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Trädgården märker 
inte att du är borta. 
För du kommer inte 
vara det.
Med GARDENA smart System får du den 
kontroll du vill ha och din trädgård får 
den uppmärksamhet den behöver. Med 
GARDENA smart App kan du se till att 
trädgården växer var du än är.   

Klockan är 06:00 - dags att 
vattna i trädgården
Slappna av! Var smart och vattna trädgården på det 
smarta sättet - helt automatiskt och bara när dina 
växter verkligen behöver det.
Tidigt på morgonen har jorden hunnit svalna av under 
natten och vattnet avdunstar inte lika lätt som när 
jorden är varm. Växterna hinner i god tid suga upp 
vattnet innan solen börjar värma på.
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Låt växterna tala
Ibland är det enklast att bara lyssna – tack 
vare smart Sensor kan växterna tala om vad de 
behöver. Håll dig uppdaterad med den senaste 
informationen från trädgården, direkt i din
smartphone.

En frodig, grön gräsmatta
– skött av experter
Om du inte har särskilt gröna fingrar eller helt enkelt 
föredrar att sitta i solstolen vill du inte att det ska 
synas på din trädgård. Låt det smarta systemet sköta 
gräsmattan.
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Lämna aldrig trädgården i sticket.

smart Water Control – från kranen  
Vattna ett område i trädgården med kranvatten. Med smart 
Water Control kan du fjärrstyra trädgårdskranarna och få 
perfekta resultat – den styrs smidigt med hjälp av GARDENA 
smart App. 

Om du använder den med en smart Sensor kan du spara 
vatten och vattna på rätt nivå.  

smart Irrigation Control – olika bevattning 
i olika bevattningszoner 
Vattna flera områden i trädgården med ett bevattningssystem 
under marken. smart Irrigation Control klarar upp till sex 
bevattningsventiler – var och en kan styras via GARDENA 
smart App.

Om du använder den med en smart Sensor kan du spara 
vatten och vattna på rätt nivå. 

smart Pump
Använd regnvatten för hushållsbehoven med smart Elektronisk 
Tryckpump. Den styrs via GARDENA smart App. 
Du kan vattna trädgården efter förinställda scheman eller 
tillhandahålla vatten till toaletten och tvättmaskinen.

smart Robotgräsklippare
Klipp gräsmattan automatiskt på det smarta sättet. 
Med GARDENA  smart App kan du styra smart SILENO-
robotgräsklipparen och få en mattliknande klippning av 
alla gräsmattor på upp till 2 000 m2.
Det är som om du är i trädgården dygnet runt.

smart Power Strömadapter
Anslut alla elektriska enheter till GARDENA smart Power 
Strömadapter, t.ex. belysning eller fontänpumpar, och slå 
på eller av dem när du vill och var du än befinner dig via 
GARDENA smart App.
Håll trädgården snygg både dag och natt.

GARDENA smart System – alla produkter i korthet

Med ett intelligent bevattningssystem och en robotgräsklippare kan du sköta om  
trädgården var du än är.
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smart Gateway 
Hjärtat i smart system för trådlös nätverkskommunikation.

• Upprättar anslutning mellan Internet och GARDENA smart system
• Anslut helt enkelt till din trådlösa router via en LAN-kabel eller WiFi
• Stabil och säker anslutning för alla smart system-produkter
• Tack vare extremt kraftfull radioteknik får du omfattande täckning även i stora trädgårdar
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För att upprätta anslutningen till det smarta systemet behöver du 
GARDENA smart App och smart Gateway.

GARDENA smart App är helt kostnadsfri. Genom appen får du alltid kontakt med din trädgård och kan styra
bevattning, eldrivna produkter i trädgården (t.ex. belysning) och robotgräsklippning direkt, var du än befinner dig.  
Detta ger dig frihet att göra vad du vill och ändå ha välmående växtlighet i trädgården.

Direktkontroll
Ta hand om trädgården var du än är 
genom en tryckning på vår lättanvända 
GARDENA smart App.

Planerad styrning
Inga påminnelser behövs … GARDENA 
smart App gör jobbet åt dig! Allt är under 
kontroll: när du ska klippa gräsmattan, 
vattna växterna med mera. Du lägger 
schemat, var du än är.

Sensorkontroll
smart Sensor håller koll på temperaturen 
och jordfuktigheten i trädgården för att 
optimera bevattningen och spara vatten.

“Hey Siri“
Integrera smarta enheter i ditt Apple 
HomeKit och styr trädgården med rösten.

Växtbibliotek
Upptäck allt du behöver veta om växter, 
som när de blommar och vilket klimat  
de trivs i.

Enkel och guidad konfiguration 
GARDENA smart App ger steg-för- 
steg-anvisningar för installation av 
ditt egna smarta system. Med tydliga 
illustrationer, tips och praktiska guider 
skapar du scheman för bevattning och 
klippning.  

GARDENA smart App

Alla funktioner  

i GARDENA smart app 

utökas hela tiden – gå till  

www.gardena.com/smart
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smart Water Control

LÄTT ATT INSTALLERA
anslut direkt till en vattenkran

VATTEN PÅ BEGÄRAN
bevattning sker från kranen utifrån 
schemalagda tider (ställs in och 
justeras i smart App)

TILLFÖRLITLIGT OCH 
DRIFTSÄKERT
tack vare GARDENA:s  
beprövade teknik

DIREKTKONTROLL
tryck bara på knappen om  
vatten behövs omedelbart

FROSTLARM
varnar dig innan det är  
dags för vinterförvaring

KOMPATIBEL
styr bevattningssystem  
med praktiskt taget alla
24-V-bevattningsventiler  
som finns på marknaden

FLEXIBEL
varje trädgårdszon får vatten  
enskilt med motsvarande 
bevattningsscheman i appen

PERFEKT DUO
kombinerat med en smart  
sensor går det att fastställa
vattenbehovet för varje 
bevattningszon med precision

SMART STYRNING AV BEFINTLIGA SYSTEM
byt helt enkelt ut ett befintligt bevattningsstyrsystem  
med Smart Irrigation Control. Det innebär att ett 
GARDENA Micro-Drip-System eller Sprinklersystem  
kan styras via Smart App – och bevattningssystem  
från andra leverantörer blir även de smarta

 
smart Irrigation Control

Helt automatiserad bevattning – för trädgård med
samma bevattningsbehov över hela ytan.

Flerkanalig kontroll av bevattningssystem  
under jord. För upp till sex bevattningszoner  
med olika behov.
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smart Sensor

Visar viktig information om din trädgård via GARDENA smart App. 
Den hjälper dig att skapa en vacker trädgård.

INDIVIDUELL  
PROGRAMMERING
För tidsinställd, automatisk 
bevattning av trädgården

FELSÖKNINGSSYSTEM
Felsökningssystem med 
detaljinformation och 
åtgärdsförslag

KRAFTFULL
1300 W, 5000 l/timme, 5,0 bar, 2 utflöden, 
inbyggt fint nätfilter

PROGRAM FÖR SMÅ VATTENMÄNGDER
Enkelt att använda även med minimala
vattenbehov

TILLFÖRLITLIG
fungerar med olika typer av 
jordtyper

LOKAL VÄDERSTATION FÖR 
VÄXTER
mäter temperatur och ljusstyrka

DIGITAL ROTSENSOR – 
MÄTER JORDFUKTIGHETEN 
DÄR DET BEHÖVS
vid växtens rötter

SPARAR VATTEN
kommunicerar direkt med  
smart bevattningskontroll eller
bevattningsstyrning och vattnar 
endast trädgården om det 
verkligen är nödvändigt

Pump som förser hem och trädgård med regn- eller 
brunnsvatten i en helt automatiserad process.

LÄMPLIG FÖR UTOMHUSBRUK
pumpen är skyddad mot sol och regn, 
och kan därför placeras var som helst  
i trädgården

 
smart Elektronisk Tryckpump



s m a r t  s y s t e m8

smart SILENO life

 
smart Robotgräsklippare

En översikt över alla  

smarta robotgräsklippare 

finns på sidan 10

TERRAIN ADAPTATION
De två pendlande integrerade 
bakhjulen gör robotgräsklipparen 
särskilt manövrerbar och håller den 
stabil även på ojämna ytor

TYST
Endast 58 db(A) garanterat

SENSOR CONTROL
Anpassar klippfrekvensen 
efter grästillväxten

ENKEL RENGÖRING
MED TRÄDGÅRDSSLANG 

STÄLL IN KLIPPTIDER MED
HJÄLP AV INSTALLATIONSGUIDEN
Ange gräsmattans storlek och önskade
klipptider så beräknas och genereras
ett schema automatiskt

KLIPPYTA
upp till 1250 m²

KORRIDORSKLIPPNING
klipper även svåra eller smala 
passager från 60 cm

FLEXIBEL PLACERING
AV LADDSTATIONEN
Även i trånga sektioner

SPOT CUTTING 
Riktad spiralklippning  
av områden med  
högre gräs

LUTNINGAR
Upp till 35 %

FUNGERAR I ALLA VÄDER
samtidigt som den förblir effektiv 
och tillförlitlig. Du behöver ingen 
regnsensor

Gräsmattor kan klippas helt automatiskt – med tillförlitligt, enhetligt och jämnt resultat.
Sju olika robotgräsklippare för gräsmattevård i små, medelstora och stora trädgårdar.
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smart Power Strömadapter

Enkel och flexibel användning – anslut bara 
till ett tillgängligt eluttag så är den redo att 
användas.

ENKEL
att sätta in i ett befintligt uttag 
och kan sedan användas direkt

OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
t.ex. trädgårdsbelysning, vattenfunktioner
eller säsongsbundna dekorationer

SKYDDAD MOT VATTENSTÄNK
lämplig för utomhusbruk (skyddsklass IP 44)

FROSTSÄKER
kan vara utomhus i temperaturer 
ned till −20 °C, t.ex. för ljusslingor 
på vintern

 Tips

Det är enkelt att börja med GARDENA smart 
System: Börja med ett enda set (klipp- eller 
bevattningsset inklusive smart Gateway) och  
utöka ditt smarta system när du vill och  
behöver det!

Enkel installation med guiderna i GARDENA  
smart App.  

Har du frågor?  
Du hittar avsnittet med vanliga frågor på 
gardena.com/smart. Annars får du gärna 
kontakta oss.

Börja med ett set  

Utöka ditt smarta system när  
du vill och behöver det
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Produktöversikt

Set Set Set Set Set Set

Produktbeskrivning
smart SILENO  
500 city Set

smart SILENO  
750 life Set

smart SILENO 
1000 life Set

smart SILENO 
1250 life Set

smart SILENO+ 
1600 Set

smart SILENO+ 
2000 Set

Gräsyta Upp till 500 m2 Upp till 750 m2 Upp till 1000 m² Upp till 1250 m² Upp till 1600 m² Upp till 2000 m²

Max tillåten lutning Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 % Upp till 35 %

Klipphöjd, justerbar 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Vikt Cirka 7,3 kg Cirka 8,3 kg Cirka 8,3 kg Cirka 8,3 kg Cirka 9,6 kg Cirka 9,6 kg

Kan tvättas med slang • • • • – –
Garanterad ljudeffektsnivå 
(dB)A

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

Korridorklippning – klipper 
mycket smala korridorer

• • • • – –

Frostsensor • • • • – –

SpotCutting • • • • • •

Art.nr 19066 19113 19114 19115 19064 19065

Set Set Set Set

Produktbeskrivning
smart Sensor Control  
Set 

smart Water Control  
Set

smart Irrigation Control  
Sensor Set

smart Elektronisk Tryckpump 
5000/5 E Set

Innehåll smart Gateway,  
smart Water Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Water Control

smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Elektronisk Tryckpump 

Art.nr 19102 19103 19109 19106

Alla set innehåller smart 
Robotgräsklippare och 
smart Gateway. 

Produktbeskrivning
smart Sensor smart Water Control smart Irrigation Control Elektronisk Tryckpump 

5000/5

Art.nr 19030 19031 19032 19080

smart System Start Set

smart System Tillbehör

smart bevattning

Gräsklippning Vilken modell passar dig? Upptäck robotgräsklipparguiden på 
www.gardena.com/se/robotguide

  För medelstora gräsmattorMS  För stora gräsmattorL
För små 
gräsmattor
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Mer information nns på 
www.gardena.com/smart

smart system Start Set 
smart Gateway,  
smart SILENO city Robotgräsklippare, (19066), 
smart Water Control,  
smart Sensor 
Art.nr 19200

Set

smart Power Strömadapter 
    
Art.nr 19095

smart Power Strömadapter
(set om 3) 
Art.nr 19096

Smart hjälpmedel
för trädgården

smart power smart bevattning & gräsklippning

smart Gateway krävs för att smart system ska fungera och inkluderas 
i alla GARDENA smart system startset.

GARDENA smart System möjliggör intelligent bevattning och gräsmattevård, 
när som helst, var som helst. Allt är samlat i en app. För en ännu smartare 
trädgårdsupplevelse har vi öppnat vårt system och gjort integrering
av andra smarta enheter möjligt via GARDENA smart App. Redan idag kan 
du integrera. Netatmos säkerhetskamera för utomhusbruk och Husqvarna 
Automower®. Med anslutningen till etablerade molnplattformar uppstår ännu 
fler möjligheter: GARDENA smart System fungerar nu med Apple HomeKit. 
Användare kan också använda sina GARDENA smart System-enheter med  
IFTTT. Ytterligare smarta enheter och tjänster kommer.

En aktuell översikt över partnerintegreringarna samt ytterligare information  
finns på: www.gardena.com/smart

Du kan exempelvis hålla ett öga på din trädgård med
Presence, säkerhetskameran för utomhusbruk från
Netatmo. Den här kameran med inbyggd strålkastare
kan styras via GARDENA smart App.



0271200785004

Husqvarna AB
561 82 HUSKVARNA
Sweden

 
 
GARDENA Support
Telefon: 036-14 65 10
www.gardena.com/se/support 
 
 
GARDENA Sverige i sociala medier
Följ oss på Facebook och Instagram för smarta trädgårdstips,
inspiration och nyheter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, vilket omfattar ändringar
av produkter.
 
© GARDENA 2020

www.gardena.com/robotgrasklippare 
www.gardena.com/smart
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