Du kommer aldrig til
at glemme din have.
gardena.com

Din have vil ikke
bemærke, at du ikke
er hjemme. Fordi med
vores SMART system
er du altid hjemme!
GARDENA-smart-systemet giver dig
den kontrol, du ønsker, og din have den
opmærksomhed, den har brug for. Med
GARDENA smart App har du værktøjet til
at vedligeholde din have, uanset hvor du er.

Klokken er 0600 og det er
tid til at vande planterne
Tag det roligt og vand dine planter på den smarte
måde. En fuld automatiseret proces der kun vander
planterne når de behøver det. Tidligt om morgenen og
når jorden er kølet ned, vil mindre vand fordampe end
på en varm overflade. Planterne er i stand til at suge
tilstrækkeligt med vand inden temperaturen stiger.
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Tæt, grøn plæne –
plejet af eksperter
Vil du helst ligge i hængekøjen og vil du ikke have
at folk skal kunne se det ved at kigge over hækken?
Overlad trygt din plæne til GARDENA smart system.

Lad dine blomster tale
for sig selv
Nogle gange er det lettere bare at lytte – nemlig
takket være smart sensoren, har dine planter
en stemme. Vær opdateret med de seneste
informationer fra din have, direkte på din
smartphone.
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Glem aldrig din have!

For at tilslutte til smart systemet, kræves det bare at du har installeret
GARDENA smart Appen og at du har en smart Gateway.

Med et intelligent vandingssystem og en robot plæneklipper,
er din have taget hånd om, hvor som helst, når som helst.

GARDENA smart App
Med den gratis GARDENA-smartapp er det at holde kontakt med haven lige ved hånden. Det har aldrig været mere bekvemt at slå
græsset og vande have. Selv lys eller andre elektriske enheder i haven er nu lettere at styre. Appen har en intuitiv brugergrænseflade.

Fuld kontrol
Pas på din have, uanset hvor du er, med
et tryk, på vores brugervenlige GARDENA
smart App.

Enkelt og guidet konfiguration
GARDENA-smart-appen giver trin-for-trin
vejledning til opsætning af dit eget smart
system. Med klare illustrationer, tips og
nyttige guides til at oprette vandings og
klippeplaner.

Tidsplaner
Intet behov for påmindelser, GARDENA
smart appen klarer jobbet for dig! Alt er
under kontrol: hvornår skal du klippe din
græsplæne, vande dine planter og mere,
uanset hvor du er, de indlagte tidsplaner.

Plantebibliotek
Oplev alt hvad du har brug for at vide om
planter, fra når de blomster til det klima,
de trives i.

Sensor Control
SMART sensoren måler temperaturer
og fugtigheden i jorden. På den måde
optimeres vandingen og du sparer vand.

“Hey Siri“
Integrer smart enheder til dit Apple
Homekit, og kontroller din have med din
stemme.

GARDENA smart system - alle produkter
smart Water Control - ved hanen

Vand et enkelt haveområde med postevand. smart Water
Control giver dig mulighed for at fjernstyre dine havehaner,
for at opnå perfekte vandingsresultater - styret via GARDENA
smart appen.
Ved at bruge den med en smart Sensor, kan du spare vand og
sikre at dine planter, får den optimale mængde vand.

smart pipeline Water Control - permanent
installeret, under jorden.
Vand flere områder i din have, uden besvær, med et nedgravet
vandingssystem. Den smarte pipeline Water Control, styrer op
til seks ventiler - som kan styres via GARDENA smart appen.

smart Robot Plæneklippere

Klip græsplænen automatisk på den smarte måde. Med
GARDENA smart appen, kan du styre din smarte SILENO
robotplæneklipper, for at opnå et perfekt klipperesultat,
til alle plæne størrelser op til 2000 m2. Med vores smart
app, kan du være i din have 24/7, selvom du ikke er der.
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smart Strømadapter

Sæt ethvert elektrisk udstyr i GARDENA smart
Strømadapter, f.eks dine lys eller springvandspumpe og
du har mulighed for at tænde og slukke dem, når du vil,
uanset hvor du er, via GARDENA smart appen. Sørg for
at din have ser smart ud, dag og nat.

Ved at bruge den med en smart sensor kan du spare vand og
sikre at den korrekte mænge af vand anvendes.

smart Gateway

Hjertet i smartsystemet er den trådløse netværkskommunikation.

smart Pumpe

Brug regnvand til dine hjemlige behov, med smart Automatic
Home & Garden Pump. Styret via GARDENA smart Appen,
du kan vande din have, baseret på forudindstillede tidsplaner,
du kan også bruge pumpen til at føre vand til dit toilet eller
vaskemaskine.
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SMART SYSTEM

Opretter forbindelse mellem internettet og GARDENAs smart System
Du skal blot oprette forbindelse til din trådløse router via et LAN-kabel eller WiFi
Stabil og sikker forbindelse til alle smart System-produkter
Ekstremt kraftig radioteknologi giver omfattende dækning, selv i store haver

SMART SYSTEM

Stort set alle produkter fås også
uden Gateway-udvidelse.
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smart Water Control

smart Sensor

Fuldautomatisk vanding af et haveområde
med de samme vandkrav.

Giver vigtige oplysninger om vandingsstyreenhedens
indstillinger via GARDENA-smartappen og
hjælper dig med at skabe en smuk have.
DRIFTSSIKKER
arbejder på forskellige
jordbundsbeskaffenheder

NEM AT INSTALLERE
sættes direkte på en hane

DRIFTSSIKKER
arbejder på forskellige
jordbundsbeskaffenheder
SPARER VAND
kommunikerer direkte med smart
Water Control eller smart
Pipeline Water Control og vander
kun haven, hvis det er virkelig
nødvendigt

TIMET VANDING
giver automatisk vand fra hanen
baseret på tidsplaner, der er
angivet i appen
LOKAL VEJRSTATION TIL
PLANTER
måler temperaturen og
lysintensiteten

FROSTALARM
advarer dig, inden det
bliver for koldt til at betjene
vandingsstyringsenhederne

DIREKTE STYRING
tryk blot på knappen, hvis der er
brug for vand med det
samme

smart Irrigation Control
Flerkanals vandingcomputer til et underjordisk
vandingssystem. Kan dække op til seks områder
med forskellige behov.

DIGITAL ROD
måler jordens fugtighed det
vigtigste sted – nemlig ved
plantens rod

smart automatic Home & Garden Pump
En pumpe som helt automatisk kan forsyne dit hjem
og have med vand fra en brønd eller regnvand.

FLEXIBEL
hvert haveområde er forsynet med vand,
individuelt ved hjælp af
tilhørende vandingsplaner i appen

PERFEKT DUO
når det kombineres med en smart
Sensor, kan vandbehovet for
hver kunstvandingszone beregnes
med præcision

KOMPATIBEL
styrer vandingssystemer med stort
set alle kommercielt tilgængelige
24-V vandingsventiler

KAN PROGRAMMERES INDIVIDUELT
Til tidsstyret, automatisk havevanding

MULTIFUNKTIONSSTYRING VIA APP
Fuld kontrol over alle
pumpens funktioner
EFFEKTIV
1300 W, 5000 l/t, 5,0 bar, 2 udgange,
finmasket filter indbygget

DIAGNOSTICERINGSSYSTEM
Diagnosticeringssystem med
detaljerede og letforståelig
tekstoplysninger om potentielle
fejl, og hvordan de afhjælpes.

SMART STYRING AF EKSISTERENDE SYSTEMER
erstatter blot et eksisterende vandingssystem med smart
Pipeline Water Control. Det betyder, at et GARDENA
Micro-Drip-system eller sprinklersystem kan styres via
smart app.
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VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG
pumpen er beskyttet mod sol og regn og
kan derfor placeres alle steder i haven

SMART SYSTEM

SMART SYSTEM
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smart Power Adapter

smart Robotplæneklipperen
Græsplæner kan klippes automatisk - med pålidelige, stribefrie og perfekte resultater.
7 forskellige robotplæneklippere til pleje af plæner, kan fås til små, mellemstore og store haver.

Du skal blot integrere belysning og andre
elektriske enheder i GARDENAs smart System.

STÆNKTÆT
ideelt til udendørs brug

smart SILENO life
ENKEL OG FLEKSIBEL BRUG
tilsluttes bare en ledig stikkontakt,
og den er klar til brug

CORRIDOR CUT
Nu kan plæneklipperen klippe
i vanskelige og smalle passager
ned til 60cm.
KLIPPEEVNE
op til 1250 m²

ROBOTPLÆNEKLIPPEREN ER
FULDT AUTOMATISERET
– men kun, når du ønsker det. Brug den
brugervenlige menu til at vælge, hvornår
din lille assistent skal arbejde og hvornår
det er bedst for den at blive hjemme
i ladestationen

LYDSVAG UNDER
KLIPNING
Kun 58 db(A) garanteret

BRED VIFTE AF ENHEDER
f.eks. Havebelysning, vandfunktioner eller
sæsonbetonede dekorationer som lyskæder

FROSTSIKKER
Kan forblive udendørs ned til -20°c
f.eks til julelys om vinteren.

SPOT CUTTING
klipper i spiralbevægelser
områder med højt græs

Tip
HÆLDNINGER
Op til 35%

RENGØRES LET MED
DIN HAVESLANGE

Kom i gang med en enkelt applikation
TERRÆNTILPASNING
De to roterende integrerede baghjul
gør robotplæneklipperen specielt
manøvredygtig og stabil selv på
ujævne overflader

FLEKSIBEL LADESTATION
Fleksibel placering af ladestationen,
selv på smalle områder.

SOLSKIN ELLER REGN?
Det er ligemeget for plæneklipperen
- den forbliver effektiv og pålidelig.
Dermed er der ikke behov for en regn
sensor.

Udvid dit smart system, som det passer
dig, når du har brug for det

SENSORCONTROL
Tilpasser klippetiden til
græssets vækst

Det er nemt at komme i gang med GARDENA smart
system: Begynd med en applikation (plæneklipper
eller vandings sæt inklusive den smarte Gateway),
og udvid dit smart system, som det passer dig,
når du har brug for det!
Nem og enkel installation takket være GARDENA
smart app. installationsguider.
Spørgsmål?
Find vores FAQ-sektion online på gardena.dk eller
kontakt os.
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SMART SYSTEM

SMART SYSTEM
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Produkt overblik

smart power

smart vanding & smart græsklipning
Sæt

smart vandingssystem
smart system-Starter-sæt
Sæt

Sæt

Sæt

Sæt

smart Power Adapter
Varenr.

smart system Start sæt
smart Gateway,
smart SILENO city robotplæneklipper (19066),
smart Water Control,
smart Sensor

19095

Varenr.

smart Sensor Control
sæt

smart Water Control
sæt

smart Irrigation Control
Sensor sæt

smart automatic Home &
Garden Pump 5000/5 sæt

Indhold

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

Varenr.

19102

19103

19109

19106

Produktbeskrivelse

En smart Gateway er nødvendig for at kunne betjene GARDENAs smart System.
Denne Gateway er inkluderet i alle GARDENA smart System start-sæt.

smart system Udvidelser

smart Sensor

smart Water Control

smart Irrigation Control

smart automatic Home
& Garden Pump 5000/5

19030

19031

19032

19080

Produktbeskrivelse
Varenr.

smart klipning
S

Hvilken er den rigtige for dig? Find Robotplæneklipperrådgiveren
på www.gardena.com /dk/raadgiver

Til små plæner
haver

Alle sæt inkluderer en
smart robotplæneklipper
og en smart Gateway.

M

Til mellem-store plæner haver

Sæt

Sæt

L

Til store plæner haver

Sæt

Sæt

Sæt

Vores GARDENA smart system muliggør intelligent vanding og plænepleje,
når som helst, hvor som helst. Alt i kun en app. For en endnu bedre smart
have oplevelse, åbner vi vores system og foretager integrationen af andre
smarte enheder, og gør det muligt at bruge dem igennem GARDENA smart
appen. I dag kan du allerede integrere Netatmos udendørs sikkerhedskamera
og Husqvarnas Automower. Endnu flere muligheder opstår gennem forbindelse
med Apple HomeKit. Brugeren kan også bruge deres GARDENA smart system
med IFTTT. Yderlige smarte enheder og tjenester vil følge.

Sæt

En aktuel oversigt over partnerintegrationer såvel som yderlige information kan
findes på: www.gardena.dk

Produktbeskrivelse

smart
SILENO city sæt

smart
SILENO life sæt

smart
SILENO life sæt

smart
SILENO life sæt

smart
SILENO+ sæt

smart
SILENO+ sæt

Græsplæneområde

Op til 500 m2

Op til 750 m2

Op til 1000 m²

Op til 1250 m²

Op til 1600 m²

Op til 2000 m²

Maks. hældning

Op til 35 %

Op til 35 %

Op til 35 %

Op til 35 %

Op til 35 %

Op til 35 %

Klippehøjde kan justeres

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

Vægt

Op til 7,3 kg

Op til 8,3 kg

Op til 8,3 kg

Op til 8,3 kg

Op til 9,6 kg

Op til 9,6 kg

Kan vaskes med
vandslange

•

•

•

•

–

–

Garanteret
lydeffektniveau (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

58 (dB)A

60 (dB)A

60 (dB)A

CorridorCut- til klipning af
meget smalle passager

•

•

•

•

–

–

Frost sensor

•

•

•

•

–

–

SpotCutting

•

•

•

•

•

•

Varenr.

19066

19113

19114

19115

19064

19065
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Det smarte partnerskab til haven

SMART SYSTEM

Som et eksempel kan du holde øje med din have med
Presence, det udendørs sikkerhedskamera fra Netatmo.
Dette kamera med indbygget projektør kan styres via
GARDENA smart App.

19200

For mere information og flere
produkter, besøg www.gardena.com/
dk/produkter/smart/

Art. No. 47205-77

271200785004
Placeholder
FSC

Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19
3500 Værløse
Danmark

Robotplæneklippere support
Telefon: +45 70 26 47 70
E-mail: husqvarna@husqvarna.dk

GARDENA smart System support
Telefon: +45 70 26 47 70
E-mail: husqvarna@husqvarna.dk

GARDENA Service
Hvis du har spørgsmål til installation af robotplæneklipperen
eller har brug for flere oplysninger, bedes du kontakte os på,
besøg os på www.gardena.com/dk. Her finder du omfattende
installationsvideoer, svar på ofte stillede spørgsmål og mange
flere oplysninger, fakta og forslag.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, herunder
ændring af produkter. Der tages forbehold for trykfejl.
© GARDENA 2020

www.gardena.com/robotic
www.gardena.com/smart

