Pikasäätö kauden mukaan – joustava kaikkien 

aikataulujen keskitetty säätö ilmaston/sään mukaan
• Poiskytkentä sateella – keskeytä kaikki  

kasteluaikataulut 1–9 päivän ajaksi
• Helppo säätää
• Täysin graafinen näyttö
• Valikko saatavilla kymmenellä kielellä 
• Näytön lukituksella voit välttää  

asetusten muuttamisen vahingossa
• Mahdollisuus yhdistää  maankosteussensori

Maankosteussensori – tarkka, säästää vettä 
Keskeyttää tai estää automaattisen kastelun, kun maa on riittävän kostea.
Maankosteussensorin avulla voit säästää vettä, sillä se keskeyttää ajastetun kastelun maaperän 
kosteuden mukaan säästäen näin arvokasta vettä.

smart Water Control
Kastelu voidaan järjestää joustavasti ja yksi-
löllisesti milloin tahansa GARDENA smart 
App -sovelluksella.
Käytä yhdessä  automaattisen vedenja-
kelunohjaimen kanssa kastellaksesi jopa 
kuusi kastelualuetta.

Käyttö
• Kukkaruukkujen tai parvekekasvien 

kasteluun
• Kasteluille on mahdollista määrittää 

hyvin lyhyt kesto ja suuri tiheys 
(neljästä tunnista eteenpäin)

• Ihanteellinen käytettäessä GARDENA 
Micro-Drip -järjestelmän kanssa

Käyttö
• Kätevään ja joustavaan kasteluun 
• Kolme erillistä kasteluaikataulua 

sisältäen aloitusajan, keston ja 
viikonpäivät – sopii hyvin esimerkiksi 
maaperän esikasteluun

Käyttö
• Kahden alueen erilliseen kasteluun
• Alueita voivat olla esimerkiksi 

takapihan nurmikko ja etupihan 
kukkapenkit 

Käyttö
• Puutarhan suuren alueen automaatti-

seen kasteluun
• Kuusi erillistä kasteluaikataulua sisältä-

en aloitusajan, keston  
ja viikonpäivän

• Jopa kuuden kastelualueen kastelu 
käytettäessä  automaattisen vedenja-
kelunohjaimen kanssa

Lisätietoja GARDENA smart system -järjestelmästä on sivulla 30.

  VINKKEJÄ
Tehokkuutta arvostaville
Haaraventtiilin avulla voit liittää hanaan kaksi kastelulaitetta samanaikaisesti. Liitä GARDENA-kastelunohjain tai kasteluajastin jakelunohjaimeen. 
Näin voit pitää toisen liitännän vapaana.
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smart Sensor 
Tunnistaa maaperän kosteuden, ulkoläm-
pötilan ja valon voimakkuuden ja lähettää 
nämä tiedot smart App -sovellukseen. 
Voidaan käyttää kaikkien smart system 
-sarjojen kanssa. 

Versio R1
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Flexibel bewässern in verschiedenen  
Gartenbereichen 

Esimerkiksi nurmikko, kukkapenkit ja terassilla olevat ruukkukasvit voidaan kastella erikseen. Jos hanan kapasiteetti ei 
riitä kaiken kastelemiseen samanaikaisesti, järjestelmä kannattaa jakaa useisiin kastelukanaviin. Monikanavaista hal-
lintajärjestelmää käytettäessä puutarhan jokainen kolkka saa sopivasti vettä juuri oikeaan aikaan. Jätä siis kasteluasiat 
monikanavaisen kastelunohjaimen huoleksi.

Voit unohtaa 
puutarhasi kastelun.
Monikanavainen ohjausjärjestelmä monimuotoiselle puutarhalle

Verkkovirta käytettävissä

Verkkovirtaa ei käytettävissä

Kastelujärjestelmän keskitetty ohjaaminen: 24 V:n kasteluventtiilit 2  (jotka 
sijaitsevat venttiilirasiassa 3  ) vastaanottavat kytkentäkaapeleiden 4  kautta 
signaaleja ja käynnistävät ja katkaisevat veden tulon monikanavaisesta  
GARDENA-kastelunohjaimesta 1  niiden perusteella. Jopa 12 kasteluventtiiliä 
ja yhtä monta kanavaa voidaan ohjata täysin automaattisesti. Järjestelmään 
voidaan kytkeä myös lisävarusteena saatava maankosteusanturi 5 .

Tuotteen kuvaus 
katso sivu 53
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Rajatonta määrää kastelukanavia voidaan ohjata täysin automaattisesti
ilman kaapeleita. Syötä vain tiedot ohjelmointiyksikköön 1  ja paina painiket-
ta, jotta ne siirtyvät ohjaimelle 2 . Kytke sitten ohjain 9 V:n kasteluventtiiliin 
3 , joka sijaitsee venttiilirasiassa 4 . Ohjaimeen voi kytkeä myös lisävarus-

teena saatavan maankosteusanturin 5 . Paristokäyttöiset GARDENA- 
kasteluventtiilit eivät tarvitse erillistä virtalähdettä. Voit sijoittaa venttiililaatikot 
mihin tahansa puutarhassa.

Hyödynnä jokainen mahdollisuus
Monikanavaisen ratkaisun asentaminen auttaa luomaan erilaisia kasteluvaihtoehtoja puutarhan eri alueille, esim. uudelle kasvimaalle 
tai olemassa olevaan puutarhaan. Voit käyttää niitä nyt tai lisätä ne myöhemmin, sillä ei ole väliä. Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää 
itsenäisesti ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa.

 VINKKEJÄ
smart Irrigation Control 
GARDENA smart Irrigation Control -kastelunohjaimen avulla voit 
hallita enintään kuutta täysin erillistä kastelualuetta joustavasti 
smart App -sovelluksen kautta. 
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NatureUp! Viilennnyssumu

Set

Tuotetiedot

Automaattisen kastelun sisältävät sarjat

city gardening  
Viilennyssumusarja

city gardening 
Mikrosumutinsuutin

Sisältö 10 metrin letku, 3,5 mm:n sisähalkaisija, 7 
mikrosumutinsuutinta (sisältää 1 mikrosumutin-
suuttimen, jossa on sulkuliitin), 13 kiinnikettä, 13 
ruuvia, liitäntä säätöventtiilillä ja letkuliitin

3 varamikrosumutinsuutinta

Viitenro 13135 13136

NatureUp! 
Pystypuutarhan 
perussarja

NatureUp! 
Pystypuutarhan 
kulmasarja

NatureUp!  
Seinäteline, pysty

NatureUp!  
Seinäteline, kulma

NatureUp!  
Liitin

NatureUp!  
Kiinnike

Sisältö 3 kasvatuslaatikostoa, 
3 kantta, 1 alalevy,  
12 kiinnikettä

3 kulmakasvatuslaatik-
koa, 3 kantta,  
1 alalevy, 6 kiinnikettä, 
2 kiinnikettä,  
16 karkaistua  
teräsnaulaa

1 seinäteline, 2 ruuvia, 
2 ruuvitulppaa,  
4 kiinnikettä,  
16 karkaistua  
teräsnaulaa

2 erityispohjalevyä,  
3 liitintä, 8 kiinnikettä, 
32 karkaistua  
teräsnaulaa

8 liitintä 4 kiinnikettä, joissa 
korkealaatuinen kaksi-
puolinen teippi,  
16 karkaistua  
teräsnaulaa

Viitenro 13150 13153 13162 13163 13164 13166

MADE IN 
GERMANY

Unbenannt-2   1 17.08.17   17:29

Set Set Set

NatureUp! Pystypuutarhan 
perussarja sis. kastelun

NatureUp!
Pystykastelusarja
(hana)

NatureUp!
Kulmakastelusarja
(hana)

NatureUp!-
kastelusarja
(säiliö)1

Sisältö 5 hyllylaatikkoa (sisältää 5 kantta ja 
20 kiinnikettä), 1 pohjalevy, 2 kiinni-
tyspidikettä, 1 NatureUp! Pystysuun-
taisen kastelusarjan hana (13156)

1 perusyksikkö 1000,  
1 sulkuventtiili, 4,6 mm (3/16"),  
6 liitintä 4,6 mm (3/16"),  
7 T-liitintä 4,6 mm (3/16"),  
1 ristiliitin 4,6 mm (3/16"),  
2 L-liitintä 4,6 mm (3/16"),  
10 tulppaa 4,6 mm (3/16"),  
9 tippukasteluletkua 65 cm,  
8 syöttöputkea 16,5 cm,  
3 syöttöputkea 4 cm,  
1 syöttöputki 150 cm  
(kaikki putket 4,6 mm [3/16"])

1 perusyksikkö 1000,  
1 sulkuventtiili 4,6 mm (3/16"),  
12 liitintä 4,6 mm (3/16"),  
10 T-liitintä 4,6 mm (3/16"),  
1 ristiliitin 4,6 mm (3/16"),  
13 L-liitintä 4,6 mm (3/16"),  
13 tulppaa 4,6 mm (3/16"),  
12 tippukasteluletkua 14 cm,  
11 syöttöputkea 16,5 cm,  
9 syöttöputkea 8,5 cm,  
1 syöttöputkea 150 cm  
(kaikki putket 4,6 mm [3/16”])

Kastelunohjain integroidulla  
ajastimella ja 16 valittavissa olevalla 
ohjelmalla, integroitu AUTO STOP 
sammuttaa pumpun säiliön ollessa 
tyhjä. 14 V:n matalajännitepumppu 
likasuodattimella, 1 rivitippusuutin 2 l.

Kasvien määrä Enintään 15 kasville Enintään 27 kasville Enintään 12 kasville –

Viitenro 13151 13156 13157 13158

MADE IN 
GERMANY

Unbenannt-2   1 17.08.17   17:29

1

Lomakastelusarja kukkaruukuille

Lomakastelusarja kukkaruukuille 
Enintään 36 ruukkukasville

Lomakastelujärjestelmä säiliöllä 
Automaattinen lomakastelujärjestelmä enin-
tään 36 ruukkukasville, toimitukseen sisältyy 
9 litran säiliö

Lomakastelusarja kukkalaatikoille 1 
Enintään 5 - 6 m pituisille kukkalaatikoille  
tai 25 kasville

Viitenro 1265 1266 1407

1
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17  T-liitin suihkusuuttimiin 
Putkiohjaimien tai putkikiinnikkeiden kanssa 
kaikkiin suihkusuuttimiin, suihkusuuttimien 
korotus jatkoputkella 

18  Jatkoputki suihku-
suuttimiin 
Mahdollistaa korkeampien 
kasvien kastelun suihku-
suuttimilla

19  Säätöventtiili 
Säätelee veden virtausta ja 
suihkusuuttimien kantamaa 

20  Jatkoputki OS 90 
-sadettimeen 
Mahdollistaa korkeampien 
kasvien kastelun OS 90 
-keinusadettimella

Suihkusuutinten korkeutta voi 
muuttaa.  
Useita putkia voidaan liittää 
yhteen

Veden virtauksen ja 
suihkusuutinten kantaman 
säätämiseen 

OS 90 -keinusadettimen 
korottamiseen

Halkaisija / Pituus 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆") Pituus 20 cm – Pituus 20 cm

Sisältö 5 kpl 5 kpl 5 kpl 5 kpl 2  kpl

Viitenro 8331 8332 1377 1374 8363

16  Sulkutulppa 
Runkoputken/tuloputken sulkemiseen

Halkaisija 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆")

Sisältö 5  kpl 10 kpl

Viitenro 8324 1323

11  Ristiliitin 
Runkoputken 13 mm 
(1/2") (1347/1346)  
haaroittaminen.  
Haaroitusputken 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350) 
haaroittaminen.

11  Supistusris-
tiliitin 
Runkoputken 
13 mm (1/2") ja 
haaroitusputken 
4,6 mm (3/16") 
liittäminen 

13  T-liitin 
Runkoputken 13 mm 
(1/2") (1347/1346) haa-
roittaminen.  
Haaroitusputken 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350) 
haaroittaminen.

14  L-liitin 
Runkoputken 13 mm 
(1/2") (1347/1346)  
tarkka suunnanmuutos. 
Haaroitusputken 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350) 
tarkka suunnanmuutos.

15  Jatkoliitin 
Runkoputken 13 mm 
(1/2") (1347/1346) piden-
täminen.  
Haaroitusputken 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350) 
pidentäminen.

Halkaisija 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆")

Sisältö 2  kpl 10  kpl 5 kpl 2 kpl 10 kpl 2 kpl 10  kpl 3  kpl 10 kpl

Viitenro 8339 8334 8333 8329 8330 8382 8381 8356 8337

8  Putkikiinnike 9  Putkenpidin 
Putkenpidikkeitä käytetään tuloputken ohjaa-
miseen ja maahan kiinnittämiseen.

10  Putkenohjain 
Putkien kiinnittämiseen maahan.

Käyttö Putken kiinnittämiseksi kiinteään alustaan sekä 
suihkusuutinten kiinnittämiseen runkoputkeen  
13 mm (1/2") (1347/1346), suihkusuutinten kor-
keuden säätämiseksi yhdessä T-liittimen (8331) 
sekä jatkoputken (1377) kanssa

Haaroitusputken 4,6 mm (3/16") (1348/1350) 
ohjaamiseksi ja kiinnittämiseksi maahan

Putken kiinnittämiseksi maahan sekä suihkusuu-
tinten kiinnittämiseksi runkoputkeen, suihkusuu-
tinten korkeuden säätöön yhdessä T-liittimen ja 
jatkoputken kanssa

13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (1/2") 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 4,6 mm (³∕₁₆")

Sisältö 2  kpl 5  kpl 5 kpl 10 kpl 3  kpl 3  kpl

Viitenro 8380 8379 1328 1327 8328 8327

5  Runkoputki 6  Haaroitusputki 7  Sulkuventtiili

Käyttö Pääputkeksi Micro- Drip-Systemiin Syöttöputkeksi tippu-, suihku-, sumu- ja kaista-
suuttimille

Yksittäisten run-
koputkien 13 mm 
(1/2") (1346/1347) 
sulkemiseen

Yksittäisten run-
koputkien 4,6 mm 
(3/16") (1348/1350) 
sulkemiseen ja 
suihkusuuttimien 360° 
sadetusmatkan por-
taattomaan säätöön

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

Viitenro 1346 1347 1350 1348 8358 8357

1  Perusyksikkö 1000 
GARDENA Micro-Drip -järjestel-
män käyttöön

2  Perusyksikkö 2000 
GARDENA Micro-Drip -järjestel-
män käyttöön

3  Lannoiteannostelija 
Nestetason osoitin

4  Asennustyökalu 
Monitoimityökalu  
GARDENA Micro-Drip -järjestel-
män asentamiseen

Käyttö Perusosa Micro-Drip-Systemin  
alkuun paineen alentamiseksi ja 
veden suodatusta varten

Perusosa Micro-Drip-Systemin  
alkuun paineen alentamiseksi ja 
veden suodatusta varten

GARDENA-yleislannoitteelle Yleistyökalu eri tuotteiden asennusta 
ja runkoputken rei’ittämistä varten

Veden läpivirtaus Enintään 1000 l / h Enintään 2000 l / h – –

Viitenro 1355 1354 8313 8322

Putkiliittimet

Putket ja tarvikkeet

Putkenpidikkeet

Sulkutulppa

Micro-Drip-järjestelmän alkupää ja lisävarusteet Micro-Drip-System-liitostekniikka

Paine + suodatus Lannoitus Asentaminen

Suihkusuutinten ja sadettimien lisävarusteet



Etkö ole varma, mitä Micro-Drip-jär-
jestelmän 

tuotteita tarvitset?  
Autamme sinua osoitteessa: 

www.gardena.com/fi/valintaopas

34  Suihkusuutin 
90° 
Alueiden kattami-
seen hienolla  
sumutuksella kapeil-
la ja pienillä alueilla 
kukkapenkeissä

34  Suihkusuutin 
180° 
Kasvimaiden 
hienosumuiseen 
kasteluun

34  Suihkusuutin 
360° 
Kasvimaiden 
hienosumuiseen 
kasteluun

35  Suutin pienten 
alueiden kasteluun 
Pienien alueiden 
tarkkaan kasteluun, 
erityisesti pensaille ja 
pensasriveille

36  Suutin pienten 
alueiden kasteluun 
Pienien alueiden 
tarkkaan kasteluun, 
erityisesti pensaille ja 
pensasriveille

37  Suorakaidesa-
detin OS 90 
Neliömäisten ja 
suorakulmaisten 
alueiden kasteluun

Kastelu 47 l/h 97 l/h 120 l/h 30–48 l/h 30–48 l/h 380 l/h

Sadetusalue – – Ø 6 m Ø 10–40 cm Ø 10–40 cm 1–90 m²

Suihkun leveys noin 3 m noin 3 m noin 3 m – – Säädettävissä 0,5 - 7 m

Suihkun ulottuma – – – – – Säädettävissä 1,5 - 13 m

Sisältö 5 kpl 5 kpl 5 kpl 10 kpl 10 kpl 1 kpl

Viitenro 1368 1367 1365 8320 8321 8361

29  Päätekaistasuutin 
Alueiden kattamiseen 
hienolla sumutuksella ka-
peilla ja pienillä alueilla, 
erityisesti yhdessä  
kaistasuuttimen kanssa

30  Kaistasuutin 
Alueiden kattamiseen 
hienolla sumutuksella 
kapeilla ja pienillä alueilla

31  6-kuvion  
suihkusuutin 
Ihanteellinen vaihtuviin 
tarpeisiin, suihkukuvio 
valitaan säätimestä (90°, 
180°, 270°, 360°,  
kaistale, päätekaistale)

32  MDS Micro-sadetin 
360° 
Alueen hienoon  
sumumaiseen kasteluun

33  Sumusuutin 
Uusien istutusten,  
kasvihuoneiden  
kasteluun

Kastelu 52 l/h 57 l/h 11–36 l/h 85 l/h 16 l/h

Sadetusalue – – – 7–38 m² Ø 1 m

Suihkun ulottuma noin 2,75 m noin 5,5 m Säädettävä 1,5–3,5 m –

Suihkun leveys noin 0,6 m noin 0,6 m Säädettävä – –

Sisältö 5 kpl 5 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl

Viitenro 1372 1370 1396 1369 1371

 25  Rivitippusuutin 26  Rivitippusuutin 
Painetta tasaava,  
itsepuhdistuva, automaattisesti 
sulkeutuva

27  Säädettävä  
rivitippusuutin 

28  Säädettävä rivitippu-
suutin 
Painetta tasaava ja  
itsepuhdistuva

Kastelu 2 l/h 2 l/h 0–10 l/h 1–8 l/h 

Sisältö 10 kpl 10 kpl 10 kpl 5 kpl

Viitenro 8343 8311 8392 8317

 21  Päätetippusuutin 22  Päätetippusuutin 
Painetta tasaava,  
itsepuhdistuva, automaattisesti 
sulkeutuva

23  Päätetippusuutin,  
säädettävä 

24  Säädettävä päätetippu-
suutin 
Painetta tasaava ja  
itsepuhdistuva

Kastelu 2 l/h 2 l/h 0–10 l/h 1–8 l/h

Sisältö 25 päätetippusuutinta,  
1 puhdistusneula 10 kpl 10 kpl 5 kpl

Viitenro 1340 8310 1391 8316

Set Set Set Set Set

Ruukkukasvien  
aloitussarja S 
5 kukkaruukulle 

Kastelusarja M  
kukkaruukuille 
7 kukkaruukulle ja  
3 kasvilaatikolle 

Kastelusarja M kukka-
ruukuille, Automatic 
7 kukkaruukulle ja 3 
kasvilaatikolle. Sisältää 
kastelunohjaimen liitän-
täjohdon

Laajennuosa  
kukkaruukkujen 
kastelusarjaan 
Kukkaruukkujen 
kastelusarjojen M ja M 
Automatic laajentami-
seen (5 kukkaruukkua), 
viitenumerot 13001 ja 
13002

Laajennusosa  
kukkalaatikkojen 
kastelusarjaan 
Kukkaruukkujen 
kastelusarjojen M ja M 
Automatic laajentami-
seen (4 kukkalaatikkoa), 
viitenumerot 13001 ja 
13002

Viitenro 13000 13001 13002 13005 13006

Micro-Drip-järjestelmä kukkaruukuille ja kukkalaatikoille

Vesiliitännällä Automaattinen Laajennussarjat kukkaruukuille

Päätetippusuuttimet ruukkukasveille

Rivitippusuuttimet kukkalaatikoille

Micro-Drip-järjestelmä istutusalueille

Kastelusarja  
istutusalueille 

40 m²:n kukkaistutuksille  
ja hyötykasveille

Viitenro 13015

Suihkusuuttimet kukkapenkkeihin

Suihkusuuttimet ja sadettimet kukkapenkeille

Perussarjat Aloitussarja

Wa
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Liittimet 13,7 mm:n  
maanalaisille tippuputkille ovat saata-

vana varaosina

Tippukasteluletku 4,6 mm (3/16"), 
maan päälle asennettava 
Kasvirivistöjen aloitussarjan S  
laajennukseen

Laajennussarja kasviriveille  
13 mm (1/2") 
Kasvirivistöjen aloitussarjan M  
laajennukseen

Tippukasteluletku 13,7 mm, maan  
alle asennettava 
Reunaistutusten ja nurmialueiden maanalai-
sen kastelujärjestelmän laajentamiseen

Putken sisähalkaisija 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 13,7 mm

Yhteensopivia 13010 13011 / 13012 / 13013 1389

Sisältö 15 m tippukasteluletku, ilman lisäosia 25 m kasteluputki ilman kiinnikkeitä 50 m tippukasteluletku, 1 jatkoliitin,  
1 päätykappale

Viitenro 1362 13131 1395

Set Set Set Set Set

Kastelusarja S  
kasviriveille  
15 m istutusriville, 
keittiöpuutarhaan tai 
koristekasveille

Kastelusarja M  
kasviriveille  
25 m kasviriveille

Kastelusarja M kasviri-
veille, automatic 
25 m kasviriveille

Kastelusarja L  
kasviriveille 
50 m kasviriveille

Tippukasteluletku 
13,7 mm, maan alle 
asennettava 
Reunaistutuksiin tai 
nurmikoille 

Putken sisähalkaisija 4,6 mm (³∕₁₆") 13 mm (½") 13 mm (½") 13 mm (½") 13,7 mm
Sisältö Perusyksikkö ja putkenpidike Perusyksikkö ja putkenpidike Kastelunohjain, perusyksikkö 

ja putkenpidike
Perusyksikkö ja putkenpidike Perusyksikkö

Viitenro 13010 13011 13012 13013 1389

Micro-Drip-järjestelmä kasvirivistöille

enintään 15 m

Aloitussarjat
enintään 25 m Automatic enintään 50 m

maanpäällinen maanalainen

Laajennussarjat

enintään 50 m maan alle

Runkoputki Runkoputki Runkoputki Liitinrasia 1 
Pihaputkiston ja sadetin-
järjestelmän liittämiseen 
maan alla 

Säätö- ja  
sulkuventtiili 1 
Yksittäisten sadettimien ja 
sadetinryhmien por-
taattomaan säätelyyn ja 
sammuttamiseen

Pituus 25 m 50 m 10 m – –

Käyttö Vesipistorasia- ja sadetus-
järjestelmä

Vesipistorasia- ja sadetus-
järjestelmä

Pihaputkisto, sadetinjär-
jestelmä

Vesipistorasia- ja sadetus-
järjestelmän maanalaiseen 
liitäntään

Yksittäisten sadettimien tai 
sadetinryhmien  
portaattomaan säätämiseen ja 
sulkemiseen

Viitenro 2700 2701 2718 2722 2724

Maanalainen vedenjakelu

Putket ja järjestelmän alkupää

Liitännät ja putkiliittimet

Liitoskappale 
25 mm x 3/4" 
-sisäkierre

Liitoskappale 
25 mm x 1" 
-sisäkierre

Liitoskappale 
25 mm x 1" 
-ulkokierre

T-liitin 25 mm L-liitin 25 mm Jatkokappale 
25 mm 

Päätykappale 
25 mm 

Käyttää Liitinrasian, 
vesipistorasian, 
säätöventtiilin, 
keskussuodattimen, 
upposadettimen  
S 80/300 liitäntä 
runkoputkeen sekä 
sadetinjärjestelmän 
suora liitäntä vesi-
johtoverkostoon

Venttiilirasioiden V1 
ja V3 ja spiraalilet-
kusuppilon liitäntä 
runkoputkeen sekä 
sadetinjärjestelmän 
suora liitäntä vesi-
johtoverkostoon

Kasteluventtiilien 
liitäntä runko-
putkeen sekä 
sadetinjärjestelmän 
liitäntä suoraan vesi-
johtoverkostoon.

Runkoputken 
haaroitus

Runkoputken 
suunnan vaihto

Runkoputken 
jatkaminen

Runkoputken 
päähän

Viitenro 2761 2762 2763 2771 2773 2775 2778

1

Liitännät Putkiliittimet

4948 tuOtetIedOttuOtetIedOt



5150 tuOtteen KuVauS tuOtteen KuVauS

L-liitin 
25 mm x 
1/2"-ulko-
kierre

Kulmaliitin 
25 mm x 
1/2"-ulko-
kierre

T-liitin 
25 mm x 
1/2"-ulko-
kierre 

L-liitin 
25 mm x 
3/4"-ulko-
kierre

Kulmaliitin 
25 mm x 
3/4"-ulko-
kierre

T-liitin 25 
mm x 3/4" 
-ulkokierre 

Liitoskap-
pale 25 
mm x 3/4" 
-sisäkierre

T-liitin 25 
mm x 3/4" 
-sisäkierre

Liitäntä tuotenumerolle 1569 | 8201 | 8203 1559 | 8205 1566 | 2760

Viitenro 2780 2782 2786 2781 2783 2787 2761 2790

Sadetusjärjestelmä

Vesipistorasia  Spiraaliletkukela Vesipistorasia Vedenkuljetusjärjestelmän 
aloitussarja 
Aloitussarja, jossa 2 veden 
ulosottoa

Sisältö – Spiraaliletkukela, 10 m spiraaliletku 
ja puhdistussuutin 

– Aloitussarja, kaksi veden ulostuloa,  
1 Profi-liitinsarja, 1 liitinrasia,  
2 vesipistorasiaa, 1 T-liitin 25 mm x 
3/4"-sisäkierre, 3 liitoskappaletta  
25 mm x 3/4" -sisäkierteellä,  
1 T-liitin 25 mm x 3/4"-sisäkierre,  
1 tyhjennysventtiili (2760)

Viitenro 8250 8253 8254 8255

Vesipistorasia maan alle

Upposadettimien liitännät

Upposadetin

Turbo-ohjattu 
upposadetin  
T 100

Turbo-ohjattu 
upposadetin  
T 200

Turbo-ohjattu 
upposadetin  
T 380

Upposadetin  
OS 140

Upposadetin 
S 80

Upposadetin S 
80/300 1

Automaattinen  
AquaContour- 
järjestelmä

Sadetettava alue Enintään 100 m² Enintään 200 m² Enintään 380 m² Enintään 140 m² Enintään 80 m² Enintään 80 m² Enintään 350 m²

Sadetussektori Säädettävissä 
portaattomasti  
70 - 360°

Säädettävissä 
portaattomasti  
25 - 360°

Säädettävissä 
portaattomasti  
25 - 360°

1–9,5 m Säädettävissä  
5 - 360°

Säädettävissä  
5 - 360°

Säädettävissä  
25–360°

Suihkun ulottuma Säädettävissä 
4 - 6 m

Säädettävissä 
5 - 8 m

Säädettävissä  
6 - 11 m

2–15 m Valittavissa  
2,5 - 5 m

Valittavissa  
2,5 - 5 m

Valittavissa 2,5– 
9 m (2 bar) / 4– 
10,5 m (4 bar)

Liitäntäkierre 1/2"-sisäkierre 1/2"-sisäkierre 3/4"-sisäkierre 3/4"-sisäkierre 1/2"-sisäkierre 3/4"-ulkokierre 3/4" tuuman 
naaraskierre

Viitenro 8201 8203 8205 8220 1569 1566 1559

1

T-mallit S-mallit

1/2"-ulkokierre 3/4"-ulkokierre 3/4"-sisäkierre

UUTUUS

smart system Sensor 
-sarja 
Nurmikon leikkuu ja 
kasvien kastelu smart 
App -sovelluksen avulla

smart Sensor  
-sarja 1 
Kastelu smart App 
-sovelluksen avulla

smart Water Control 
-sarja 1 
Kastelu smart App 
-sovelluksen avulla

smart Irrigation  
Control Sensor -sarja  

Kastele useita eri alueita 
smart App -sovelluksel-
la, ohjaa kuutta 24 V:n 
kasteluventtiiliä yhdellä 
laitteella

smart Automatic 
Home & Garden Pump 
5000/5, sarja 
Juomakelvottoman 
veden automaattinen 
hyödyntäminen puutar-
han kasteluun  
tai kotitalouskäyttöön

Sisältö smart SILENO -robottiruohon-
leikkuri, smart Water Control, 
smart Sensor, smart Gateway

smart Water Control 
-ohjain, smart Sensor, smart 
Gateway

smart Water Control -ohjain, 
smart Gateway

Monikanavainen smart 
Irrigation Control -ohjaus-
järjestelmä, smart Gateway, 
smart Sensor

smart Automatic Home & 
Garden Pump 5000/5,  
smart Gateway -reititin

Viitenro 19200 19102 19103 19109 19106

GARDENA smart system – Kastelu

Perussarjat 
1

Laajennukset – Kastelu Lisää GARDENA smart system -tuotteita on osoitteessa www.gardena.com/smart

smart Water Control 1 
Automaattinen kastelu smart 
App -sovelluksen avulla, sopii 
ihanteellisesti käytettäväksi 
Micro-Drip -järjestelmän tai 
sadettimen kanssa

smart Irrigation Control  
Useiden eri aluiden kastelun 
ohjaus smart App -sovelluksel-
la, ohjaa enintään 6,  
24 V:n kasteluventtiiliä

smart Sensor 
Mittaa esimerkiksi maaperän 
kosteuden, valon voimakkuuden 
ja ympäristön lämpötilan sekä 
huomioi maaperän kosteuden 
kastelun hallinnassa

smart Automatic Home & 
Garden Pump 5000/5 
Juomakelvottoman veden 
automaattinen hyödyntäminen 
puutarhan kasteluun tai  
kotitalouskäyttöön

Voidaan käyttää yhdessä Kaikki smart system -sarjat,  
automaattinen vedenjakelunohjain 
(1197)

24 V:n kasteluventtiili (1278), smart 
Sensor, kaikki smart system -sarjat

                                     Kaikki smart system -sarjat

Edellytykset GARDENA smart Gateway, Wi-Fi-reititin ja internet-yhteys, älypuhelin, tabletti tai tietokone

Viitenro 19031 19032 19030 19080

1

Kastelunohjaus Monikanavainen

Combined with all smart system Sets

Automaattinen pumppu kotiin ja 
puutarhaan
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Kastelunohjaus

Lisävarusteet

Kosteusanturi 
Laite tunnistaa maan kosteusta-
son ja ohjaa kastelua

Liitäntäkaapeli 
Anturien liitosjohdon jatkamiseen 
enintään 105 metriin

smart Sensor 1 
Mittaa esimerkiksi maaperän 
kosteuden, valon voimakkuuden 
ja ympäristön lämpötilan sekä 
huomioi maaperän kosteuden 
kastelun hallinnassa

Vedenjakeluohjain automatic 
Jopa 6 liitäntälaitteen peräk-
käiseen täysautomaattiseen 
ohjaukseen

Ominaisuudet Laite toimii luotettavasti pitkälläkin 
aikavälillä, koska toiminta perustuu 
sähkötermiseen mittaukseen, 
maankosteuden näyttö, 5 m liitos-
johto ja pistoke

Pituus 10 m, käyttö maan päällä 
tai alla

Lukemat:  
Maaperän kosteus 0 - 100 %,  
Valon voimakkuus 0 - 200.000 Lux, 
Ulkoilman lämpötila -1 - +50 °C

Puutarha-alueet kastellaan kaste-
lunohjaimen ohjelmoinnin mukaises-
sa järjestyksessä, 26,5 mm (G 3/4) 
liitäntäkierteet, täydellinen:  
5 hanaliitintä (901) ja 3 sulkutulppaa

Viitenro 1188 1186 19030 1197

1

Monikanavainen ohjaus

Classic 4030 -kastelunohjain 
Ohjaa jopa neljää 24 voltin 
kasteluventtiiliä, sisä- ja ulko-
käyttöön

Classic 6030 -kastelunohjain 
Neljän 24 V kasteluventtiilin 
ohjaus

smart Irrigation Control 
Useiden eri aluiden kastelun 
ohjaus smart App -sovelluk-
sella, ohjaa enintään 6, 24 V:n 
kasteluventtiiliä

Ohjelmointiyksikkö 
Ohjaimen ohjelmointiin

Ohjattavien 24 V:n kaste-
luventtilien lukumäärä

4 (24 V) Maks. 6 6 niin monta (9 V)

Yksilölliset kasteluohjel-
mat venttiiliä kohden

3 3 Määritetään yksilöllisesti smart App 
-sovelluksessa

6

Kastelun kesto ohjelmaa 
kohden

              1 min - 3 h 59 min, muutettavissa keskitetysti 0 - 200 % Määritetään yksilöllisesti smart App 
-sovelluksessa

1 min - 9 h 59 min

Ohjaus Smart Appin 
kautta – – • –

Viitenro 1283 1284 19032 1242

24 V | Stra-yhteys 9 V | Akku 

Valvonta

Tarvikkeet

Kasteluventtiili 24 V 
Liitäntä GARDENA- kaste-
lunohjaimeen kaapelilla

Liitäntäkaapeli 24 V 
Enintään 6 kasteluventtiilin 
24 V liitäntä  
GARDENA-kastelun-ohjai-
meen

24 V Kaapelin pidike 
24 V:n yhdistelmäkaapelin 
kiinnittämiseen 24 V:n, 
vesitiivisteellä varustettuun 
kasteluventtiilin käytettäessä 
V1-venttiililaatikkoa

Ohjain 9 V 
Kasteluventtiilin 9 V 
ohjaukseen

Kasteluventtiili 9 V 
Kastelujärjestel-
mien ohjaus, kun 
virtaliitäntää ei ole 
saatavana

Viitenro 1278 1280 1282 1250 1251

24 V | Stra-yhteys 9 V | Akku 

Venttiilirasia Venttiilirasia V1 
Yhteen kasteluventtiiliin  
9 V tai 24 V

Viitenro 1254

Venttiilirasia V3 
Enintään kolmeen  
kasteluventtiiliin 9 V tai 24 V

Viitenro 1255

UUTUUS UUTUUS UUTUUS

Kasteluajastin 
Automaattinen 
sammutus, jatkuva 
vedenvirtaus säädet-
tävissä

Flex  
Kätevä asetusten 
luonti innovatiivisen 
pyöritä ja paina -omi-
naisuuden ansiosta, 
lyhyet kasteluohjel-
mat ruukkukasvien 
kasteluun - toimii 
ihanteellisesti  
GARDENA Micro- 
Drip-järjestelmän 
kanssa

Select 
Kolme yksilöllistä 
kasteluohjelmaa, 
helppo käyttää yhden 
painikkeen avulla

Master 
Kuusi erillistä yksilöllistä 
kasteluohjelmaa, helppo 
käyttää yhden nupin 
avulla, kastelun keston 
vähentäminen keskite-
tysti sesongin mukaan, 
„rain off“ -toiminto estää 
kastelun sadesäällä, 
kuuden kastelulaitteen 
hallinta käytettäessä 
automaattista veden-
jakelunohjainta (nro 
1197), suuri LDC-näyttö 
ja selkeä valikko valitulla 
kielellä

MultiControl duo 
Suuri LCD-näyttö, 
helppo ohjelmoida, 
molemmat lähdöt 
ohjattavissa tunnis-
timilla

smart Water 
Control 1 
LED-valo ilmaisee käyn-
nissä olevan kastelun, 
signaalin voimakkuuden 
ja akun varaustason 
varoituksen; vaatimuk-
set: Gateway, (WiFi) 
reititin ja internetyhteys, 
älypuhelin/tabletti/PC; 
smart App -sovelluksen 
toimintoja laajennetaan 
jatkuvasti, täysin auto-
maattiseen hallintaan 
yhdessä smart Sensorin 
kanssa

Ohjelmoitavat lähdöt 1 1 1 1 2 1

Safe stop -tekniikka – • • • – •

Kastelun kesto 5 –120 min. 1 s - 99 min 1 min - 3 h 1 min - 4 h 1 min - 3 h 59 min 
(lähtöä kohden)

1 min - 10 h

Kastelun toistuvuus – joka  
4./6./8./12./ 
24./48./72.  
tunti

Viikonpäivittäin Viikonpäivittäin Kastelupäivien valinta 
tai joka 2./3./7. päivä

Kastelupäivien valinta

Yhdistettävissä – Kosteusanturi (1188) Kosteusanturi (1188) Automaattinen veden-
jakelunohjain (1197) 
Kosteusanturi (1188)

Kosteusanturi (1188) kaikki smart system 
-sarjat, smart Sensor 
(nro 19030),  
Automaattinen veden-
jakelunohjain 
(tuotenro 1197)

Viitenro 1169 1890 1891 1892 1874 19031

1
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Järjestelmän alkupää 
Aloita valitsemalla kaste-
lunohjain ja perusyksikkö.
Perusyksikkö vähentää  
painetta ja suodattaa veden.  

Kukkalaatikoille 
Valitse kukkaruukuille ja 
-laatikoille vaaleanpunaisella 
merkitty putki ja tippusuut-
timet.

Istutusalueille 
Valitse sinisellä merkityt put-
ket, suuttimet ja sadettimet. 

Kasvirivistöille 
Valitse keltaisella merkityt 
putket. Seuraavassa on 
vaihtoehtoja maanalaiseen 
tai maanpäälliseen asen-
nukseen. Voit myös ostaa 
käteviä keltaisella merkittyjä 
aloitussarjoja ja täydentää 
niitä jatkosarjoilla.

Liitostekniikka 
Voit käyttää putkien liittämi-
sen apuna esimerkiksi 
ristiliittimiä, T-liittimiä tai 
L-liittimiä. Voit siis luoda 
oman Micro-Drip-järjestelmän 
omien tarpeidesi mukaisesti. 

Micro-Drip-järjestelmä

1. Asentaminen

Näin pääset alkuun. 
Ohjeet oman Micro-Drip-järjestelmän luomiseen
Oman Micro-Drip-tippukastelujärjestelmän luominen on helpompaa kuin uskotkaan.  
Kun etenet vaihe vaiheelta, saat luotua yksilöllisen ja kätevän kasteluratkaisun.

Perusyksikön sijoittaminen

Perusyksikkö sijoitettuna järjestelmän alkupäähän Perusyksikkö sijoitettuna putken keskiosaan

Perusyksikkö on olennainen osa Micro-Drip-järjestelmää. Tämä käyttövalmis perusyksikkö vähentää tulopainetta ja  
suodattaa veden. Jos perusyksikkö sijoitetaan putken keskiosaan, voit kaksinkertaistaa putkijärjestelmän pituuden (katso taulukko 56).

 Vihje
Käytä värejä apunasi ostoksenteossa.  
Myös pakkaukset on merkitty pinkillä,  
sinisellä, keltaisella ja ruskealla.

Käytetään    ruukkukasvien ja   
istutusalueiden ja/tai   kasvirivistöjen 
järjestelmän yhdistelmää.  
(yhdistelmä 4,6 mm + 13 mm)  

Asennustyyppi 1 
4,6 mm:n ja 13 mm:n putket

Asennustyyppi 2  
4,6 mm:n putket

Sopii  ruukkukasveille ja  
kukkalaatikoille ja/tai  kasvirivistöille.  
(vain 4,6 mm:n putki)

Asennustyyppi 3 
13 mm:n putket
Sopii   istutusalueille ja/tai  kasvirivis-
töille. (13 mm:n putket ja/tai 13 mm:n 
tippukasteluputki maan päällä.) Tällä 
asennustyypillä voit asettaa tippusuut-
timet ja/tai suihkusuuttimet suoraan 
13 mm:n putkeen.
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2. Micro-Drip-järjestelmän asennus
Kolme asiaa, jotka sinun tulee tietää:
1. Perusyksikkö on lähtöpiste ja määrittää liitäntäarvon.
2. Järjestelmän vesikapasiteetti määräytyy perusyksikön mukaan.
3. Järjestelmän liitäntäarvon on oltava kulutusarvoa suurempi.

gardena MIcrO-drIp -JÄrJeSteLMÄn SuunnItteLu gardena MIcrO-drIp -JÄrJeSteLMÄn SuunnItteLu

Asennustyyppi 1 
Kastelulaite asennetaan 4,6 mm:n putkeen, ja 
vedensyöttö tapahtuu 13 mm:n putkea pitkin.

Asennustyyppi 2
Kastelulaite asennetaan 4,6 mm:n putkeen, ja 
vedensyöttö tapahtuu 4,6 mm:n putkea pitkin.

Asennustyyppi 3
Kastelulaite asennetaan suoraan 13 mm:n putkeen.

4,6 mm (³∕₁₆") haaroitusputki
13 mm (½") runkoputki

Kulutusarvojen määrittäminen (suuret/yhdistetyt järjestelmät)  
Kastele useita pihan alueita yhdessä ja yhdistele eri sovelluksia.

Suositeltu asennustyyppi 1 
Määritä liitäntäarvo
1. Määritä kastelulaitteiden 

määrä ja tyyppi (suihku-
suuttimet/tippusuuttimet/
tippukasteluputki).

2. Laske järjestelmän 
kulutusarvot (kastelulait-
teiden määrä x taulukossa 
ilmoitettu kulutusarvo) 

3. Laske arvot yhteen, jotta saat 
kulutusarvojen kokonaissum-
man. Järjestelmä toimii, jos 
järjestelmän kulutusarvo on 
liitäntäarvoa pienempi.

Esimerkki- 
laskelma
 

Perusyksikkö asennetaan putken alkupäähän Perusyksikkö asennetaan putken keskelle*

Perusyksikkö 1000 Perusyksikkö 2000 Perusyksikkö 1000 Perusyksikkö 2000

Asennus- 
tyyppi 1

Suositeltu liitäntäarvo, 
putken pituus**

500 
13 mm maks. 40 m 
4,6 mm maks. 15 m

1000 
13 mm maks. 40 m 
4,6 mm maks. 15 m

1000 
13 mm maks. 2 x 30 m 
4,6 mm maks. 15 m

2000 
13 mm maks. 2 x 30 m 
4,6 mm maks. 15 m

Asennus- 
tyyppi 2

Suositeltu liitäntäarvo, 
putken pituus**

50 
maks. 15 m

50 
maks. 15 m

100 
maks. 15 m

100 
maks. 15 m

Asennus- 
tyyppi 3

Suositeltu liitäntäarvo, 
putken pituus**

500 
maks. 40 m

1000 
maks. 40 m

1000 
maks. 2 x 30 m

2000 
maks. 2 x 30 m

Liitäntäarvot

Kulutusarvot
Viitenro Tuote Tarvikkeiden kulutusarvot

Asennustarvikkeet M1 M2 M3
1340 / 8310 Päätetippusuutin 2 2 5
1391 Säädettävä päätetippusuutin 10 10 25
8316 Säädettävä päätetippusuutin 8 8 20
8343 / 8311 Rivitippusuutin 4 4 – 12 kpl 48
8392 Säädettävä rivitippusuutin1 20 20 –
8317 Säädettävä rivitippusuutin1 16 16 –
8320 Suutin pienille alueille – – 70
8321 Suutin pienille alueille 70 25 –
1365 Suihkusuutin 360° 125 100 100
1367 Suihkusuutin 180° 110 100 80
1368 Suihkusuutin 90°1 85 50 65
1370 Kaistasuutin1 70 50 70
1372 Päätekaistasuutin1 70 50 70
1371 Sumusuutin 40 25 40
1369  Mikrosadetin 360° 110 100 80 1 kpl 80
1396 6-kuviosuutin 125 50 60
8361 Suorakaidesadetin OS 90 – – 1000
13010 / 1362 Tippukasteluputki 4,6 mm (3/16")*** 4 4 –
13001 / 13002 
13013 / 13131 Tippukasteluputki 13 mm (1/2")*** – – 10 7,5 metriä 75

Yhteensä 203
*   Jos perusyksikkö asennetaan keskelle, linjan kummankin puolikkaan liitäntäarvo on puolet kokonaisliitäntäarvosta.

*** Kulutusarvo per 1 metri tippukasteluputkea.
**   Putkiston enimmäispituus on suuntaa-antava arvo. Se on riippuvainen käytössä olevien kastelulaitteiden määrästä.

Kokonais- 
kulutus

Suunniteltu 
määrä

1 Ei Suomen valikoimassa.



Käytä suunnitelmasi laatimiseen kyniä ja paperia

1.  Piirrä tonttisi tarkasti mittakaavaan.
2. Piirrä istutusalueet (esim. pensasaidat, kukka-/kasvimaat, kukkalaatikot 

jne.)
3. Piirrä kaikki yksittäiset kasvit. 

 
 
 
-

Vinkki:  
Käytä verkko-oppaitamme

Piirrä luonnos pihastasi verkossa
Voit piirtää luonnoksen pihasta My Garden -sovelluksella.  
Tämä antaa sinulle hyvän pohjan kaikille manuaalisille  
piirroksille, joiden pohjalta voit luoda Micro-Drip-järjestelmän 
www.gardena.com/mygarden  
 
Online-valintaopas 
Mikä sarja sopii sinulle parhaiten?  
Täältä löydät hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit tehdä 
päätöksesi.  
www.gardena.com/fi/valintaopas

Päätä, mihin haluat asentaa perusyksikön. Joko 
heti järjestelmän alkupäähän tai putken keski-
osaan. Jos järjestelmän alkupää sijoitetaan kauas 
vesiliitännästä, käytä pihaputkistoa tai OGS-letkua 
hanan ja perusyksikön välissä. Näin estät veden 
painehäviön.

3. Suunnittelu ja ostaminen

3. Piirrä valitut runkoputket ja jakeluputket eri väreillä

4.  Luetteloi valitut tippusuuttimet ja muut suuttimet.  
 Kirjoita muistiin tarvitsemasi kappalemäärät. 

6. Lisää ostoslistaan 
Lisää tuotteet sivulla 78 olevaan ostoslistaan.

Jatketaan, vaihe vaiheelta 
Kun piirrät luonnostasi, kannattaa käyttää eri värejä ja kuvakkeita. Tämä 
auttaa luomaan parhaan yleiskuvan. 
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Vedensyöttö

Perusyksikkö 

5. Luetteloi liitäntäosat – 4,6 mm ³∕₁₆" tai 13 mm ½"

PutkikiinnikePutkenohjain

T-liitin

L-liitin

Ristiliitin Liitin

Supistusristiliitin Tulppa

* Huomaa, että GARDENA ei vastaa järjestelmän itse asentamisesta syntyneistä kustannuksista 
tai vaurioista.

Micro-Drip-järjestelmä kukkaruukuille ja kukkalaatikoille

Micro-Drip-järjestelmä istutusalueille

Micro-Drip-järjestelmä kasvirivistöille

5. Luetteloi kiinnikkeet – 4,6 mm ³∕₁₆" tai 13 mm ½"

Putkenpidin

1. Merkitse vesilähde – 4,6 mm ³∕₁₆" tai 13 mm ½"

2. Päätä perusyksikön paikka
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Sakset

Haaroitusputki 4,6 mm

Erikoistyökalu

Perusyksikkö

Päätetippusuutin

Rivitippusuutin

Runkoputki 13 mm

Tippukasteluputki 4,6 mm  

Sumusuutin

6-kuviosuihkusuutin 

Keinusadetin

Säätöventtiili  
suihkusuuttimille 

Sulkuventtiilit 

Tippukasteluputki maanpäällinen 13 mm

Tippukasteluputki maanalainen 13,7 mm

4. Asennus – Yleiskatsaus työkaluihin ja osiin 

Jatkoputki

Liittimet

Liitin, jolla voidaan haaroit-
taa 4,6 mm:n putki 
13 mm:n putkesta

Päätekappaleet
Putkenohjain putkien 
kiinnittämiseen maahan 
sekä suihkusuuttimien 
kiinnittämiseen

Putkenpidin 
putkien  
kiinnittämiseen 
maahan

Tee reikä kärjellä

Käytä tätä osaa 
jatkokappaleen  
kiristämiseen

Käytä tätä osaa tippusuutti-
mien kiristämiseen

Kaikki yhdellä silmäyksellä
Tällä aukeamalla näet Micro-Drip-järjestelmän yksittäiset osat sekä niiden  
kuvaukset. Nähtävillä ovat myös työkalut, mikä helpottaa myöhemmin  
tehtävää asennusta. 



Original GARDENA System 
Hanasta perusyksikköön
Lähdetään liikkeelle hanasta, johon kaikki muu yhdistyy. 
Kastelunohjain, letku ja perusyksikkö yhdistyvät siihen.  
Yksinkertainen, vedenpitävä, joustava ja turvallinen.  
Olemme tarjonneet turvallisia ja innovatiivisia  
tuoteratkaisuja jo yli 50 vuoden ajan. 

Micro-Drip-järjestelmä 
Perusyksiköstä kasveihin
Seuraavaksi on Micro-Drip-järjestelmän vuoro.  
Putket liitetään helposti 
liittimillä (esim. risti- tai T-liittimillä). Lastenleikkiä 
Quick&Easy-tekniikan ansiosta.

Voit halutessasi  
liittää  
kastelunohjaimen

Liitä letku
Liitä perusyksikkö  
järjestelmän alkupääksi

5. Asentaminen - helppoa ja nopeaa

Liitä yhteen

Voit leikata letkua  
helposti saksilla

Tee reikä  
erikoistyökalulla

Kierrä tippusuutin  
reikään

Liitä putkenohjain  
valmiiksi tehtyyn  

reikään

Kierrä jatkokappale  
valmiiksi tehtyyn  

reikään

Liitä  
käyttövalmis,  
maanpäällinen tippu-
kasteluputki ja olet 
valmis!

Kiinnitä tulppa  
järjestelmän loppupäähän

Liitä rivitippusuuttimet  

istutuslaatikoita varten

Kiinnitä kiertämällä  
päätetippusuuttimet  
ruukkukasveja varten

Kiinnitä tulppa  
järjestelmän loppupäähän

Kaikki tippu- ja muut 
suuttimet sekä sadet-
timet kiinnitetään joko 
kiertämällä tai työntämäl-
lä. Asentaminen on ihan 
oikeasti helppoa.

Kiinnitä  
putki  

putkikiinnikkeillä

Leikkaa putket halutun pituisiksi, liitä ne yhteen ja kiinnitä sitten tippusuuttimet. 
Voit myös kiinnittää tippusuuttimet ensin ja liittää sitten putket yhteen. Valinta on 
sinun. Päätitpä miten päin vain, kaikkien osien on oltava liitettynä ja putken pään 
on oltava suljettuna, ennen kuin päästät veden kiertämään järjestelmässä. Jos 
haluat tehdä muutoksia järjestelmään tämän jälkeen, voit koota sen uudelleen 
haluamallasi tavalla. 

Micro-Drip-järjestelmän asentaminen on helppoa.  
Mitä muuta voisit GARDENAlta odottaa. 

Aseta säätöventtiili 
suihkusuuttimen  

alapuolelle ja kierrä 
jatkokappaleeseen
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* Huomaa, että GARDENA ei vastaa järjestelmän itse asentamisesta 
syntyneistä kustannuksista tai vaurioista.

1. Piirrä luonnos pihastasi
A  Suunnittele itse

 
 
Luo puutarhaasi yksilöllinen kastelusuunnitelma. 
Ohjeita löydät seuraavilta sivuilta. Ohjeissa selitetään 
kaikki vaihe vaiheelta. 
Sivulla 77 on ostoslista, jonka voit leikata irti.

 
 

Sadetinjärjestelmän
suunnittelu
Neuvoja GARDENA-kastelujärjestelmän suunnitteluun

Tämän helpompaa ei kastelu voi olla. Asenna automaattinen kastelujärjestelmä ja nauti sen tuomasta vapaudesta ja mukavuudesta. 
Me näytämme miten. Voit tehdä asentamisen itse ja hyödyntää suunnitteluohjelmaamme. 

Automaattisen kastelusuunnitelman kuusi vaihetta
1. Suunnittele järjestelmä 
2. Valitse sadettimet
3. Valitse putket
4. Valitse kytkennät ja liitännät
5. Valitse kastelunohjain
6. Asenna järjestelmä 

Valmista!

Seuraavilla sivuilla kerrotaan kaikki tarvittava puutarhasi automaattisesta kastelusta.  
Pitkäaikainen asiantuntemuksemme, täydellinen GARDENA-tekniikka ja yhteinen intohimo puutarhoihin 
ovat taustalla parhaiden ratkaisujen luomisessa. Kaikki tämä, jotta sinä voit pian nauttia sadetinjärjestelmästä ja unohtaa 
työlään manuaalisen kastelun.  

 Luonnos

1. Piirrä tontistasi luonnos mittakaavaan 1:100 (1 cm = 1 m) tai mittakaavaan 1:200 (1 cm = 2 m)
2. Merkitse vedensyöttö (hana, kaivo, säiliö)
3. Merkitse kaikki kasteltavat alueet

B  Suunnittelu verkossa
 

Voit luoda oman kastelusuunnitelmasi My Garden 
-suunnitteluohjelman avulla. Sovellus on käytettävissä 
GARDENA-sivustolla osoitteessa 
www.gardena.com/mygarden
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Yleiskatsaus

Muut alueet
T-

m
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lit
 tu

rb
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tti
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et
Turbo-ohjattu
T 100 -upposadetin
½" tuuman naaraskierre 
 
 
 
Viitenumero 8201

Säde 4–6 m 70–360°

Sadettimien etäisyys  
5–8 m 

70–90°
= 7

91–180°
= 10

181–270°
= 14

271–360°
= 17

T-liitin  
Viitenumero 2786

Kulmaliitin  
Viitenumero 2782

L-liitin  
Viitenumero 2780

Turbo-ohjattu
T 200 -upposadetin
½" tuuman naaraskierre 
 
 
 
Viitenumero 8203 

Säde 5–8 m 25–360°

 
Sadettimien etäisyys  
7,5–10 m

25–90°
= 9

91–180°
= 13

181–270°
= 17

271–360°
= 20

T-liitin  
Viitenumero 2786

Kulmaliitin  
Viitenumero 2782

L-liitin  
Viitenumero 2780

Turbo-ohjattu
T 380 -upposadetin
¾" tuuman naaraskierre 
 
 
 
Viitenumero 8205

Säde 6–11 m 25–360°

Sadettimien etäisyys  
9–15 m

25–90°
= 15

91–180°
= 20

181–270°
= 25

271–360°
= 30

T-liitin  
Viitenumero 2787

Kulmaliitin  
Viitenumero 2783

L-liitin  
Viitenumero 2781

Suorakulmaiset alueet Uppokeinusadetin OS 140  
¾" tuuman naaraskierre 
 
 
 
Viitenumero 8220

Kantama 2–15 m Leveys 1–9,5 m = 22

T-liitin  
Viitenumero 2787

Kulmaliitin  
Viitenumero 2783

L-liitin
Viitenumero 2781

Muut, enintään 150 m2:n 
alueet

S-
m

al
lit
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pp
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et

Upposadetin S 80
Korkeus ylhäällä: 100 mm 
½" tuuman naaraskierre 
 
 
 
Viitenumero 1569

Säde 2,5–5 m 5–360°

Sadettimien etäisyys  
4–7 m

5–90°
= 9

91–180°
= 17

181–270°
= 25

271–360°
= 32

T-liitin 
Viitenumero 2786

Kulmaliitin  
Viitenumero 2782

L-liitin  
Viitenumero 2780

Korkeille kasveille Upposadetin S 80/300
Korkeus ylhäällä: 300 mm 
¾" tuuman uroskierre 
 
 
 
Viitenumero 1566

Säde 2,5–5 m 5–360°

Sadettimien etäisyys  
4–7 m

5–90°
= 13

91–180°
= 21

181–270°
= 29

271–360°
= 35

T-liitin* 
Viitenumero 2790

Verbinder* 
Viitenumero 2761

Yksilöllisen muotoiset 
alueet

Automaattinen Aqua-
Contour-järjestelmä 
¾" tuuman naaraskierre

Viitenumero 1559

2,5–9 m 25–360° = 17

T-liitin  
Viitenumero 2787

Kulmaliitin  
Viitenumero 2783

L-liitin
Viitenumero 2781

Tyyppi Tunnus Suunniteltu kantama Sektori  Sadettimien kulutusarvot (suunnittelua varten sivulla 71) Mahdolliset liitännät

*Liitäntään sopii myös tyhjennysventtiili



6968 gardena-SadetInJÄrJeSteLMÄn SuunnItteLugardena-SadetInJÄrJeSteLMÄn SuunnItteLu

!!! Tärkeitä ohjeita oikein väärin

Turbo-ohjattu 
T 100 -upposa-
detin

Turbo-ohjattu 
T 200 -upposa-
detin

Turbo-ohjattu 
T 380 -upposa-
detin

OS 140 -uppo-
keinusadetin

S 80 -upposa-
detin

Upposadetin S 
80/300

Automaattinen 
Aqua-Contour- 
järjestelmä

Kastelualueet Enintään 100 m² Enintään 200 m² Enintään 380 m² 2–140 m² Enintään 80 m² Enintään 80 m² Enintään 350 m²

Kastelusektori 70–360° 25–360° 25–360° suihkun leveys enin-
tään 1–9,5 m

5–360° 5–360° 25–360°

Kantama 4–6 m 5–8 m 6–11 m 2–15 m 2,5–5 m 2,5–5 m 2,5–9 m

Sadettimen etäisyys 5–8 m 7,5–10 m 9–15 m – 4–7 m 4–7 m –

Kaikki tiedot perustuvat 2 baarin käyttöpaineeseen

Suorakulmai-
set alueet

Yksilöllisen 
muotoiset alueet

T-mallit S-mallit

Sadettimien yleiskatsaus2. Sadettimien valinta 
Täältä löydät täydellisen sadetinvaihtoehdon projektiisi

T- ja S-mallit  /   
Aseta aina eri putkiin.  
Syynä tähän ovat poikkeavat kastelumäärät.  

Automaattinen AquaContour-järjestelmä   
Vain yksi sadetin putkea kohden. Syynä tähän on se, että eri kantamat 
nurmikkoa kasteltaessa luovat vaihtelevan paineen putkistoon. Näin ollen 
ohjelmointi mahdollistaa vain yhden sadettimen putkea kohden. 

T-mallit ja uppokeinusadettimet (OS 140)    
Voidaan yhdistää samaan putkeen.

Yksilöllisille alueille 
 
Jos suosit automaattista AquaContour-jär-
jestelmää, yksi sadetin kattaa jopa 350 m2. 
Tämä suuren alueen upposadetin määrittää 
tonttisi muodon 50 tallennettavan kohdistus-
pisteen avulla ja kastelee näin rajatun alueen 
jokaisen kolkan. Sen kantama kattaa 10,5 m. 
Tämä on hyvä valinta, jos haluat asentaa 
yhden sadettimen usean sijaan. 

Neliön muotoisille ja  
suorakulmaisille alueille

Jos haluat kastella kooltaan 2–140 m2 
olevia alueita, OS 140 -uppokeinusadetin on 
erinomainen valinta. Se sopii myös erinomaisesti 
hyvin pienten tai kapeiden alueiden kasteluun. 
Se kattaa suuret alueet jopa 15 metrin säädet-
tävän kantaman ansiosta. Vaihtoehto useiden 
sadettimien yhtäaikaiseen käyttöön.

Yksilölliselle yhdistelmälle

Jos haluat kastella eri alueita ja luoda oman yhdistel-
mäsi, voit kastella puutarhaasi tehokkaasti kokoamalla 
kastelujärjestelmän S- ja T-malleja käyttämällä. Kata 
kulma-alueet 90 tai 270 asteen kulmassa. Suunnit-
tele reuna-alueet 180 alueen kulmassa tai muiden 
ala-alueiden kanssa. Huom. yhdistä T- ja S-mallit aina 
eri putkiin.

Tarpeellisia tietoja suunnitteluun
• Ympyräsadettimet saattavat ja niiden pitääkin sadettaa päällekkäin, sillä se varmistaa veden tasaisen jakautumisen koko alueelle.
• Erityisen tuulisilla alueilla sadettimien etäisyyttä kannattaa pienentää, koska vesi kulkeutuu ilman mukana. 

 

 Luonnos

Tee nyt pihaluonnokseesi seuraavat asiat:
1. Valitse sopivat sadettimet pihasi alueille.
2. Lisää sadettimet luonnokseen. Ota huomioon sadettimien sijoittamiseen liittyvät tärkeät tiedot sivulla 68. 
3. Lisää ostoslistaan valitut sadettimet sekä niiden kuvaukset ja numerot.
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Turbo-ohjattu 
T 100 -upposa-
detin

Turbo-ohjattu 
T 200 -upposa-
detin

Turbo-ohjattu 
T 380 -upposa-
detin

OS 140 -uppo-
keinusadetin

S 80 -upposa-
detin

Upposadetin S 
80/300

Automaattinen 
Aqua-Contour- 
järjestelmä

– – – 22 – – 17

  0–90° 7 9 15 – 9 13 –

  91–180° 10 13 20 – 17 21 –

 181–270° 14 17 25 – 25 29 –

 271–360° 17 20 30 – 32 35 –

T-mallit S-mallit

Sadettimien kulutusarvot

Kunkin kanavan putken pituus 
 

= 29,5 m

= 16 m

= 10,5 m = yhteensä 56 m

Sekuntia  9 10–13 14–19 20–24 25–30

Liitäntäarvo 100 80 60 40 20

3. Putkien valinta 
A  Liitäntäkapasiteetin 

     laskeminen 
Sadetinjärjestelmäsi tarvitsee tietyn määrän vettä. 
Pidä se mielessä valintaa tehdessäsi. Jos veden 
tarve on suurempi kuin vedensyötön liitännästä saatu 
vesimäärä, sisällytä suunnitelmaasi useita putkia. 

 
 
Jos haluat kastella puutarhan eri osia yksilöllisesti eri 
vesimäärillä, tarvitset useita putkia, jotka kastelevat 
alueita yksi toisensa jälkeen.  
Jotta tiedät, kuinka monta kastelukanavaa hanaasi 
voidaan kytkeä, sinun täytyy määrittää  

sen liitäntäarvo. Ensin sinun on  
laskettava täyttöaika:
• Avaa hana kokonaan ja täytä 10 litran ämpäri.
• Mittaa, kauanko aikaa ämpärin täyttämiseen  

kuluu (sekunteina). 

B  Lisäajan laskeminen  
etäisyyksien perusteella
Kuinka monta metriä hanan tai pumpun sekä 
kauimmaisen sadettimen välillä on? Merkitse etäisyys 
muistiin. 
 

 

• Ämpärin täyttöaikaan lisätään yksi sekunti jokaista 
25 metriä kohden. Katso esimerkki. 
 
 
 

 

• Jos täyttöaika on alle 14 sekuntia ja käytössä on 
kastelunohjain, automaattinen vedenjakeluohjain, 
haaraventtiili tai nelikanavainen jakoventtiili, täyttö-
aikaan on lisättävä vielä 3 sekuntia.

• Merkitse sadettimien kulutusarvot piirustukseen 
sadettimien kohdalle.

• Piirrä putkistot (aloittaen  
vedensyötöstä).

• Huom. Merkitse liitäntäarvo muistiin.  
Kun lisäät sadettimia tuloputkeen,  
varmista, että liitäntäarvoa ei ylitetä. 

• Ota huomioon yhteensopivuuteen liittyvät  
tiedot sivulla 68.

•  Mittaa, kuinka monta metriä runkoputkea 
tarvitset putkistoasi varten. Katso oikealla oleva 
esimerkki ja luonnos pihasta. 

Esimerkki
Täyttöaika sekunteina: + 1 s / 25 m (tässä esimerkiksi 29,5 m) = kokonaisarvo  
sekunteina  
10 + 2 = 12 sekuntia = liitäntäarvo 80

Kytkeminen GARDENA-pumppuun 
Jos aiot käyttää kastelujärjestelmää pumpun avulla, kytke pumppuun täyttöajan mittaamista varten noin metrin mittainen pätkä letkua, jonka halkaisija on 19 mm.
Käytä kytkemiseen GARDENA Profi Maxi-Flow -järjestelmän liitinsarjaa (Viitenumero 1505).

10 litran ämpärin täyttöaika pumpulla 

Esimerkki
Laske kastelukanavien määrä sadettimien kulutusarvojen perusteella. 
Tuloputkea varten laskemasi sadettimien kulutusarvot eivät saa ylittää liitäntäarvoa (tässä 
esimerkissä 80). 

Kanava 1  22  + 9 
 
+ 13  + 13  = 57

Kanava 2    17  + 7  + 10  = 34

Kanava 3   17  = 17

 Pihaluonnoksen laajentaminen
1. Merkitse muistiin laskemasi liitäntäarvo.
2. Piirrä sitten tarvittavat putket. Muista, että laskemasi sadettimien kulutusarvot eivät saa ylittää liitäntäarvoa.
3.  Kirjoita putkien pituudet muistiin ja laske ne yhteen. Runkoputkien pituudet ovat 10 m, 25 m tai 50 m.

D  Kastelukanavien määrän laskeminen

C  Liitäntäarvo
Laske yhteen ämpärin täyttöaika ja etäisyyden tuoma 
lisäaika. Ota liitäntäarvo taulukosta. 

 
Puutarhapumput Imusyvyys enintään
Tuotenumero 3 m 5 m 7 m

1732 12 15 22

1734 9 12 18

1736 7 10 14

Uppopainepumput Nostokorkeus enintään
Tuotenumero 3 m 5 m 7 m 10 m

1461 12 13 14 15

1468 11 12 13 14

1476 10 11 12 13

1489 11 12 13 14

1492 10 11 12 13

1499 10 11 12 13

Automaattinen pumppu kotiin ja 
puutarhaan / 
smart Automatic Home & Garden Pump Imusyvyys enintään
Tuotenumero 3 m 5 m 7 m
1757 20 28 40
1758 12 15 22
1759, 19080, 19106 9 12 18
1760 7 10 14
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Verkkovirta käytettävissä
Enintään 6 kastelukanavaa
Jokaisen kastelukanavan edelle liitetään 24 V:n 
kasteluventtiili (1278). GARDENA-kastelunohjausjär-
jestelmä lähettää liitäntäkaapelin (1280) kautta  
kasteluventtiileille komennon avata tai sulkea  
enintään 6 kastelukanavaa.

Lisätietoja monikanavaisista ohjausjärjestelmistä
on sivulla 40.

Saatavana myös  
smart system 

-versio

T-liitin, jossa
tyhjennysventtiili 
 

Pääteliitin  
tyhjennysventtiileillä 
 

4. Liittimien valinta
Nyt tarkastellaan lähemmin putki- ja sadetinliitäntöjä sekä tyhjennysventtiilejä

1. Valitse sopivat putkiliitännät, piirrä ne suunnitelmaasi ja lisää tarvittava määrä ostoslistaasi
2. Valitse sopivat sadetinliitännät, piirrä ne suunnitelmaasi ja lisää tarvittava määrä ostoslistaasi

A  Putkiliitännät 
Mieti tarvittavat liitososat putkiliitännöille ja  
lisää laskemasi määrät ostoslistaan. 
Katso tuotteen kuvaus sivulla 49.
 

B  Jäätymisenesto  
Kiinnitä tyhjennysventtiili jokaiseen putkeen 
suojataksesi sadetinjärjestelmää pakkasvaurioil-
ta. Asenna venttiili aina pihaputkiston alimpaan 
kohtaan.
Katso tuotteen kuvaus sivulla 49.
Asennusohjeet ovat sivulla 75.

C  Sadetinliitännät
Mieti tarvittavat liitososat sadetinliitännöille ja 
lisää ostoslistaan. Pidä mielessä, mikä liitin  
sopii sadettimeesi.
Katso tuotteen kuvaus sivulla 50.

5. Ohjausjärjestelmän valinta
Nyt siirrymme tarkastelemaan kastelunohjaimia, jotka muodostavat järjestelmän sydämen. 
Sadetinjärjestelmät voivat olla yksikanavaisia tai monikanavaisia. Monikanavaisissa järjestelmissä on vähintään kaksi kastelulinjaa. Jos haluat monikanavaisen 
ratkaisun, voit aina laajentaa järjestelmää myöhemmin, jos haluat lisätä muita kastelualueita.

Liitin 
Jatkamiseen 

L-liitin  
Suunnan vaihtoon

T-liitin  
Suunnan vaihtoon

Pääteliitin  
Putken päähän

T-liitin    
Putkeen

Kulmaliitin   
Kulmiin

L-liitin    
Putken päähän

Verkkovirtaa ei käytettävissä
Rajoittamaton määrä kastelukanavia  
Jokaisen kastelukanavan edelle liitetään 9 V:n kaste-
luventtiili (1251). Ohjaustiedot lähetetään paristokäyt-
töiseen ohjaimeen (1250) paristokäyttöisen ohjel-
mointiyksikön (1242) kautta. Suoraan liitetyt ohjaimet 
avaavat ja sulkevat venttiileitä.

Lisätietoja monikanavaisista ohjausjärjestelmistä
on sivulla 40.

Järjestelmän liittäminen
Järjestelmän liittäminen onnistuu hetkessä Quick&Easy-tekniikan ansiosta. Tuotteen tarkka kuvaus on sivulla 49.  
Lisää kaikki tarvittavat tuotteet ostoslistaan. Suosittelemme seuraavia tuotteita järjestelmän liittämistä varten:

Liitinrasia 
Pihaputkiston ja
sadetinjärjestelmän
maanalaiseen liittämiseen

Profi Maxi-Flow -järjestel-
män liitinsarja 
Pihaputkiston  
ja sadetinjärjestelmän- 
liittämiseen vesihanaan

Profi Maxi-Flow -järjestel-
män liitäntäsarja 
Sisältää kaikki tarvittavat osat 
sadetinjärjestelmän tai  
pihaputkiston hanaliitäntään

Venttiilirasiat V3 
Korkeintaan kolmelle kastelu-
venttiilille  
9 V tai 24 V

Erilaiset liitoskappaleet  
Liittämiseen liitinrasioihin, 
vesiliitäntöihin, venttiileihin ja 
vesipistorasioihin tai liittämi-
seen suoraan kodin putkiin

 Pihaluonnoksen laajentaminen



puhdista

poista purse

gardena-sadetinjärjestelmän suunnitteluohjelma 75gardena-SadetInJÄrJeSteLMÄn SuunnItteLuOhJeLMa74

*   Huomaa, että GARDENA ei vastaa järjestelmän itse asentamisesta syntyneistä kustannuksista tai vaurioista.

Kiristä 140o

TiivistysrengasPysäytys

Työnnä niin pitkälle kuin mahdollista

I  Laita nyt kaivamasi maa-aines takaisin, aseta nurmikko päälle ja tallaa  
paikoilleen. Takaisinkasvu on nopeampaa, jos kastelet maaperän ja nurmikon 
etukäteen. Noin kahden tai kolmen viikon päästä järjestelmä ei ole enää näkyvissä. 

6. Järjestelmän asentaminen 
Jäljellä on enää muutamia asioita, joita sinun pitää tietää, ennen kuin voit vain istua alas ja rentoutua kastelun  
ryhtyessä töihin.  
Voit asentaa sadetinjärjestelmän ammattimaisesti muutaman helpon vaiheen avulla.*

A  Asettele kaikki osat puutarhaan suunnitelman mukaisesti.  
Aloita kastelujärjestelmän alkupäästä. 
Vinkki: Putkien suoristaminen on helppoa, kun 
otat ne pois pakkauksesta ja asettelet auringonpaisteeseen 
muutamaa tuntia aikaisemmin. 

D  Säädä sitten sadettimen suuntaa, sektoreita ja kantamaa.  
Voit säätää kantamaa kääntämällä ylempää ruuvia ruuvimeisselillä. 

B  Leikkaa putket oikeaan pituuteen suunnitelman mukaisesti. 
Varmista, ettei pihaputkistoon pääse maa-ainesta. Poista  
tarvittaessa purse eli huonosti leikatut reunat. 

H  Tyhjennysventtiilit asennetaan järjestelmän alimpiin kohtiin. 
Rinteissä tyhjennysventtiilien korkeusero saa olla enintään 2 metriä. 
Asenna rinteisiin tarvittaessa useita tyhjennysventtiileitä. Tehokas 
tyhjennys ja tyhjennysventtiilin suojaus varmistetaan asettamalla 
venttiilin alle kerros (noin 20 × 20 × 20 cm) pestyä, karkeaa soraa 
vedenpoistoa varten.
Ennen tyhjennysventtiilien asentamista huuhdo järjestelmä pois-
taaksesi mahdolliset epäpuhtaudet, jotka ovat tulleet järjestelmään 
asennuksen aikana. 
Tyhjennysventtiilit avautuvat automaattisesti kastelun jälkeen heti,  
kun vedenpaine on alle 0,2 baaria, ja tyhjentävät putken. 

G  Asenna putket kaivantoon sadettimet ja muut komponentit  
liitettyinä. Kaikki sadettimet, liitinrasiat ja vesipistorasiat on  
asennettava maanpinnan tasolle.

C  Liitä sitten osat toisiinsa. Muodosta vesitiivis liitäntä työntämällä 
putkia noin 6 cm liitososaan O-renkaan yläpuolella. Huom. noin 
4 cm syvyydessä on tiivistysrengas. Työnnä putkea syvemmälle 
reikään tässä kohtaa.

F  Kaiva lapiolla v:n muotoinen, noin 20–25 cm syvä putkikaivanto. 
Poista varovasti kaivamasi nurmikko ja jatka putkikaivannon kaiva-
mista. Poista kaivannosta mahdolliset kivet. 
Vinkki: Leikkaa nurmikko ja kastele se etukäteen.  
Se helpottaa työskentelyä. 

E  Tärkeää! Tarkista sitten, että sadetinjärjestelmäsi on vesitii-
vis. Voit tarkistaa asian testaamalla järjestelmää ennen sen asentamista 
maan alle. Jos sadetinjärjestelmä on vesitiivis, jatka vaiheeseen F.  
Jos se ei ole vesitiivis, tarkista, ovatko putket riittävän syvällä liittimessä. 
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Suuri vedenpaine
Sadettimilla ja putkilla on hyväksyntä enintään 6 baarin käyttöpai-
neelle. Jos vedenpaine on suurempi, järjestelmään on asennettava 
paineenalennusyksikkö. Jos sinulla on kysyttävää asianmukaisesta 
liitännästä kotisi vesiverkkoon, ota yhteyttä saniteettitilojen asian-
tuntijaan. 

Pakkassuojaus
Irrota kastelunohjain hanasta ja runkoputkesta ennen ensimmäisiä 
pakkasia. Ota huomioon kunkin tuotteen jäätymisen kestävyys.

Vaihto 19 mm:n putkiliitännästä 25 mm:n liitäntään
Onko GARDENA-sadetinjärjestelmäsi asennettu ennen vuotta 2005 
ja haluaisit laajentaa tai päivittää sitä? Käytä vaihtoon 19 mm:n 
runkoputkesta 25 mm:n putkeen sovitinta (viitenumero 1513) sekä 
25 mm:n liitintä, jossa on 1 tuuman uroskierre (viitenumero 2763).

Ausgang

Hauptwasseranschluss / 
Anschlussdose

Ausgang

Hauptwasseranschluss / 
Anschlussdose

Verbinder 1" x 1" über 
Ersatzteil-Service bestellbar
Art.-Nr. 2758-00.900.01

Ausgang

Hauptwasseranschluss / 
Anschlussdose

Ausgang

Hauptwasseranschluss / 
Anschlussdose

Verbinder 1" x 1" über 
Ersatzteil-Service bestellbar
Art.-Nr. 2758-00.900.01

Keskussuodatin 
Jos vettä syötetään kastelujärjestelmään pumpun kautta, pihaputkis-
toon voi päästä hiekkaa, joka aiheuttaa sadettimen toimintahäiriön. 
Käytä siis aina keskussuodatinta, jos vesi syötetään pumpun kautta.  

Vinkkejä huoltoon
Seuraavien vinkkien avulla voit pidentää järjestelmän käyttöikää.

V3- ja V1-venttiilirasian yhdistäminen 
V3-venttiilirasia on liitetty vedensyöttöön. Voit myös yhdistää sen 
V1-venttiilirasiaan. Voit tehdä sen haaroittamalla runkoputken ja 
liittämällä sen V1-venttiilirasiaan.
 
Vinkki: Jos haluat asentaa useamman kuin yhden venttiilirasian 
vierekkäin, suosittelemme venttiilirasioiden ruuvaamista puulevyyn 
ja näin kiinnittämään ne paikalleen. 

Jatkuva paineenkestävä liitäntä 
Jatkuvan paineenkestävän liitännän varmistamiseksi hana ja liitin-
rasia (2722) on liitettävä ¾ tuuman letkulla ja kahdella sovittimella 
(1513).

V3- ja V3-venttiilirasian yhdistäminen 
V3-venttiilirasioiden yhdistäminen toisiinsa, asentaminen sekä poistaminen on 
erittäin helppoa. Apuna on kierrettävä teleskooppiliitäntä. 

Yleisimmät työkalut
Puutarhasakset putkien leikkaamiseen, 
ruuvimeisselit (taltta ja ristipää) sadettimen säätämiseen, 
lapio kaivannon kaivamiseen putkia varten.

Viitenro Tuote 

Upposadetin 

1559 Suuren alueen uppokastelujärjestelmä Automaattinen 
AquaContour-järjestelmä ¾ tuuman naaraskierre  

8220 Upposadetin OS 140  

8201 Turbo-ohjattu upposadetin T 100  

8203 Turbo-ohjattu upposadetin T 200  

8205 Turbo-ohjattu upposadetin T 380  

1569 Upposadetin S 80  

1566 Upposadetin S 80/300  

Sadettimen liittäminen

2780 L-liitin 25 mm x 1/2"-ulkokierre  

2782 Kulmaliitin 25 mm x 1/2"-ulkokierre  

2786 T-liitin 25 mm x 1/2"-ulkokierre  

2781 L-liitin 25 mm x 3/4"-ulkokierre  

2783 Kulmaliitin 25 mm x 3/4"-ulkokierre  

2787 T-liitin 25 mm x 3/4" -ulkokierre  

2790 T-liitin 25 mm x 3/4" -sisäkierre  

2761 Liitoskappale 25 mm x 3/4" -sisäkierre  

Tuloputki

2718 10 m – Runkoputki 25 mm

2700 Runkoputki

2701 Runkoputki

Tuloputken liitännät

2771 T-liitin 25 mm

2773 L-liitin 25 mm

2775 Jatkokappale 25 mm

2778 Päätykappale 25 mm

Jäätymisenesto

2760 Tyhjennysventtiili  

Viitenro Tuote 

Monikanavainen ohjausjärjestelmä sähkönsyötön kanssa

1283 Kulmaliitin 25 mm x 3/4"-ulkokierre

1284 6030-kastelunohjausjärjestelmä

19109 smart Irrigation Control Sensor -sarja

1278 Kasteluventtiili 24 V

1280 Liitäntäkaapeli 24 V

1282 24 V Kaapelin pidike

Monikanavainen ohjausjärjestelmä ilman sähkönsyöttöä

1242 Ohjelmointiyksikkö

1250 Ohjain 9 V

1251 Kasteluventtiili 9 V

Monikanavaisen ohjausjärjestelmän venttiilirasiat

1254 Venttiilirasia V1

1255 Venttiilirasia V3

Järjestelmän liitokset

 2722 Liitinrasia

 1505 Profi Maxi-Flow -liitinsarja

 2713 Profi Maxi-Flow -liitäntäsarja

 1513 Liitin

 2724 Säätö- ja sulkuventtiili

 2762 Liitoskappale 25 mm x 1"-sisäkierre

 2763 Liitoskappale 25 mm x 1"-ulkokierre

Laajennukset Sensori

1188 Kosteusanturi

1186 Liitäntäkaapeli

19030 smart Sensor

Laajennukset Pihaputkisto 

 8250 Vesipistorasia

8253 Spiraaliletkukela

8254 Vesipistoke

8255 Vedenkuljetusjärjestelmän aloitussarja

Sadetinjärjestelmän ostoslista

Päävesiliitäntä/ 
liitinrasia

Päävesiliitäntä/ 
liitinrasia

Liitin 1" x 1" saatavana 
varaosana 
nro 2758-00.900.01

Ulostulo Ulostulo



Tutustu GARDENAan verkossa

Instagram 
 
Jaamme intohimon elämään sekä puutarhaan  
useiden muiden innokkaiden harrastajien kanssa. 
Jaa #GARDENAmoment kanssamme Instagramissa! 
Gardena.Worldwide 
 

GARDENA My Garden 
 
Suunnittele oma unelmiesi puutarha.  
Ilmainen verkkotyökalu tarjoaa myös 
automaattisen sadetinjärjestelmän suunnitteluosion. 
www.gardena.com/mygarden 

GARDENA-lehti 
 
Täältä löydät vinkkejä, ideoita ja inspiraatiota 
omaan puutarhaasi. Käy tutustumassa. 
www.gardena.com/fi/

YouTube 
 
Käy vilkaisemassa: Täältä löydät hyödyllisiä 
vinkkejä ja opasvideoita. 
GARDENA Finland 

Facebook 
 
Puutarhanystävien oma paikka:  
Olemme Facebookissa ja odotamme tapaamistasi siellä. 
GARDENA.Suomi

Pinterest 
 
Inspiraatiota kotisi ja puutarhasi niin  
pieniin kuin suuriin projekteihin. 
GARDENA Deutschland

7978

                Viitenro Tuote Sisältö Kpl

Järjestelmän alkupää ja lisävarusteet

1 1355 Perusyksikkö 1000 1

2 1354 Perusyksikkö 2000 1

3 8313 Lannoiteannostelija 1

4 8322 Asennustyökalu 1

Tuloputket ja putkenohjaimet

5 1346 Runkoputki 13 mm (1/2"), 15 m 1

5 1347 Runkoputki 13 mm (1/2"), 50 m 1

6 1350 Haaroitusputki 4,6 mm (3/16") 1

6 1348 Haaroitusputki 4,6 mm (3/16") 1

7 8358 Sulkuventtiili 13 mm (1/2") 1

7 8357 Sulkuventtiili 4,6 mm (3/16") 2

8 8380 Putkikiinnike 13 mm (1/2") 2

8 8379 Putkikiinnike (4,6 mm, 3/16") 5

9 1327 Putkenpidin 4,6 mm (3/16") 10

10 8328 Putkenohjain 13 mm (1/2") 3

10 8327 Putkenohjain 4,6 mm (3/16") 3

Liittimet ja lisävarusteet

11 8339 Ristiliitin 13 mm (1/2") 2

11 8334 Ristiliitin 4,6 mm (3/16") 10

12 8333 Supistusristiliitin 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16") 5

13 8329 T-liitin 13 mm (1/2") 2

13 8330 T-liitin 4,6 mm (3/16") 10

14 8382 L-liitin 13 mm (1/2") 2

14 8381 L-liitin 4,6 mm (3/16") 10

15 8356 Jatkoliitin 13 mm (1/2") 3

15 8337 Jatkoliitin 4,6 mm (3/16") 10

16 8324 Sulkutulppa 13 mm (1/2") 5

16 1323 Sulkutulppa 4,6 mm (3/16") 10

17 8331 T-liitin suihkusuuttimiin 13 mm (1/2") 5

17 8332 T-liitin suihkusuuttimiin 4,6 mm (3/16") 5

18 1377 Jatkoputki suihkusuuttimiin 5

19 1374 Säätöventtiili 5

20 8363 Jatkoputki OS 90 -sadettimeen 2

                Viitenro Tuote Sisältö Kpl

Ruukkukasvien aloitussarjat

xxx 13000 Kastelusarja S kukkaruukuille 1

13001 Kastelusarja M kukkaruukuille 1

13002 Kastelusarja M kukkaruukuille, Automatic 1

Päätetippusuuttimet ruukkukasveille

21 1340 Päätetippusuutin, 2 l / h 25

22 8310 Päätetippusuutin (painetta tasaava), 2 l / h 10

23 1391 Päätetippusuutin, säädettävä, 0 – 10 l / h 10

24 8316 Säädettävä päätetippusuutin (painetta 
tasaava), 1–8 l / h 

5

Rivitippusuuttimet kukkalaatikoille

25 8343 Rivitippusuutin, 2 l / h 10

26 8311 Rivitippusuutin (painetta tasaava), 2 l / h 10

27 8392 Säädettävä rivitippusuutin, 0 – 10 l / h 10

28 8317 Säädettävä rivitippusuutin  
(painetta tasaava), 1–8 l / h

5

Istutusalueiden aloitussarjat 

13015 Kastelusarja istutusalueille 1

Suuttimet ja sadettimet istutusalueille

29 1372 Päätekaistasuutin 5

30 1370 Kaistasuutin 5

31 1396 6-kuvion suihkusuutin 2

32 1369 MDS Micro-sadetin 360° 2

33 1371 Sumusuutin 5

34 1365 Suihkusuutin 360° 5

34 1367 Suihkusuutin 180° 5

34 1368 Suihkusuutin 90° 5

35 8320 Suutin pienten alueiden kasteluun 10

36 8321
Suutin pienten alueiden kasteluun  
(4,6 mm 3/16")

10

37 8361 Suorakaidesadetin OS 90 1

Kasvirivien aloitussarjat

13010 Kastelusarja S kasviriveille 1

13011 Kastelusarja M kasviriveille 1

13012 Kastelusarja M kasviriveille, automatic 1

13013 Kastelusarja L kasviriveille 1

1389 Tippukasteluletku 13,7 mm, maan alle 
asennettava

1

Kastelunohjausjärjestelmä

1169 Kasteluajastin 1

1890 Flex 1

1891 Select 1

1892 Master 1

1874 MultiControl duo 1

19031 smart Water Control 1

19030 smart Sensor 1

1188 Kosteusanturi 1

1186 Liitäntäkaapeli 1

1197 Vedenjakeluohjain automatic 1

Ostoslista: Micro-Drip-järjestelmä



Luo oma kätevä kastelujärjestelmä
Haluaisitko pihallesi kätevän kastelujärjestelmän?
• Vinkkejä parhaan ratkaisun valintaan. 
• Tietoja, jotka helpottavat päätöksentekoa.
• Apua suunnitteluun aina luonnoksesta valmiiseen suunnitelmaan – vaiheittaiset tee se itse -ohjeet. 

Apunasi ovat myös
• Micro-Drip-järjestelmän valintaopas kotisivuillamme – mikä sarja sopii parhaiten tarpeisiisi?  

Löydät sen täältä: www.gardena.com/fi/valintaopas
• GARDENA My Garden – ilmainen online-suunnitteluohjelma tarjoaa myös sadetinjärjestelmien automaattisen 

suunnittelun. www.gardena.com/mygarden 
• YouTube-videot, joissa on runsaasti tietoa kasteluratkaisuistamme.  

Lisätietoja GARDENAsta
Haluatko tietää enemmän GARDENAsta ja puutarhanhoidosta?  
Tutustu kotisivuihimme osoitteessa www.gardena.com/fi/
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Oy Husqvarna Ab GARDENA
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 
Tuotevalikoima ja saatavuus vaihtelevat maakohtaisesti.

www.gardena.fi


