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Hagen din legger  
ikke merke til at du 
har reist. For det har 
du ikke
GARDENA smart system gir deg den 
kontrollen du vil ha og hagen din den 
oppmerksomheten den trenger.  
Med GARDENA smart App kan du  
passe på at hagen din fortsetter  
å vokse uansett hvor du er.  
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Klokken er 06.00 – det er 
tid for å vanne plantene
Slapp av, vann plantene dine på den smarte måten: 
en fullautomatisert prosess og bare når plantene dine 
faktisk trenger det. Tidlig på morgenen, etter at jorda 
har blitt avkjølt over natten, fordamper mindre vann 
enn hvis det påføres på en varm bakke. Plantene kan 
ta opp tilstrekkelig vann i god tid før dagen blir varmet 
opp.



La blomstene dine 
snakke
for seg selv
Noen ganger er det lettere å bare lytte – takket 
være smartnSensor har plantene dine en stemme. 
Hold deg oppdatert med den siste informasjonen 
fra hagen din, direkte på din smarttelefon.

Fyldig, grønn plen – tatt
vare på av eksperter
Mangler du grønne fingre og foretrekker å slappe av  
i solstolen? Fortvil ikke, la ditt smart system ta vare  
på plenen din.
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Ikke svikt hagen din.

smart vannfordeler – ved kranen  
Vann et hageområde med vann fra kranen. Smart vannfordeler 
lar deg fjernstyre vannkranene i hagen for perfekte resultater –
enkelt kontrollert via GARDENA smart App. 

Hvis du bruker den sammen med en smart Sensor, kan du 
spare vann og sikre riktig vanningsnivå.  

smart vanningskontroll – permanent 
installert og under jorden 
Vann flere områder av hagen din på en enkel måte med  
et underjordisk vanningssystem. smart vanningskontroll  
administrerer opptil seks vanningsventiler – og hver og  
én kan styresindividuelt via GARDENA smart App. 

Hvis du bruker den sammen med en smart Sensor, kan du 
spare vann og sikre riktig vanningsnivå. 

smart Pump
Bruk regnvann til husholdningen med smart Automatisk 
pumpe for hjem og hage. Den kontrolleres via GARDENA smart 
App, og lar deg vanne hagen med forhåndsinnstilte tidsplaner,
eller til og med forsyne toalettet eller vaskemaskinen med 
vann.

smart robotgressklippere
Klipp plenen automatisk på den smarte måten.  
Med GARDENA smart App kan du styre smart SILENO-
robotgressklipperen din for å oppnå en teppelignende 
overflate på alle plener opp til en størrelse på 2000 m2.
Det er som om du skulle vært i hagen 24/7.

smart Power-adapter
Plugg enhver elektrisk enhet inn i GARDENA smart Power 
Adapter, for eksempel lys eller fontenepumper, og slå dem 
på og av når som helst, fra hvor som helst, via GARDENA 
smart App. Sørg for at hagen din ser smart ut, dag og natt.

GARDENA smart system – En rask titt på alle produkter

Med et intelligent vanningssystem og en robotgressklipper kan du ta vare på hagen 
din fra hvor som helst. 
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smart Gateway 
Hjertet av smart System for trådløs nettverkskommunikasjon.

• Oppretter forbindelse mellom internett og GARDENA smart system
• Koble til den trådløse routeren din via en LAN-kabel eller WiFi
• Stabil og sikker tilkobling for alle smart system enheter
• Ekstremt kraftig radioteknologi gir deg god dekning selv i store hager.

Nesten alle produkter er tilgjengelige  
uten gateway som en forlengelse.
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For å etablere tilkoblingen til systemet trenger du
GARDENA smart App og smart Gateway

Med den kostnadsfrie GARDENA smart-appen kan du kontrollere hagen med et fingertrykk. Det har aldri vært mer 
praktisk å klippe plenen eller vanne. Til og med lys eller andre elektriske enheter i hagen er nå lett å kontrollere.

Øyeblikkelig kontroll
Ta vare på hagen din uansett hvor du 
er med et trykk på vår brukervennlige 
GARDENA smart App.

Planlagt kontroll
Ingen påminnelser nødvendig … 
GARDENA smart App gjør jobben for deg! 
Alt under kontroll: når plenen skal klippes, 
plantene vannes og mer, uansett hvor du 
er, med fjernstyrt planlegging.

Sensorkontroll
smart Sensor sporer temperaturen og 
fuktigheten i jorden i hagen din for å 
optimalisere vanningen og spare vann.

“Hei, Siri“
Integrer smartenhetene med ditt Apple 
HomeKit, og styr hagen med stemmen.

Plantebibliotek
Oppdag alt du trenger å vite om planter,  
fra når de blomstrer til hvilket klima de 
trives i.

Enkel og veiledet konfigurasjon 
GARDENA smart App veileder deg trinn 
for trinn gjennom oppsettet av ditt eget 
smartsystem. Med tydelige illustrasjoner, 
tips og hjelpsomme veivisere for å opprette 
tidsplaner for klipping og vanning.  

GARDENA smart App

Alle funksjonene til

 GARDENA smart App 

utvides hele tiden – se  

www.gardena.com/smart
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smart Water Control

ENKEL Å INSTALLERE
kobles direkte til en kran

VANNING PÅ ETTERSPØRSEL
gir automatisk vann fra kranene 
basert på de
angitte tidsplanene

PÅLITELIG
takket være bevist ventilteknologi 
fra GARDENA

DIREKTE KONTROLL
bare trykk på knappen hvis du 
trenger vann umiddelbart

FROSTALARM
varsler deg før det blir for kaldt  
til å betjene vanningskontrollen

KOMPATIBEL
styrer vanningsannlegg med 
nesten alle kommersielle
tilgjengelige 24-V vanningsventiler

FLEKSIBEL
hvert hageområde forsynes med  
vann indidviduelt ved å bruke
vanningsplanene i appen

PERFEKT DUO
kombinert med en smart sensor 
kan vanningsbehovet for hver
vanningsone beregnes med 
presisjon

SMART KONTROLL AV EKSISTERENDE SYSTEMER
erstatt et eksisterende vanningssystem med smart 
vanningskontroll. Det betyr at GARDENA Micro-Drip system 
eller sprinklersystem kan styres via smart app – mens 
vanningsanlegg fra andre leverandører blir smarte også

 
smart Irrigation Control

Fullautomatisert vanning av et hageområde  
med de samme vanningsbehovene.

Flerkanalskontroll for vanningssystem under
bakken. For opptill seks vanningsområder med
varierende krav.
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smart Sensor

Gir viktige opplysninger om vanningsinnstillinger
via GARDENA smart-appen, slik at du enklere kan
skape en vakker hage.

KAN PROGRAMMERES 
INDIVIDUELT
for tidsstyrt og automatisk 
vanning av hagen

FEILSØKINGSSYSTEM
feilsøkingssystem med lett 
forståelig tekstinformasjon om
eventuelle feil og måter å løse 
dem på

KRAFTIG
1300 W, 5000 l/t, 5,0 bar, 2 uttak,  
integrert finmasket filter

PROGRAM FOR LAVT  
VANNFORBRUK
enkelt å bruke selv ved små  
mengder vann

PÅLITELIG
fungerer med ulike jordteksturer

LOKAL VÆRSTASJON FOR 
PLANTENE DINE
måler temperatur og lysintensitet

DIGITAL ROT
måler fuktigheten i jorden der  
det er viktigst – ved plantens rot

SPARER VANN
kommuniserer direkte med  
smart vannkontroll eller smart
vanningskontroll og vanner bare 
hagen din om den trenger det

Pumpe for forsyning av regn eller brønnvann  
til hjem og hage, helt automatisk.

PASSER TIL UTENDØRS BRUK
pumpen er beskyttet mot sol og regn og kan 
derfor plasseres hvor som helst i hagen

 
smart Automatisk hus-og hagepumpe
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smart SILENO life

 
smart Robotgressklipper

Du finner en oversikt  

over alle våre smarte  

robotgressklippere  

på side 10

TERRENGTILPASNING
De to roterende integrerte bakhjulene 
gjør robotgressklipperen spesielt 
manøvrerbar og holder den stabil  
på ujevne overflater

STILLEGÅENDE
ROBOTGRESSKLIPPER
kun 58 db(A) garantert

SENSOR CONTROL
Justerer klippefrekvensen  
til gressets vekst

LETT Å RENGJØRE
MED HAGESLANGEN 

BESTEM KLIPPETIDER VED
Å BRUKE INSTALLASJONS- 
ASSISTENTEN
Skriv inn gressplenens størrelse og
foretrukne klippetider, og den beregner
automatisk og genererer en timeplan

KLIPPEKAPASITET
opp til 1250 m²

KORRIDORKLIPP
Klipper selv vanskelige eller smale 
passasjer fra 60 cm

FLEKSIBEL PLASSERING
AV LADESTASJONEN
Selv i trange områder og utenfor
klippeområde

PUNKTKLIPPING 
Målrettet, spiralklipping 
av områder med
høyere gress

STIGNING
opp til 35 %

ARBEIDER UNDER ALLE 
VÆRFORHOLD
og er like effektiv og pålitelig 
hele tiden. Du trenger ikke 
regnsensor

Plener kan klippes helautomatisk – med pålitelige, stripefrie og jevne resultater.
Syv forskjellige robotgressklippere for plenpleie er tilgjengelig for små, mellomstore  
og store hager.
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smart Power Adapter

Belysning og andre elektriske enheter kan
integreres inn i GARDENA smart system.

ENKEL OG FLEKSIBEL I BRUK
koble ledningen inn i stikkontakten
og den er klar til bruk

BREDT UTVALG AV APPLIKASJONER
for eksempel hagebelysning, fontener eller
sesongdekorasjoner som juletrebelysning

SPRUTSIKKER
Ideell for utendørsbruk

FROSTSIKKER
kan forbli utendørs i inntil -20 °C, 
for eksempel for utelys om vinteren

 Tips

Det er enkelt å komme i gang med GARDENA  
smart system: Begynn med ett bruksområde 
(klipping eller vannings- sett inkludert smart 
Gateway), og utvid smartsystemet slik det  
passer deg og når du trenger det!

Enkel installasjon takket være oppsettsveiviserne  
i GARDENA smart App.  

Spørsmål?  
Finn ofte stilte spørsmål på nett på 
gardena.com/smart, eller kontakt oss.

Begynn med ett enkelt bruksområde

Utvid smartsystemet slik det 
passer deg og når du trenger det
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Produktoversikt

Sett Sett Sett Sett Sett Sett

Produktbeskrivelse
smart  
SILENO city Sett

smart  
SILENO life Sett

smart  
SILENO life Sett

smart  
SILENO life Sett

smart  
SILENO+ Sett

smart  
SILENO+ Sett

Hageareal Opp til 500 m2 Opp til 750 m2 Opp til 1000 m² Opp til 1250 m² Opp til 1600 m² Opp til 2000 m²

Maks stigning Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 % Opp til 35 %

Klippehøyde, justerbar 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Vekt Ca. 7,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 8,3 kg Ca. 9,6 kg Ca. 9,6 kg
Kan vaskes med  
hageslangen • • • • – –

Lydnivå (garantert) db(A) 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 58 (dB)A 60 (dB)A 60 (dB)A

CorridorCut – klipper svært 
smale korridorer

• • • • – –

Frostsensor • • • • – –

SpotCutting • • • • • •

Art.no 19066 19113 19114 19115 19064 19065

Sett Sett Sett Sett

Produktbeskrivelse
smart Sensor Control  
Sett 

smart Water Control  
Sett

smart Irrigation Control  
Sensor Sett

smart Automatisk hus-og 
hagepumpe 5000/5 Sett

Innhold smart Gateway,  
smart Water Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Water Control

smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Automatic Home  
& Garden Pump

Art.no 19102 19103 19109 19106

Alle sett inkluderer  
smart robotgressklipper  
og smart Gateway. 

Produktbeskrivelse
smart Sensor smart Water Control smart Irrigation Control smart Automatisk hus-og 

hagepumpe 5000/5 

Art.no 19030 19031 19032 19080

smart system Start Setts

smart system Tilbehør

smart vanning

smart klipping Hvem er den rett e for deg? Oppdag vår robotguide på 
http://www.gardena.com/no/produktguiderobot

  For middels store hagerMS  For store hagerLFor små hager
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Mer informasjon nner du på
nettstedet vårt: 

www.gardena.com/no/smart

smart system Start Sett 
smart Gateway,  
smart SILENO city Robotgressklipper (19066), 
smart Water Control,  
smart Sensor 
Art.no 19200

Sett

smart Power Adapter 
    
Art.no 19095

Smarte partnerskap
for hagen

smart power smart vanning & smart klipping

Smart Gateway er nødvendig for å betjene GARDENAs smart system.
Gateway er alltid inkludert i GARDENA smart system start sett.

Vårt GARDENA smart system gjør det mulig med intelligent vanning og plenpleie 
når som helst, hvor som helst. Alt i én enkelt app. For en enda bedre smart 
hageopplevelse åpner vi systemet vårt og gjør det mulig å integrere andre 
smartenheter gjennom vår GARDENA smart App. I dag kan du allerede integrere
Netatmos utendørs sikkerhetskamera og Husqvarnas Automower.
Det oppstår enda flere muligheter gjennom tilkoblingen til etablerte 
nettskyplattformer: GARDENA smart system fungerer med Apple HomeKit. 
Brukere kan også bruke GARDENA smart system-enheter med IFTTT. 
Flere smartenheter og tjenester kommer etter hvert.

En oversikt over nåværende partnerintegreringer samt mer informasjon finner  
du på: www.gardena.com/smart

Et eksempel, du kan holde et øye med hagen din med
Presence utendørs sikkerhetskamera fra Netatmo. Dette
kamara har innebygd flombelysning og kan kontrolleres
via GARDENA smart app.



0271200785004

Markedsføres i Norge av:
Husqvarna Norge AS
Postboks 10
1701 SARPSBORG
Telefon: 69 10 48 00
e-mail: info@gardena.no
Supportsider: support.gardena.no

Mer informasjon finner du
på nettstedet vårt:
www.gardena.com/no/smart 
 
 
Supportsider: support.gardena.no

Hvis du har spørsmål om installasjon av robotgressklippere eller har 
andre spørsmål, kan du kontakte oss på www.gardena.com/no når 
som helst. Der vil du finne detaljerte installasjonsvideoer, svar på 
ofte stilte spørsmål og generell informasjon, fakta og forslag. 

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer som måtte oppstå etter at 
katalogen er trykket.
 
© GARDENA 2020
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