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Sig farvel til pligter.
Sig goddag til
afslapning i din have.
Er dette en velkendt historie? Kender du de personer der fortæller alt
om deres have og den store tilfredsstillelse og afslapning det giver
dem ?
Det er også det du drømmer om: at have en grøn oase.
Men: Du bruger al din tid på at vande din have.
Vi vil vise dig hvor og hvordan automatisk vanding virker og hvor
nemt det er at planlægge din egen tilpassede løsning. Alt dette for
at du kan slippe for manuelle vandingsopgaver uanset om det er på
din altan, terrasse eller i din have.
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Takket være intelligente
vandingsløsninger
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Spar på
ressourcerne

En smuk
plæne

Ved at vande effektivt er ikke alene fantastisk for familiens
samvittighed, men også for miljøet. Derfor, er det værd at
kaste et blik på hvordan vi vander vores have: Hvornår skal
jeg vande den? Hvordan skal jeg vande den? Kan jeg nøjes
med regn- eller grundvand? Hvilke ændringer kan jeg gøre
så jeg kan vande min have på en smartere måde for at
reducere mit vandforbrug? Ved at anvende nyttige
vandingssystemer rigtigt, kan du hjælpe med at reducere
den mængde du bruger markant.Find helt enkelt ud af
hvilket behov din have har for at kunne installere den
optimale vandingsløsning. Gør den gerne så fleksibel så du
kan ændre den med tiden.Gennem “Hver Drop Counts”
aftalen, har vi forpligtet os selv til at spare vand ved at
tilbyde vores haver bæredygtige løsninger.

En smuk plæne kan være ret udfordrende:
Den behøver regelmæssig klipning, lidt
gødning en gang imellem, og vand nok.
Det siger sig selv. For selvfølgelig vil en
græsplæne ikke være sund hvis du ikke
passer den, hvilket betyder at sprinklere og
plæneklippere spiller en vigtig rolle når det
kommer til pleje af din plæne. God vanding
er livgivende for plænen på de varme
somre. Dette betyder en ting for dig:
vanding, vanding og atter vanding.
Medmindre, at du forkæler dig selv og dit
lys- og solsøgende græs med en
automatisk vandingsløsning. I begge vil
høste fordelene: du og din plæne.

Sunde
planter
Hvis blomster kunne tale, vil de spørge efter automatisk
vanding. Hække, grøntsager eller andre planter ville
sige det samme. Hvorfor? Fordi semi-automatiske eller
fuld-automatiske vandingssystemer giver individuel
vanding af planter uden vandspild da der altid doseres
den rette mængde vand præcis når planterne har
behov for det,, og vi mener altid, selv når der ikke
nogen hjemme. Planter vil kun blive levende og stærke
hvis de bliver passet af haveenthusiaster. Men smart
vanding spiller også en hovedrolle her.
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Mere tid
til ro
Automatisk vanding vil give dig mere tid til at
sidde og nyde din have om sommeren: hvis
systemet er godt planlagt og installeret, kan
du slappe af mens vandet løber. Vælg enkelt
hvad er bedst for dig, din have og dine
behov. For eksempel, til dine blomsterbede,
grøntsagsbede, til din plæne, blomsterne på
din teresse eller din altan.Det skal også
nævnes at du kan kombinere forskellige
områder i din have som har behov for
vanding. Smart system app´en tillader dig
bekvemt at overvåge og planlægge hvordan
din have skal vandes. – via din smartphone
fra hvor som helst. GARDENA smart
systemet er også kompatibelt med flere
smart home systemer, som også kan styre
det. Du kan finde et up-to-date overblik på
vores hjemmeside, gardena.com/smart.
Smart systemer er en langt mere praktisk
måde at styre vandingen på.

7

GARDENA
vandingsløsninger
Ved første øjekast
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FORSTØVNNG
Kølig opfriskning på en
varm dag på altanen,
terrassen, under
parasoller eller pavillioner.
Side 12

1

VÆGGE
NatureUp! giver dig mulighed for
noget grønt op ad dine vægge
samt vande dine planter.
Side 10

8

HÆK OG ANDRE RÆKKER AF PLANTER
Altid ved kilden: Drypvanding i rækker giver en
konstant vandtilførsel til hække og rækker af planter.
Side 22

HJERTET AF
DET AUTOMATISKE
VANDINGSSYSTEM
er den intelligente Vandingscomputer
eller flerkanals Kontrolsystemet. Dette
hjælper med at beslutte hvor, hvornår og
hvor tit din have skal vandes og hvor
meget vand der skal bruges.

PLÆNER
Sprinklersystem vanding:
Godt for dig og din plæne.
Side 28

5
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VANDFORSYNINGER:
HVOR DU VIL
Vandforsyninger rundt i haven:
takket være Pipeline.
Side 26

7-

STYRING – VED HANEN
Kontrolsystemet monteres direkte på
vandhanen og den automatiske
vandingsprocess starter med det samme.
Side 36

BEDE
Arbejder enkelt og
som et urværk:
Vanding til rækker af
planter.
Side 20
TERRSSER OG
ALTANER
Automatisk vanding
af krukker og
altankasser. God til
hverdag og når du
er på ferie.
Side 18

11
FLERKANALS KONTROL
SYSTEM – UNDER JORDEN
Når rørene er placeret i jorden, vil
intet være synligt over jorden.
Side 40
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GARDENA SMART SYSTEM
Vær forbundet til din have: selv når du er
på farten. Brug din smartphone til at tjekke
hvad der sker i din have. Tag affære når
du er afsted. Start, kontroller eller stop
slåning og vanding.
Side 30

3

VAND DINE PLANTER UDEN VANDELLER
STRØMFORSYNING
Vandet suges fra en spand via pumpen.
Side 14

9

NatureUp!

Op på væggen,
parat, start!

MADE IN
GERMANY

I blomst og opad

“Afslapning i haven er godt for sjælen,” siger Voltaire. NatureUp! gør det muligt for dig at plante blomster op ad din væg og skabe plads
ved din hoveddør eller dine teressedøre og gøre dem til steder hvor du kan slappe af. Intelligent vanding betyder at du ikke skal vande.

NatureUp! Det vertikale havesystem

Så smukt! Med NatureUp!, Rå vægge kan endelig blive frodige og grønne .
Til ubesværet havearbejde. Du kan nu plante områder, som indtil nu har
været golde og tomme. For eksempel, du kan plante blomster, urter eller
grøntsager. Vertikalt havearbejde er smadder sjovt for både unge og ældre.
Du kan se dine planter vokse hver dag og skabe din egen grønne oase. Og
hvad med når disse skal vandes? Vanding sker intelligent og fuldt
automatisk, ved behov. Med eller uden tilslutning til en vandforsyning.

Pladsbesparende og dekorative

Klog vanding

•
•
•
•

• Kan vandes automatisk
• Med eller uden
vandforsyning
Unbenannt-2 1
• Forhindrer overvanding takket være dryp
bakken i bundpladen, vægge og gulve
forbliver rene og tøre.

Laver små områder med steder af velbehag
Tilføjer en masse grønt og friskt design
Det er vandtæt
Er også designet til hjørner og endevægge

Nem montering og modulært
design

• Værktøjsfri og nem samlig; let at sætte
sammen
• Kan fleksibelt udvides til højre, venstre, opad
og rundt om hjørnet
• Så let at hænge op på væggen som et billede

Tricket med vandet

Hvert modul er vandet individuelt.
Tilført vand flyder i et
dræningssystem og ned i den
nederste drypbakke, uden at komme i
kontakt med de andre planter. Dette
er en ret smart løsning hvis det skulle
ske at der er bakterier eller andet
utøj.

natureup!

Produkt oversigt
se side
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Udendørs forstøver sæt

Som champagne
i luften

Prikkende friskhed på de varme sommerdage
Hvornår kommer det til sin ret?

Hvor det bliver varmt og en blid kølig tåge bliver en kærkommen lettelse, som på din altan, terrasse, under
din pergola eller pavilion osv.

Udendørs forstøversæt: kølig og forfriskende

Forbliv afkølet og forfrisket fra højden når solen står op. Forstøver sættet er let at installere.
Den fint forstøvede vandtåge minder om ferierne. Den forfrisker dig uden at gennembløde
dig. Det virker som balsam for din hud og hjælper os med at bremse vores travle liv. Det
virker som en tonic, køler os ned, og løfter vores humør og stemningen af sommer.

Hvad skal jeg bruge for at komme igang?
Sættet indeholder alt du behøver. Let at spænde fast på din parasol eller pergola
osv., forbind til din vandhane og du er færdig.

Montage clips til hurtig
installation
Disse gør at du nemt kan montere
clipsene til forstøver sættet der hvor
du har behov for det. Det er også
meget nemt at ændre på placeringen.

Hvordan virker det?

Den bruger en tågedyse og et vandstop.
Det udendørs forstøver sæt køler
temperaturen med op til 6 grader.

Montage clips
til fast installation
Fast installation gør at du kan
bruge skruer til fastmontering af
forstøvningssættet.

Reguleringsventil
Saml nemt med
vandslangen.

Hvordan ser det ud?

Den lysegrå slange falder harmonisk ind med
arkitekturen og designet.

city gardening
Udendørs forstøver sæt
indeholder:
10 m slange, 7 Micro tåge dyser
(inkl. 1 Micro tåge dyse med vand
stop), 13 montage clips, slange
koblinger og reguleringsventil.

Produkt oversigt
se side
outdoor cooling mist set
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Blomsterpasning når du ikke er der.

Vanding uden
vand- og
strømforsyning

Vandet løber uden en tilsluttet vandforsyning
Indendørs

Ferievanding
Op til 36 potteplanter
og indendørs planter

Ferie og altan vanding

Med GARDENAs uafhængige vandingssystemer, bliver vanding af dine indendørs
planter, på din altan eller teresse en bekymringsfri opgave. Er det tilfældet at du ikke
har en vandhane på din altan eller på din teresse? Eller er det mere fordi du ikke
ønsker at sætte vandslange på din hane? I begge tilfælde, er der både en løsning til
indendørs og udendørs planter. Alt du behøver er en stikkontakt. Eller er det tilfældet at
der på din altan eller teresse ikke er en vandhane eller en stikkontakt? Den nye
soldrevne AquaBloom passer dine planter og blomster uden ledning, en vandhane eller
stikkontakt. Den kan holde så mange som 20 altan- og teresseplanter blomstrende
mens du er på farten. Blomsterpasning, når du ikke er der.

• Vandingen er aktiveret i et minut hver dag for
doseret vanding.
• De medfølgende slange samlinger gør at op til tre
dryp vanding slanger kan monteres pr. potte.
• Ekstra tilbehør kan bestilles hos din lokale forhandler

Udendørs
NYHED

AquaBloom Sæt
Op til 20 altan og
teresse planter
•
•
•
•
•

Intet behov for vandhane .
ntet behov for stikkontakt
Solcelle drevet: vandhaneløs og stikkontaktløs.
3i1 styreenhed (pumpe, kontrolenhed, solcelle panel).
14 forudindstillede vandingsprogrammer.

Altan vanding
Til altankasser med en
total længde på 5–6 m
• Pumpen pumper vandes op fra en beholder.
• Timeren på pumpen gør at du kan vælge
imellem 14 vandingsprogrammer.
• Rækkedrypvandere leverer vand præcist til dine
planter og hjælper med at spare vand (2 l /time).

Produkt oversigt
se side
ferie og altan vanding

43
15

Overblik over
Micro-Drip-Systemet
Og afsted med dig!

Fra nu af, kan Micro-Drip-Systemet vande dine planter! Systemet er et modulært, udvideligt system til vandbesparelse, målrettet
vanding af din have, på teresse aller altanen. ideel til krukker, potter, plantede områder og blomsterbede, såvel som hække og
buske. Det patenterede Quick&Easy forbindelses teknologi sikrer en holdbar, vandtæt forbindelse og gør at Micro-Drip-Systemet
er hurtigt og nemt at installere, udvide og ændre.
Micro-Drip systemet kan derfor skræddersys til enhver have eller altan. Med dryphoveder, drypslanger og vandingsdyser, kan
Micro-Drip-Systemets forbindelses teknologi anvendes så du kan kombinere alle systemets komponenter.

Tip
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køne ind. Pakkerne der findes, er
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gul.
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Slutprop

Reduktions T-stykke
Blomsterbed

Køkkenhave bede

Vandingscomputer

Følsomme spiselige afgrøder
Drypslange 4.6 mm
Finregnsdyse 360°
GARDENA Micro-Drip-Systemet kan også
styres automatisk med en GARDENA
vandingscomputer (side 36) og når den
bruges med GARDENA Pipeline system
(side 28) eller GARDENA smart system
(side 30).

”Quick&Easy” forbindelses teknologien er patanteret fordi det er så hurtigt og nemt og altid konstant vandtæt.
Quick&Easy – Det kan ikke blive nemmere:
• Klip hovedrør og fordelingsrør til de ønskede længder
• Saml med samlestykkerne efter behov og udvid, fordel, ændre osv.
• Tilpas systemet tii dine behov: Til 13-mm hovedrør, anvend det værktøj for enkelt at lave et hul på den
ønskede position og skru efterfølgende dryphoveder eller vandingsdyser direkte i slangen. Og du er færdig!
Endedrypvander

Potteplanter eller altankasser

Rækkedrypvander
GDS vejledning
se side
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Sådan befrier du dig
selv fra byrden af at
vande din have

Den bedste tid at lade noget andet
gøre det hårde arbejde er nu!
FLO

W ER P OT

Drypvandere er ideelle til vanding af krukker og planter på din altan. Endedrypvandere er
velegnet til individuel vanding af fritstående krukker. Hvis du planter planter i altankasser
eller blomsterkummer, skal du anvende rækkedrypvandere. Find enkelt den induviduelle
løsning der passer lige til dig.

S

Micro-Drip-System til potteplanter

Du skal nok lige vænne dig til at have al den fritid først. Imidlertid, Micro-Drip-Systemet er altid lige
ved hånden når det kommer til pålidelig vanding af dine pelagonier, verbenaer, petuniaer,
krydderurter og alle de andre planter rundt om i haven. Ultimativt, væksten og blomstringen
forlænges fra foråret til efteråret. Micro-Drip-Systemet lige så simpelt som det er genialt.

Egenskaber for drypvandere

Selvrensende
self clean

Ideel vandforsyning
Enten konstant eller
justerbar vandmængde.

Typer af drypvandere

RIdeel vandforsyning
Konstant vandmængde igennem hele
systemet. Takket være trykudligning i
drypvanderne.
Når der er en længere række planter
eller større vandbehov, en ekstra
række højtplaceretde altankasser, sikrer
systemetat alle planterne er konstant
vandede.

Ingen tilkalkning
Selvrensende – en labyrint af
teknologi i drypvanderne forhindrer
kalk.

Rækkedrypvandere
sat imellem rørene.
Disse er specielt egnede til plantekummer
og altankaser.

Endedrypvandere
Monteres i enden af røret. De er specielt
velegnet til individuel vanding af planter.
Endedrypvandere kan også monteres direkte i
MDS 13 mm hovedrøret.
micro-drip-system

Effektiv løsning
Sparer vand fordi drypvanderne
lukker når strømmen slukkes og
ikke lækker efterfølgende.

4.6 mm fordelingsrør er så let
at det nemt kan gemmes væk.

Produkt oversigt
se side
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Vand individuelt plantede arealer
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Vandingsdyser
i stedet for
vandkander

Micro-Drip-Systemet giver en række af muligheder i din have: Du kan kombinere forskellige vandingsdyser eller bruge vippevandere til vanding af
større arealer. Systemt giver fantastisk frihed i kombinationerne, hvilket gør det til det ideelle vandingssystem.

NTED ARE

Micro-Drip-System til plantede områder

Nye planter har behov for pleje og blid vanding hvis du ønsker at de skal blomstre.
Men Micro-Drip-System havevanding er også velegnet til rækker med grøntsager og
blomsterbede. Du kan lægge drypslangen løst oven på jorden, eller bruge en
rørholder til at holde den fast mod jorden. Som et resultat af individuel vanding
med drypvandere eller dyser, vil dine planter have de vilkår for at blomstre det
bedste de har lært.

Vandingsdyser
Du vælger: Kombiner forskellige vandere og dyser til de
beplantede arealer. Afhængigt af formålet med din plan og hvad
dine planter behøver, kan du lave lave det ideelle tilpassede
system: fra vanding af mindre områder, til 360-graders løsning
med en stor vandingsradius, igennem mindre overflader eller
tågedyse, alt er muligt og alle dele kan anvendes sammen med
hinanden.

Tykkere rør:
højere tryk, mere vand.

Udvidelse og regulering

Skru enkelt
forlængerrøret i
røret og anvend
rørklemmen til
at fastgøre det.

Montér reguleringsventilen før dysen.

Med T-stykket til sprøjtedyse
(8332) kan sprøjtedyser monteres
med MDS-4,6 mm. fordelingsrør

Forlængerrøret kan bruges til at forhøje
vandingsdysen. Du kan regulere
vandmængden og rækkevidden.

Brug rørklemmen til fastgørelse i jord.

Produkt oversigt
se side
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Over jorden til små hække og bedkanter

4,6 mm
³∕₁₆"

4,6 mm (³∕₁₆") drypslange til små hække
eller følsomme grøntsager og prydplanter
Max. slange længde: 30 m.*
Du kan tilføje ekstra forgreninger og uviddelser!

TS

Micro-Drip-System til rækker af planter

Det er vigtigt at holde rødderne fugtigt efter plantning. Og disse ”grønne vægge” holder ikke op med at mangle vand lige foreløbigt. Beslut dig for om
du vil lægge drypslangen over eller under jorden. Begge løsninger fungerer. Micro-Drip-Systemet leverer konstant,
kontroleret og effektiv vanding. Planter trives specielt godt, da drypslangerne vander jorden lige ved planterne og deres rødder.

-DRIP-SYS
RO

OW

R

En hel række
af fordele

MIC

Wellness for dig og din have

S OF PL AN

Du behøver ikke at være modig. Du skal bare være motiveret for at forsøge denne
form for vanding. Du vil blive imponeret! Start med at købe en drypslange, læg den
langs din hæk, buske eller blomsterbede og teknikaliteten med vanding af din have, er
i sikre hænder. Dette skyldes at drypslanger giver fine dråber af vand til planterne via
faste dryphuller, derved vandbesparende. 30 cm. mellemrum. Dette er effektivt og gør
dine planter godt. Næsten ingen planlægning er påkrævet – du starter enkelt systemet
op og mens dine planter bliver sørget for, kan du gøre hvad du elsker.

Over jorden til hæk

13 mm
½"

13 mm (½") drypslange til hække og
planter i kanten af haven
Max. slange længde: 100 m.*
Du kan tilføje ekstra forgreninger og uviddelser!

Under jorden til hæk eller afgrænsning

13,7 mm

13,7 mm drypslange til hække eller
afgrænsninger
Max. slange længde: op til 200 m.*
Læggedybde i plantede områder ca. 20 cm.
Kan også anvendes over jord.

Over jorden til hæk eller afgrænsning med endedrypvander

13 mm
½"

MDS-13 mm. hovedrør til hæk eller
afgrænsning
Dette gør at du kan montere endedrypvanderen
direkte i hovedrøret med forskellig afstand så dine
planter vandes direkte hvor de står.

Produkt oversigt
se side
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micro-drip-system

micro-drip-system

* Når styreenheden er placeret centralt. Flere informationer angående dette kan findes på side. 55.
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Oversigt Pipeline og
Sprinklersystem

Over jord

Under jord

Passer sammen med MDS
Har du behov for at bruge Micro-DripSystemet men har ingen vandhane i
nærheden? Så er pipeline den perfekte
løsning. Du tilslutter bare nemt MicroDrip-Systemet til tilslutningeboksen der
er tilsluttet pipeline systemet.

Dit mål er klart: intelligent vanding! Her finder du alt hvad du behøver:
GARDENA Pipeline, gør det muligt af få vand rundt under jorden overalt. Og Sprinklersystemet, der vander din have og din plæne på den nemme
måde. Du kan også tilføje Micro-Drip-Systemet, alt sammen vil gøre at du kan nyde din nyfundne frihed istedet for at vande din have.

Vandforsyning via pumpe
Du kan også tilslutte en pumpe.
For at gøre det, tilslut enkelt
pumpen til røret ved at anvende
koblingssættet.

Passer sammen med et flerkanals
kontrol system
Hvad betyder "flerkanal"? Du lægger flere
strenge i din have, til hvor der behøves
vand. Dette betyder at du kan vande vidt
forskellige områder af din have individuelt
og helt seperat. En række forskellige
muligheder ar tilgængelige.

AquaContour

GARDENA Sprinklersystem
Sprinklersystemt er designet på en sådan
måde at du kan anvende styrebokse
kontrol til at vande hele din have på en
hel automatisk måde og helt individuelt.
Pop-up sprinklere vander forskellige
størrelse områder afhængigt af trykket
og indstillingerne af spredningen.

Tilslutningsboks

Turbo Pop-up Sprinkler

Ventilboks V3

GARDENA Pipeline
Har du fået nok af at slæbe din
slange igennem hele haven?
Så er GARDENA Pipeline den helt rigtige
løsning til dig. Systemet lægges permanent
i jorden, og tillader dig at lave usynlige
vandtilslutninger rundt om i haven.
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Dræningsventil

Vandstikdåse

Pop-up Sprinkler vippevander

Frostbeskyttelse
Den automatiske dræningsventil
beskytter systemet mod frost.

pipeline

+

sprinklersystem

pipeline

+

sprinklersystem
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Usynlig, underjordisk installation
GARDENA Pipeline er installeret under jorden til transportering af vand til steder i din have som har behov for vand.. En vandstikdåse installeres strategiske
steder i haven. Tilslut slanger og redskaber så som en lang bruser, brusepistol, vippevander, udendørs bruser eller Micro-Drip-System til udtaget og få vand.
Ingen unødige meter vandslange der bare ligger, ingen forhindringer og ingen mærker på plænen. Det er som at tage strøm fra stikkontakten men det er vand!
Der er snart ingen spor at pipeline i din have.

Det ideelle:
Vand overalt

Tilslutningsboks

Vandstikdåse

Vandudtag

Løsningen: Pipeline systemet

GARDENA Pipeline leverer vand i hvert hjørne i din have. Det gør det muligt for dig
at placere tilslutning til vand der hvor du har behov for en. Anvend enkelt GARDENA
vandstikdåser. Her kan du nemt tilslutte en haveslange. Og du har nu en vandforsyning
der hvor du skal bruge den.
Hovedrør

T-stykke med
dræningsventil

T-stykke

L-stykke

6 cm

Tilslutningsboks
Den praktiske tlslutningsboks
er starten på pipeline og
Sprinklersystemet. Den
forbinder hanen til GARDENA
under jorden sprinkler
systemet, eller til GARDENA
Pipeline.

Dræningsventil
Vinter frost? Intet problem!
Den automatiske
dræningsventil beskytter
systemet mod frost.

Samlingsteknologi
Den patenterede “Quick&
Easy” enkle samlingsteknologi
gør det muligt for dig at sætte
GARDENA Pipeline sikkert
sammen meget hurtigt. Alle
GARDENA Pipeline og samle
dele kan også bruges til
GARDENA Sprinklersystemet.

Vandtilslutning
Vand i hanen: Vandstikdåserne
gør denne drøm til virkelighed.
Klik enkelt slangen på og vand.
Vandstikdåsen er installeret
under jorden og forsynes med
vand med GARDENA hovedrør.
Vil du tilføje GARDENA MicroDrip-Systemet eller montere
en mobil vippevander? Intet
problem takket være
vandstikdåsen!

Vandudtag
Vandudtaget anvendes over
jord som en vandhave. Du
kan montere den på væggen,
så som på et haveskur eller
på en stolpe der er sat i
jorden. Dette betyder at
vandudtaget praktisk talt
erstatter vandhanen.

Produkt oversigt
se side
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pipeline

+

sprinklersystem

pipeline

+

sprinklersystem
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Som ved magi: Det regner fra jorden
Ventilboks

Tilslutningsboks

Vanding op af
jorden.
En underjordisk
succes

T-stykke med dræningsventil

Sprinklersystem

Diskrete pop-up sprinklere installeret under jorden, vander plænen og andre områder af din
have. De forsvinder tilbage i jorden når de er færdige med deres arbejde.
GARDENA Sprinklersystem kan laves specielt så det passer til et hvert behov.

T-model sprinklere

Vippevander sprinklere

AquaContur

Unbenannt-2 1

21.11.18 12:29

Tip
Her kan du finde tips til nyttig
planlægning og gør det selv
projekter:
AquaContor
Skræddersy dit
vandingssystem til
kun inden i din have:
Brug de yderste hjørner
som en nem måde at
programmere grænsen
af din have.

OS 140 Vippevander
Sprinkler
Ideel til firkantet og
rektangulær vanding.
Ideel til vanding af selv
de mindste områder og
smalle passager i din
have.

T-Sprinklers
Til medium størrelse
plæner op til 380 m2.
En ideel partner til andre
turbo-drevne pop-up
sprinklere eller
vippevander sprinklere.
Til smal beplantning op
til 360°.

S-Sprinklers
Til mindre plæner op til
80 m2. Kan anvendes
med andre S-model
pop-up sprinklere til
pipeline. Til smal
beplantning op til 360°.

Gør det selv
Side 64
GARDENA Vandingsplanlægger
„Min have“ på
www.gardena.com/dk/haveliv/
mygarden-haveplanlægger

6 cm

Tilslutningsboks
Forbinder vandhanen
til det underjordiske
GARDENA
Sprinklersystem eller
til GARDENA Pipeline.

Ventilboks
For at lette samlingen
og gør at
vandingsventilerne kan
installeres under
jorden.

Samlingsteknologi
Kan samles meget
hurtigt takket være det
patenterede Quick&Easy
lynsamlings teknologi.

Dræningsventil
Vinter frost? Intet
problem!
Den automatiske
dræningsventil beskytter
systemet mod frost.
Produkt oversigt
se side
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GARDENA smart system

Med et intelligent vandingssystem og robotplæneklipper, er der sørget for
din have, fra overalt.
For at forbinde til smart systemet,
behøver du GARDENA smart App´en og en smart Gateway
GARDENA smart App

Hele din have er altid lige ved hånden med den gratis
GARDENA smart App. Plæneklipning og vanding har
aldrig været så enkelt. Selv lys eller andre elektriske
enheder i haven er lette at kontrollere.

smart Gateway

Forbind din GARDENA smart App til din smart Gateway,
via dit WiFi eller LAN kabel i huset.

Start med produktet efter dit valg
smart Water Control – ved vandhanen

Vand et enkelt område i haven med vand fra hanen.
Smart Water Control lader dig tænde din vandhane i haven
for et perfekt resultat – simpelt styret via GARDENA smart
App´en.

Din have er
aldrig efterladt!

Ved brug med en smart Sensor, kan du spare vand og sikre
den rette mængde vand.

smart Irrigation Control – permenent
installeret og under jorden

GARDENA smart system

Vand ubesværet flere områder af din have med et underjordisk vandingssystem. Smart Irrigation Control kan styre op
til seks ventiler – hvor hver enkelt kan styres afhængigt via
GARDENA smart App´en.

Din smartphone giver dig komplet kontrol: Fordi GARDENA smart App´en giver dig
mulighed for adgang til dit permenent installerede automatiske vandingssystem mens
du er på farten. Det skal da også lige nævnes at du kan styre din robotplæneklipper
eller, hvis du ønsker det, udendørs lys. Dette er fremtiden når det kommer til at altid
være forbundet til din have og være i stand til at tilgå den når du har behov for det.

smart robotplæneklippere

Klip dit græs automatisk på den smarte måde. Med
GARDENA smart App´en, kan du styre din smart SILENO
robotplæneklipper så du får en tæppelignende plæne i
størrelse på op til 2,000 m2. Det er næsten som du er i
haven 24/7.

smart Power Adapter

Tilslut hvilket som helst elektrisk apperat til GARDENA
smart Power Adapteren, eks. dit lys eller din
springvandspumpe og tænd og sluk dem når du vil, hvor
du er via GARDENA smart App´en. Sørg for at din have ser
smart ud dag og nat.

Ved brug med en smart Sensor, kan du spare vand og sikre
den rette mængde vand.

smart Pumpe

Anvend regnvand til dine huslige behov med smart
Automatisk Hus & have Pumpen. Styret af GARDENA smart
App,´en kan du vande din have baseret på forudindstillede
tidsplaner eller endda forsyne dit toilet eller vaskemaskine
med vand.
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smart system

smart system
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Smart systemets stjerner

Du kan finde mere om
GARDENA Smart Systemet
på
www.gardena.com/dk/
produkter/smart/

Anvend GARDENA smart App´en til at styre hvad der sker i din have
Hvorfor bruge GARDENA smart App?
• Intelligent – GARDENA smart App´en giver intelligent vanding, giver dig frihed til andre ting og sørger godt for din have.
• Afslappet – du vil øjeblikkeligt blive fritaget for dine vandingsopgaver!
• Pålidelig – guiden hjælper dig igennem trin for trin til det bedste vandingsprogram.
• Miljøvenlig – dine planter er altid forsynet med den mængde vand de har behov for så de trives bedst.
• Økonomisk! – du sparer på vandet og derfor også på omkostningerne.

smart Water Control

smart Irrigation Control

smart Sensor

smart Hus og Have Pumpe

Til hvad
• Til mindre haver
• Til ét vandingsområde

Til hvad
• Til divercificerede haver med forskellige vandingsområder
• Op til seks forskellige vandingszoner

Til hvad
• Måler lysintensitet, temperatur og
jordfugtighed præcis hvor det betyder mest:
ved plantens rødder

Hvordan:
• Forbundet direkte på vandhanen
• GARDENA smart App´en hjælper med at spare vand,
fordi der aldrig bliver overvandet
• Kan anvendes sammen med en smart Sensor
• Manuelt tænd/sluk direkte på Water Control´en

Hvordan:
• Styrer et underjordisk, permenent installeret vandingssystem
med 24 V ventiler på en simpel, fleksibel og klar måde
• Kombinerer nyttigt systemer så som Micro-Drip-Systemet og
Sprinklersystemet
• Kan anvendes sammen med op til seks smart Sensorer

Til hvad
• Kan anvendes som en tidsstyret have pumpe
med individuelle vandingstider
• Som vandforsyning i huset til eksempelvis
toiletskyl eller til vaskemaskine

Hvordan:
• Placeres i jorden ved siden af planten
• Viser de målte værdier fra din have via GARDENA smart
App´en
• App´en bruger de målte værdier, sammen med andre
parametre, til styring af vanding sammen med
smart Water Control eller Irrigation Control
• Sparer vand da planterne kun vandes når de virkelig har
behov det

Tips og tricks

Tips og tricks

Du har allerede et vandingssystem?
Smart irrigation Control gør enkelt et (ældre) vandingssystem til et smart system:
• Udskift enkelt den eksisterende vandingskontrol med en smart Irrigation Control og en smart Gateway
• Virker med alle standard 24 V vandingsventiler, og ikke kun dem fra GARDENA
• Dette betyder at du ganske enkelt kan integrere vandingssystemer fra andre mærker til et GARDENA smart system,
hvor de smart kan styres

32

Hvordan:
• Integreret Water Control til
tidsstyret havevanding
• Hurtig og lydløs mængde op til 5000 liter
i timen. Sender informationer omkring trykket,
vandmængde eller fejl via GARDENA smart App´en
• Forklarer hvordan der kan fejlfindes ved evt. opståede fejl
• Kan efterlades i haven uanset vejrforhold

GARDENA smart systemet tilbyder meget mere end bare smart produkter til vanding og plænepleje:
GARDENA smart App´en udvikles konstant og hjælper med til at haven får en optimal vanding, ved hjælp af et
plantebibliotek indeholdende mere end 2000 planter og ved hjælp at data fra vejrudsigten og fra sensorer under
vandingen eller ved at give nyttige tips vedrørende haven.
Produkt oversigt
se side
smart system

smart system
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Overblik
Vandingscomputer

Over jord

Under jord

Automatisk havevanding giver den ideelle løsning til pålidelig vanding når det kommer til din have.
Vandingscomputeren er hjertet af denne process. Hvordan det? Fordi vandingscomputeren styrer vandingsfunktionerne i haven. Du har to
muligheder: Over jorden vanding med vandingscomputer eller under jorden med flerkanal system.

Flerkanal styring

Vandingscomputer – på vandhanen

Flerkanal styring – permanent installeret og underjordisk

Hvis du ønsker at vende et specifikt område i din have, montér enkelt et GARDENA
Micro-Drip-System eller eller en vippevander til en vandingscomputer.
Du sætter vandingscomputeren direkte på hanen og vandet starter med at løbe,
helt automatisk, i henhold til de timer indstillinger du har lavet.

Flerkanal styringssystemer er ideelle hvis leveringen af vand kommer fra vandhanen og
mængden ikke er tilstrækkelig til at betjene hele vandingssystemet på samme tid eller hvis der
er behov for forskellige mængder vand i de forskellige områder i din have. Disse systemer gør
at du kan udføre opgaver så som vanding af din plæne, dine krukker eller dine bede enkeltvis.
Flerkanal systemet gør det muligt for dig at vande hvert areal i din have på det rigtige tidspunkt
og så oft som det behøves.

Fordelen: er at, det hele er meget enkelt. Du sætter vandingscomputeren
på vandhanen og den automatiske vandingsprocess starter med det samme.

To-vejs fordeler
Dette er ideelt hvis du ønsker kunne
anvende hanen til almindelige opgaver
når du har lyst

Fordelen: Da rørene er placeret under jorden, er intet synligt over jorden. Meget praktisk!

Begge løsninger
er også tilgængelig
som Smart løsning!

Du kan finde GARDENA vippevandere
på www.gardena.dk

Vandstikdåse til montering af
Micro-Drip-System

Vandingscomputer
Select

Vandingsventil

Ventilboks V3

En sensor kan anvendes med både
vandingscomputere såvel som med
Flerkanal vandingssystem.

Turbo Pop-up
Sprinkler

Fugtigheds sensor
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irrigation control

irrigation control

Pop-up sprinkler
Fugtigheds sensor
vippevander
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Din vandingshjælper
Den gode nyhed: der er forskellige modeller der dækker hvert et behov. Planter i mindre krukker behøver oftere vanding, men med mindre
mængder vand. Græsplæner, derimod, skal ikke vandes så ofte, men længe da der er brug for at vandet trænger ned i jorden, så
rødderne kan gro dybt. Vandingscomputeren påtager sig ansvaret for koordineringen af de forskellige behov.

Hvem har styr
på vandingen?

Særlige funktioner

GARDENA vandingscomputere

UNIK BRUGERFLADE
• Simpel og intuitiv programming takket
tryk og drej princippet
• Den modulbaserede, brugervenlige
tidsindstilling sikrer at hver bruger
kan finde den ideelle timer til dem
Menu sproget kan vælges
(kun vandingscomputer Master)

Din have har stadig brug for vand når du er på farten eller sover.
Selv da ,er dine planter perfekt vandet takket være GARDENA
vandingscomputere som er sat direkte på vandhanen.
Du skal enkelt vælge hvornår, hvor længe og hvor ofte du vander
din have. Sådan overtager vandingscomputeren styringen for dig.
Vandingscomputeren kan anvendes til styring af vippevandere, et
Micro-Drip-System eller et mindre Sprinklersystem.

HØJ KVALITET
• Vejrbestandig elektronik
• Rustfri ventil
• Trykfast 0.5–12 bar

BATTERISTYRET
1 x 9V batteri(ikke inklusiv),
nok til hele vandingssæsonen

MANUEL VANDING
Ved et tryk på en knap, er det muligt at
vande din have manuelt eller få vand, til
fyldning af en spand når du har behov
uden at fjerne kontrolpanelet
AFTAGELIGT KONTROLPANEL
Kan bekvemt indstilles takket være det
aftagelige skrå kontrolpanel (ikke en
mulighed det manuelle vandingsur)

SIKKERT STOP
• For en bedre følelse: 100% sikker lukning.
Vandingsprocessen vil ikke starte hvis
batteriet er for tomt til at stoppe igen
• Batteristatus indikator

LÅSEFUNKTION
En simpel låsefunktion
gør at du kan forhindre
at indstillingerne bliver
ændret ved en fejl

MULIGHED FOR AT TILSLUTTE
EN FUGTIGHEDSSENSOR
Vand din have på en endnu mere effektiv måde
i kombination med en sensor – vandingen
sættes på pause hvis jorden er rigelig fugtig

Tips og tricks
Til dem der værdsætter effektivitet
Du kan anvende to-vejs ventilen til at forbinde to enheder til vandhanen på samme tid.
Montér kun en GARDENA vandingscomputer eller et manuelt vandingsur på det ene udtag på fordeleren.
Det gør at du altid har et udtag frit.
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Version R1

GARDENA Vandingscomputere
Produkt sammenligning
Flex

Altan & terrasse | micro vanding

Anvendelse
• Til vanding af krukker/altankasser
• Meget korte vandingslængder og ofte
vandingsfrekvenser kan indstilles
(op til hver fjerde time)
• Ideel til brug sammen med
GARDENA Micro-Drip-Systemet

Select

3 skemaer | alle havens områder

Anvendelse
• Til praktisk og fleksibel vanding
• Tre individuelle vandingsskemaer
indeholdendeof starttid, længde og ugedage
– ideel til forvanding af f..eks jord.
• Ideel til brug med vippevandere eller MicroDrip-Systemet

MultiControl duo

Op til to områder

Ikke
i DK

Master

Anvendelse
• Til vanding af to seperate områder
• F.eks., plænen bag ved huset og
blomsterbedet foran det

6 skemaer | mest fleksible indstillinger
| op til 6 områder

Nyhed
Anvendelse
• Til automatisk vanding af større områder i
din have med maksimal timer fleksibilitet
• Seks individuelle vandingsskemaer
indeholdende starttid, periode og ugedag
• Vand op til 6 vandingsområder med
anvendelse vandfordeler automatic
• Ideal when used with sprinklers or MicroDrip-System
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Vandingsskemaer

smart Water Control

1

Start

fleksibel

Periode

1 sek.–99 min.

Hyppighed

hver 4/6/8/12/24/48/72 time

Valgbare ugedage

– forudindstillede perioder

Vandinger pr. dag

op til 6 (hver4 time)

Manuel vanding

•

Art. Nr.

1890

Vandingsskemaer

fleksibel pr. skema

Periode

1 sek.–7 timer 59 min pr. skema

Hyppighed

ugedage pr. skema

Vandinger pr. dag

op til 3

Manuel vanding

•

Art. Nr.

1891

Vandingsskemaer

2x1

Start

Fleksibel pr. udtag

Periode

1 Sek.– 3 timer 59 Min. pr. udtag

Hyppighed

Frit valg af vandingsdage eller pi varighed 8t/12t/24t hver 2./3./7. dag

Valgbare ugedage

• pr. skema

Vandinger pr. dag

op til 3 (hver 8. time)

Manuel vanding

•

Art. Nr.

1874

Vandingsskemaer

6

Start

fleksibel pr. skema

Periode

1 sek.–4 t. pr. skema

Hyppighed

ugedage

Valgbare ugedage

• pr. skema

Vandinger pr. dag

op til 6

Manuel vanding

•

Art. Nr.

1892

Vandingsskemaer

freely selectable

Start

fleksibel pr. skema

Periode

1 Sek.–10 timer

Hyppighed

ugedage

Valgbare ugedage

•

Vandinger pr. dag

individuelt

Water-saving option

• med smart Sensor

Manuel vanding

•

Art. Nr.

19031 eller forefindes
i smart system Sættene

Udvidelser

Start

• pr. skema

smart Water Control
Vandingstiderne kan indstilles fleksibelt og
tilpasses efter behov hver gang du bruger
GARDENA smart App´en. Anvend vandfordeler
automatic for at vande op til 6 områder.
For mere information på GARDENA
smart systemet, gå til side 30.

3

Valgbare ugedage

Kontrol via GARDENA smart App

smart Sensor
Måler jordfugtighed, udendørs temperatur og lysintensitet og sender disse
informationer til smart App´en. Kan anvendes med alle smart system sættene.

Vandfordeler automatic – for 2–6 områder af haven
Skaber det perfekte match med vandingscomputer Master. Kan styre flere
vandingsstrenge, så som til GARDENA vippevandere, Micro-Drip-Systemet eller
Sprinklersystemer. Hver streng kan styres at vandingscomputeren Master op
til en gang pr. dag. Ideel til beplantede områder der kræver forskellige
mængder vand eller hvis vandtrykket er for lavt til samtidig vanding.

Tips og tricks
Ikke sikker på, hvor længe og hvor ofte du skal vande din have?
Hvornår: Det ideelle tidspunkt er tidligt om morgenen da der er mindre fordampning og planterne vil blive sundere.
Længde og hyppighed: Tilpas til planternes behov – vand planterne lidt og ofte, så som 10 minutter hver 24 timer. Vand beplantede
områder lidt længere, dagligt eller hver anden dag. Vand græsplæner intensivt to til tre timer pr. uge.
Dette vil sikre at rødderne gror dybere og græsset vil blive stærkere.
Produkt oversigt
se side

water control

water control
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Flexibel bewässern in verschiedenen
Gartenbereichen

Slut med at vande.
Din have kan gøre
det selv

Få det meste ud af en hver mulighed
Installering af en flerkanals løsning, som når man planter et nyt område eller for at gøre det nemmere for dig i den eksisterende have, hjælper dig
med at skabe en verden af vandingsmuligheder i forskellige områder i din have. Det gør ingen forskel om du bruger dem nu eller tilføjer dem senere
hen. Vandingskontrolsystemet kan anvendes individuelt eller kan udvides hvis behovet opstår.

Strømforsyning tilgængelig

Dette er sådan du styrer hele dit vandingssystem fra en central placering i din
have: 24 V vandingsventilerne 2 i ventilboksen 3 får sendt signaler
igennem tilslutningskablerne 4 for at åbne og lukke for vandet fra 1 .
vandingskontrolsystemet fra GARDENA. Du kan styre op til 6 Ivandingsventiler og
de antal tilsluttede kanaler ffuldt automatisk. En jordfugtighedssSensor 5 kan
tilsluttes som en mulighed.

1

Med flerkanal styring til den komplekse have

4

Dette tillader dig at vande forskellige områder uafhængigt, så som græsplænen, blomsterkummerne på terrassen eller
blomsterbedene. Hvis vandmængden fra vandhanen ikke er tilstrækkelig til at forsyne hele vandingssystemet på
samme tid, skal du opdele systemet i flere vandingskanaler. Et flerkanals System sikrer at hvert enkelt område af din
have forsynes med den rette mændge vand på det rette tidspunkt. Læn dig tilbage, slap af og lad flerkanal styringen
gøre arbejdet med vandingen for dig.

5
3

2

Ingen strømforsyning tilgængelig

På denne måde kan du styre ubegrænset antal vandingskanaler
fuldt automatisk og kabelfrit: Bare indtast informationerne i
programmeringsenheden 1 og tryk på knappen for at overføre dem til
styreenheden 2 . Placer nu styreenheden på 9 V vandingsventilen 3 i
ventilboksen 4 . En jordfugtighedssensor 5 kan forbindes til styreenheden
som tillæg til det batteristyrede GARDENA vandingsventilsystem der ikke er
afhængigt af en strømforsyning. Du kan installere ventilboksene alle steder i
haven.

1

2

5

4

3

Tips og tricks
smart water control
Med GARDENA smart vater control kan op til seks komplet uafhængige
vandingsområder styres fleksibelt via smart App´en.
Produkt oversigt
se side
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Produkt oversigt
Udendørs Cooling Mist Sæt

NatureUp!

Sæt

MADE IN
GERMANY

NatureUp! Vertical
Basic Sæt

NatureUp! Corner
Basic Sæt

NatureUp!
Vertical Wall
Bracket

NatureUp!
Corner Wall
Bracket

NatureUp!
Connection Clip

NatureUp!
Fastener

Indhold

3 lodrette planteholdere,
3 overdækninger,
1 bundplade, 12 clips

3 hjørne planteholdere,
3 overdækninger,
1 bundplade, 6 clips,
2 fæste, 16 søm

1 væg beslag
2 skruer, 2 rawplugs,
4 fæste,
16 hærdede stål søm

2 specielle bundplader,
3 clips, 8 fæste,
32 hærdede stål søm

8 clips

4 fæste med premium
dobbeltklæbende tape,
16 hærdede stål søm

Art. Nr.

13150

13153

13162

13163

13164

13166

city gardening
Udendørs Cooling Mist Sæt automatic

city gardening
Micro Tågedyse

Indhold

Water Control EasyPlus, 10 m slange,
3.5 mm invendig diameter,
7 Micro Tågedyser
(inkl. 1 Micro Tågedyse med vandstop),
13 klemmer, 13 skruer, kobling med
reguleringsventil aog slangekobling

3 erstatnings Micro Tågedyser

Art. Nr.

13137

13136

Sæt med automatisk vanding
Ferie og altan vanding

MADE IN
GERMANY

Sæt

Sæt

Sæt

1

Indhold

1

NatureUp! Basic Lodret Sæt
Med Vanding

NatureUp! Lodret vanding
17.08.17
Sæt Til Vandhane

NatureUp! Hjørne Vanding
Sæt Til Vandhane

NatureUp! Udvidelse
Vanding Sæt Med
Vandbeholder 1

5 vertical planters (including 5 covers
and 20 clips), 1 base plate, 2 fixings,
1 NatureUp! Vertical Watering Set Tap
(13156)

1 Basisenhed 1000,
1 reguleringsventil 4.6 mm (3/16“),
6 koblinger 4.6 mm (3/16“),
7 T-Stykker 4.6 mm (3/16“),
1 4-vejs stykker4.6 mm (3/16“),
2 L-stykker 4.6 mm (3/16“),
10 Plugs 4.6 mm (3/16“),
9 Drypvandingsslanger 65 cm,
8 Forsyningsrør 15.5 cm,
1 x Forsyningsrør 150 cm
(Alle forsyningsrør4.6 mm (3/16“)

1 Basisenhed1000,
1 Reguleringsventil 4.6 mm (3/16“),
12 Koblinger 4.6 mm (3/16“),
10 T-Stykker 4.6 mm (3/16“),
1 4-vejs stykke 4.6 mm (3/16“),
13 L-Stykker 4.6 mm (3/16“),
13 Plugs 4.6 mm (3/16“),
12 Drypvandingsslanger 14 cm,
11 Forsyningsrør 15.5 cm,
3 Forsyningsrør 4 cm,
9 Forsyningsrør 8.5 cm,
1 x Forsyningsrør 150 cm
(Alle forsyningsrør4.6 mm (3/16“)

Vandingskontrol med pumpe med
integreret timer og14 valgbare
programmer, integreret AUTO STOP
funktion slukker pumpen as så snart
vandbeholderen er tom.
14 V lavspændingspumpe med
smudsfilter,
1 inline dyphoved 2 l

17:29

Antal planter

Op til 15 planter

Op til 27 planter

Op til 12 planter

–

Art. Nr.

13151

13156

13157

13158

Sæt

Sæt

Sæt

Sæt

Nyhed

2

city gardening
Ferie Vanding 1

city gardening Ferie Vanding
Med Vandbeholder 1

city gardening
Altan Vanding 1, 2

Soldrevet Vanding
AquaBloom Sæt

Automatisk vanding mens du
er på ferie for op til 36 potteplanter.

Automatisk ferievanding for op
til 36 potteplanter,
9 l vandbeholder inkluderet og
leveret som salgsemballage

Automatisk ferievanding til
altankasser med op til 5-6 m i
længde eller 25 planter

Det soldrevne vandingssæt til
altan og terasse

Udendørs/indendørsr

Indendørs

Indendørs

Udendørs

Udendørs

Vandtilslutning behøves

–

–

–

–

Strømtilslutning behøves

•

•

•

–

Art. Nr.

1265

1266

1407

13300

17.08.17 17:29
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Micro-Drip-System System start og tilbehør
Tryk og filter

Micro-Drip-System rørforbindelser
Samlinger

Gødning

Samling

3 Gødningsdispenser¹

4 Installationsværktøj

1

1 Basisenhed 1000 l / t

2 Basisenhed 2000 l / t

Startenhed til GARDENA
Micro-Drip-System

Startenhed tii GARDENA
Micro-Drip-System

Med niveauindikator

Multifunktionelt værktøj for
nem installation af GARDENA
Micro-Drip-Systemet

Anvendelse

Startenhed til micro-drip system;
reducerer trykket til 1.5 bar og
filtrerer vandet

Startenhed til micro-drip system;
reducerer trykket til 1.5 bar og
filtrerer vandet

For tilføjelse af flydende universal
gødning

Universalværktøj for installation af
forskelligt tilbehør og til at lave huller
i hovedrøret

Mængde

op til 1000 l / h

op til 2000 l / h

–

–

Art. Nr.

1355

1354

8313

8322

11 4-Vejs stykke
Forgrening af hovedrør/
fordelingsrør

12 Reduktions
T-Stykke
Overgang fra
hovedrør til
fordelingsrør

13 T-Stykke
Forgrening til hovedrør/
fordelingsrør

14 L-Stykke
For præcis ændring af
retning af hovevedrør/
fordelingsrør

15 Samlinger
Til forlængelse af
hovedrør/
fordelingsrør

Diameter

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

13 mm (½")

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

Indhold

2 stk.

10 stk.

5 stk.

2 stk.

10 stk.

2 stk.

10 stk.

3 stk.

10 stk.

Art. Nr.

8339

8334

8333

8329

8330

8382

8381

8356

8337

4,6 mm (³∕₁₆")

Endeprop

Rør og tilbehør
1

16 Endeprop

5 Hovedrør
Anvendelse

Art. Nr.

6 Fordelingsrør

Hovedrør til micro-drip systemet, kan placeres
over jorden eller under jorden

Til afslutning af hovedrør/fordelingsrør

7 Reguleringsventiler ¹

Fordelingsrør til dryphoveder og sprøjtedyser,
kan placeres over jorden eller under jorden

Lukkeventil til
individuelle strenge af
hovedrør13 mm (1/2")
(Art. Nr. 1346/1347)

Lukkeventil af
individuelle strenge af
forbindelsesrør
4.6 mm (3/16")
(Art. Nr. 1348/1350)
og uendelig variabel
kontrol af spredningen
på 360° vandingsdyser

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")

1346

1347

1350

1348

8358

8357

Diameter

13 mm (½")

4.6 mm (³∕₁₆")

Indhold

5 stk.

10 stk.

Art. Nr.

8324

1323

Tilbehør til spraydyser og vandere

Rørholdere
8 Rørholdere

Anvendelse

9 Rørholdere

Til fastgørelse af hovedrør på hårdt underlag;
sprøjtedyser monteret i hovedrøret/forsyningsrør.
Tilpas højden på vandingsdysen med et T-stykke
til sprøjtedyser og en forlængerrør

17 T-Stykke til Sprøjtedyser
Til spraydyser monteret i hovedrør/
fordelingsrør. Kombineret med rørholdere eller
rørclips til alle sprøjtedyser, kan den anvendes
til at øge højden på sprøjtedysen med et
forlængerrør

10 Rørklemmer

Rørholdere bruges til styring og fastgørelse
af hovedrør/fordelingsrør i jord

Til fastgørelse af rør i jorden

Til styring og fastgørelse af hovedrør/
fordelingsrør

Til fastgørelse af hovedrør på hårdt underlag;
sprøjtedyser monteret i hovedrøret/forsyningsrør.
Tilpas højden på vandingsdysen med et T-stykke
til sprøjtedyser og en forlængerrør

18 Forlængerrør til
Sprøjtedyser
Gør det muligt for
sprøjtedyser at vande
højere planter

19 Reguleringsventil
til Sprøjtedyser
Regulerer vandmængden
og sprøjtedysens
rækkevidde

20 Forlængerrør
til OS 90
Gør det muligt for OS 90
vippevanderen at vande
højere planter

Højden på spraydyserne kan
ændres. Flere rør kan skrues
sammen

Til regulering af
vandmængde og rækkevidde
på sprøjtedyse

For at hæve højden på
vippevander OS 90

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")

Diameter / Længde

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

Længde 20 cm

–

Længde 20 cm

Indhold

2 stk.

5 stk.

5 stk.

10 stk.

3 stk.

3 stk.

Indhold

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

2 stk.

Art. Nr.

8380

8379

1327

8328

8327

Art. Nr.

8331

8332

1377

1374

8363

44
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Micro-Drip-System til krukker og plantekasser

Micro-Drip-System til plantede områder

Startsæt

Startsæt
Til vandtilslutning

ns
tio

Wa
t

Efficient Solu
er

Sæt

Sæt

Sæt

Til 40 m² blomsterbede / køkkenhaver
Art. Nr.

at

Udvidelsessæt
Plantekasser
Til udvidelse (4 kasser)
Startsæt
Blomsterkrukker M
og Blomsterkrukker M
automatisk

13002

13005

13006

Sprøjtedyser til plantede bede
Ikke
i DK

Ikke
i DK

ns
tio

Every
drop
counts.

29 Endedyse Micro
Strip Sprinkler
Til afdækning af områder
med fin vanding i lange
smalle områder, specielt
i forbindelse med Micro
Strip Sprinkleren

30 Micro Strip
Sprinkler
Til dækning af områder
med fin vanding i lange
smalle områder

31 6-Mønster Spreder
Fleksibelt vandings behov,
drejeknap til jurstering
af sprøjtemønster (90°,
180°, 270°, 360°

32 Micro Rotor
Sprinkler 360˚
Til dækning af områder
med fin vanding

33 Micro Tågedyse
Til vanding af nyplantede
bede, drivhuse

Vandmængde

52 l/t

57 l/t

11–36 l/t

85 l/t

16 l/t

Dækning

–

–

–

7–38 m²

Ø1m

Rækkevidde

ca. 2.75 m

ca. 5.5 m

Adjustable

1.5–3.5 m

–

Vandings bredde

ca. 0,6 m

ca. 0,6 m

–

–

–

Indhold

5 stk.

5 stk.

2 stk.

2 stk.

5 stk.

Art. Nr.

1372

1370

1396

1369

1371

na

.c o

m / cl eve r w

at

m / cl eve r w

at

21 Endedrypvander

22 Endedrypvander

Trykudlignende,
selvrensende,
selvlukkende

23 Justerbar Endedryp-

24 Justerbar Endedryp-

vander

vander
Trykudlignende og selvrensende

Vandmængde

2 l/t

2 l/t

0–10 l/t

1–8 l/t

Indhold

25 Endedryphoveder,
1 rensenål

10 stk.

10 stk.

5 stk.

Art. Nr.

1340

8310

1391

8316

Sprøjtedyser og vandere til plantede bede

Rækkedrypvandere til plantede bede
Ikke
i DK

na

de

Ikke
i DK

Every
drop
counts.
.c o

m / cl eve r w

at

Wa
t

ns
tio

in g

de

.c o

at

er

gar

na

m / cl eve r w

25 Rækkedrypvander

34 Dyse 90°

For covering areas
with a fine spray in
long small areas in
flower beds

Efficient Solu
er

Every
drop
counts.

Nyhed

ns
tio

Wa
t

Efficient Solu
er

gar

Ikke
i DK

Ikke
i DK

in g

.c o

in g

de

na

er

gar

Every
drop
counts.

er

Wa
t

Efficient Solu
er

Ikke
i DK

Efficient Solu
er

Endedrypvandere
Ikke
i DK

13015

ns
tio

13001

Udvidelsessæt
Blomsterkrukker
Til udvidelse (5 krukker)
Start Sæt
Blomsterkrukker M og
Blomsterkrukker M
automatisk

de

13000

Starter Sæt
Blomsterkrukker M
automatisk
Til 7 krukker eller
3 plantekasser.
Inklusiv Vandingscomputer Flex

gar

Art. Nr.

Startsæt
Blomsterkrukker M
Til 7 krukker eller
3 plantekasser

in g

Startsæt
Blomsterkrukker S
Til 5 krukker

er

m / cl eve r w

Wa
t

.c o

Sæt

in g

de

na

Sæt

Sæt

Startsæt til
Plantede områder

Udvidelssæt

er

gar

Every
drop
counts.

Automatisk

34 Dyse 180°

For covering areas
with a fine spray in
long small areas in
flower beds

34 Dyse 360°

For covering areas
with a fine spray in
long small areas in
flower beds

35 Små områder

Accurate metering
of water over small
areas such as
shrubs and bushes

36 Små områder

Accurate metering
of water over small
areas such as
shrubs and bushes

37 Vippevander

OS 90
Watering of square
and rectangular areas

Vandmængde

47 l/t

97 l/t

120 l/t

30–48 l/t

30–48 l/t

380 l/t

Dækning

–

–

Ø6m

Ø 10–40 cm

Ø 10–40 cm

1–90 m²

26 Rækkedrypvander
Trykudlignende,
selvrensende, selvlukkende

27 Justerbar
rækkedrypvander

28 Justerbar
rækkedrypvander
Trykudlignende og selv-rensende

Rækkevidde

ca. 3 m

ca. 3 m

ca. 3 m

–

–

0.5–7 m justerbar

Vandings bredde

–

–

–

–

–

1.5–13 m justerbar

Vandmængde

2 l/t

2 l/t

0–10 l/t

1–8 l/t

Indhold

10 stk.

10 stk.

10 stk.

5 stk.

Indhold

5 stk.

5 stk.

5 stk.

10 stk.

10 stk.

1 stk.

Art. Nr.

8343

8311

8392

8317

Art. Nr.

1368

1367

1365

8320

8321

8364
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Micro-Drip-System til rækker af planter

Underjordisk Vandforsyning

Startsæt drypvandingsslange
Til 15 m

Rør og System start

Til 25 m

Automatisk

Til 50 m

Til 50 m

Ikke
i DK

under jord

Ikke
i DK

1

Sæt

Sæt

Sæt

Sæt

Sæt
1

Startsæt til række af
Planter S
Over jord
Drypvandingsslange ¹
15 m række af planter
eller følsomme
grøntsager/ prydplanter

Startsæt til række af
Planter M
Over jord
Drypvandingsslange ¹
25 m rækker af planter
(f.eks.hæk eller
planteafgrænsning)

Startsæt til række af
Planter M automatisk
Over jord
Drypvandingsslange ¹
25 m rækker af planter
(f.eks.hæk eller
planteafgrænsning)

Startsæt til række af
Planter L
Over jord
Drypvandingsslange
50 m rækker af planter
(f.eks.hæk eller
planteafgrænsning)

Startsæt Drypvanding
til rækker af planter
Under jord
Drypvandingsslange
Til planteafgrænsning eller
græsplæner

Invendig rørdiameter

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

13 mm (½")

13 mm (½")

13,7 mm

Indhold

Med basisenhed og
rørholdere

Med basisenhed og
rørholdere

Med vandingscomputer,
basisenhed og rørholdere

Med basisenhed

Med basisenhed

Art. Nr.

13010

13011

13012

13013

1389

Tilslutningsrør

Tilslutningsrør

Tilslutningsrør

Tilslutningsboks 1
For the Under jord
connection of Pipeline and Sprinklersystem

Central Filter
Filtrerer det gennemløbende vand,
kan sammen med
pumper og andre
vandingsenheder

Regulator and
Shut-Off Valve 1
Til trinløs regulering
og lukning af individueller sprinklers or
sprinkler grupper

Længde

25 m

50 m

10 m

–

–

–

Anvendelse

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem
Med Profi-System og
Hanekobling

Pipeline, Sprinklersystem

Sprinklersystem

Art. Nr.

2700

2701

2718

2722

1510

2724

Samlinger og Rørsamlinger
Udvidelsessæt drypvandingsslange

Samlinger

Rørsamlinger

Under jord

Over jord

Udvidelse til række af planter
Over Jord Drypvandingsslange
4.6 mm (3/16")
Til udvidelse af startsæt til
planterækker S

Udvidelse til række af planter
Over Jord Drypvandingsslange
13 mm (1/2")
Til udvidelse af startsæt til
planterækker M

Udvidelse drypvanding til rækker af
planter under Jord drypvandingsslange
13.7 mm
Tiludvidelse af drypvandingsslange under
jord til planteafgrænsning eller græsplæner

Indvendig rørdiameter

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

13,7 mm

Passer til art. Nr.

13010

13011 / 13012 / 13013

1389

Indhold

15 m Drypslange, uden fittings

25 m Drypslange, uden fittings

50 m Drypslange, uden fittings

Art. Nr.

1362

13131

1395

Connector
25 mm x 3/4"
indvendigt
gevind

Connector
25 mm x 3/4"
indvendigt
gevind

Connector
25 mm x 3/4"
indvendigt
gevind

T-Stykke 25 mm L-Stykke 25 mm Samleled
25 mm

Endestykke
25 mm

Anvendelse

Forrørtilslutning til
Tilslutningsboks,
Vandstikdåse Regulator og lukkeventil,
Central Filter og
Pop up Sprinkler
S 80/300 og til
direkte tilslutning af
sprinklersystemet til
husets vandforsyning

For rørtilslutning
tilslutning til
Ventil Boksene V1
og V3 og til
Pipeline Spiralslange
Boks og til direkte
tilslutning af sprinkler systemet
til husets vandforsyning

For rørtilslutning
til vandingsventiler
og til
direkte tilslutning
af sprinkler
systemet til husets
vandforsyning

Rørforgrening til
Forbindelsesrør

Retningsskift til
Forbindelsesrør

Til forlængelse af
Forbindelsesrør

TTil afslutning af
Forbindelsesrør

Art. Nr.

2761

2762

2763

2771

2773

2775

2778

Tilbehør
1

Samlinger til 13,7 mm.
drypslanger til under jord kan købes hos
udvalgte forhandlere

48
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„Profi“ Maxi-Flow
System Tilslutningssæt ¹

„Profi“ Maxi-Flow
System Forbindelsessæt ¹

Adapter

Dræningsventil

Anvendelse

Til montering af Pipeline og
Sprinklersystemet til vandhanen

Komplet sæt til montering af
Pipeline og Sprinklersystem til
vandforsuningen

For at skabe en permenent
trykfast slangekobling

For automatisk tømning af vand når
systemet lukkes ned
(Monteres i Art-Nr. 2790, 2761)

Art. Nr.

1505

2713

1513

2760

produkt oversigt
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Sprinklersystem

Gardena smart system – Vanding
Starter sets

Pop-up Sprinklere
1

S modeller

T modeller

1

Vandingskontrol

Turbo
Turbo
Turbo
Pop-up
Pop-up
Pop-up
Pop-up
Vippevander
Sprinkler T 100 1 Sprinkler T 200 1 Sprinkler T 380 1 OS 140 1

Pop-up
Sprinkler S 80

Pop-up
Sprinkler
S 80 / 300 2

AquaContour
automatic 1

Vandingsareal

Op til 100 m²

Op til 200 m²

Op til 380 m²

Op til 140 m²

Op til 80 m²

Op til 80 m²

Op til 350 m²

Vandingssektor

Fuld justerbar
fra 70–360°

Fuld justerbar
fra 25–360°

Fuld justerbar
fra 25–360°

–

Fuld justerbar
fra 5–360°

Fuld justerbar
fra 5–360°

Justerbar fra
25–360°

Rækkevidde

Kan justeres
fra 4–6 m

Kan justeres
fra 5–8 m

Kan justeres
fra 6–11 m

2–15 m

Justerbar fra
2.5–5 m

Justerbar fra
2.5–5 m

Vælg mellem
2.5–9 m (2 bar) /
4–10.5 m (4 bar)

Tilslutningsgevind

1/2" indvendigt
gevind

1/2" indvendigt
gevind

3/4" indvendigt
gevind

3/4" indvendigt
gevind

1/2" indvendigt
gevind

3/4" udv. gevind

3/4“ indvendigt
gevind

Art. Nr.

8201

8203

8205

8223

1569

1566

1559

Samlinger Pop-up Sprinklers

Indhold

¾" indvendigt gevind

¾" udv. gevind

Art. Nr.

L-Stykke
25 mm
Passer til Art. Nr.
Art. Nr.

Hjørnestykke
25 mm

T-Stykke
25 mm

1569 | 8201 | 8203
2780

2782

2786

Hus & Have Pumpe

Ikke
i DK

Nyhed
2

½" udv. gevind

Flerkanal

L-Stykke
25 mm

Hjørnestykke
25 mm

T-Stykke
25 mm

1559 | 8205 |
8223

8205

8205 | 8223

2781

2783

2787

Samleled
25 mm

smart Sensor
Control Sæt 1
Vand planter ved
hjælp af smart App

smart Water
Control Sæt 1
Vand planter ved
hjælp af smart App

smart Irrigation
Control Sensor Sæt
Vand planter ved
hjælp af smart App

smart Automatisk
Hus & Have Pumpe
5000/5 Sæt
Automatisk udnyttelse
af opsamlet vand – til
havevanding eller til
husholdningsapperater

smart SILENO city Robotplæneklipper, smart Water
Control, smart Sensor, smart
Gateway

smart Water Control, smart
Sensor, smart Gateway

smart Water Control,
smart Gateway

smart Irrigation Control,
smart Sensor, smart
Gateway

smart Automatisk Hus &
Have Pumpe 5000/5,
smart Gateway

19200

19102

19103

19109

19106

T-Stykke
25 mm
1566 | 2760

2761

smart system
Startsæt
Slå græs og vand
planter ved hjælp af
smart App

2790

Udvidelse – Vanding 
1

Mere om GARDENA smart system produkterne kan findes på: www.gardena.com/dk/produkter/smart

Combined with all smart system Sets

Pipeline
Ikke
i DK

Vandstikdåse

Vandudtag

Starstæt til Gardena Pipeline
Startsæt med 2 vandstikdåser

Indhold

–

–

1 „Profi“ Maxi-Flow System, 1 Tilslutningsboks,
2 vandstikdåser, 1 T-Stykke 25 mm,
3 Samleled 25 mm x 3/4" indvendigt gevind,
1 T-Stykke 25 mm x 3/4" indvendigt gevind,
1 Dræningsventil

Anvendelse

Art. Nr.

8250

8254

8255

Art. Nr.

50

produkt oversigt

smart Water Control 1
Automatisk vanding via smart
App, ideel til brug med
Micro-Drip-Systemet eller
Sprinklersystem

smart Irrigation Control
Vand adskillelige områder via
smart App, Styr seks 24 V
vandingsventiler pr. enhed

alle smart system Sættene,
Vandfordeler automatic
(Art. Nr. 1197)

24 V Vandingsventil (Art. Nr.1278),
smart Sensorer, alle smart system
Sættene

19031

19032

Krav

produkt oversigt

smart Sensor
Måler jordfugtighed, lysintensitet og udendøre temperatur og
tager højde for jordfugtigheden
i vandingsskemaet ved hjælp af
smart App

smart Automatisk Hus &
Have Pumpe 5000/5
Automatisk udnyttelse oa
opsamlet vand – til havevanding
eller til husholdningsapperater

alle smart system Sættene

Gateway, (Wi-Fi) router og Internet adgang – smartphone, tablet eller pc
19030

19080

51

Version R1

Vandingsure

Multi-Channel Control
Control
Nyhed

24 V | Electricity supply

Ikke
i DK

9 V | Battery powered

Ikke
i DK

1

Manuelt
vandingsur
Praktisk: slukker
automatisk efter den
indstillede periode

Flex
Korte programmer til
potteplanter – ideel til
brug med GARDENA
Micro-Drip-systemet,
innovativ tryk og drej
indstilling

Select
Individuelle muligheder for indstilling
af tre uafhængige
skemaer, intuitiv
betjening med kun
en knap

Master
Individuelle muligheder for indstilling
af seks uafhængige
skemaer, intuitiv
betjening med kun
en knap

MultiControl duo
Fleksibel takket
værefrie pro grammingsmuligheder.
Fuld automatisk drift
med Jordfugtighedssensor

smart Water
Control 1
Vandingstider kan
bfleksibelt indstilles
og tilpasses efter
ønske til hver en
tid ved hjælp af
GARDENA smart App

Skemaer

–

1

3

6

1 (pr. udtag)

freely selectable

Strømforsyning

Mekanisk

1 x 9 V alkaline batteri
(ikke inkluderet)

1 x 9 V alkaline batteri
(ikke inkluderet)

1 x 9 V alkaline batteri
(ikke inkluderet)

1 x 9 V alkaline batteri
(ikke inkluderet)

3 x AA 1.5 V alkaline
batterieier (LR6, ikke
inkluderet

Vandingstid

5 –120 min.

1 sek.–99 min.

7 t. 59 min. pr. skema

1 min.–4 t. pr. skema

1 min.–3 t. 59 min
(pr. udtag)

1 min.–10 t.

Vandingsinterval

–

Hver 4/6/8/12/
24/48/72 time, op til 6
gange dagligt

Ugedage, op til
3 gange pr. dag

Ugedage, op til
6 gange pr. dag

Ugedage eller hver 2nd
/ 3rd / 7th dag

Ugedage

Kan bruges med

–

Jordfugtighedssensor
(Art. Nr. 1188)

Jordfugtighedssensor
(Art. Nr. 1188)

Vandfordeler automatic
(Art. No. 1197)
Jordfugtighedssensor
(Art. No. 1188)

Jordfugtighedssensor
(Art. Nr. 1188)

alle smart system
Sættene, smart Sensor
(Art. No.19030),
Vandfordeler automatic
(Art. No. 1197)

Art. Nr.

1169

1890

1891

1892

1874

19031

Classic Irrigation Control
System 4030
Controlling of op til 4 Irrigation
Valves 24 V, for indoor and
outdoor use

Classic Irrigation Control
System 6030
Controlling of op til 4 Irrigation
Valves 24 V, for indoor and
outdoor use

smart Irrigation Control
Water multiple areas via smart
App, control six 24 V Irrigation
Valves per device

Programming Unit
For programming the
Controller 9 V

Number of Irrigation
Valves 24 V which can be
controlled

4 (24 V)

6 (24 V)

6 (24 V)

as many (9 V)

Individual irrigation
schedules per valve

3

3

Configured individuelt via smart App

6

Configured individuelt via smart App

1 min–9 hr 59 min

Vandingstid pr. skema

1 min.–3 h 59 min., centrally justerbar by 0–200 %

Control via smart App

–

–

•

–

Art. Nr.

1283

1284

19032

1242

Tilbehør
24 V | Strømforsynet

9 V | Batteriforsynet

Tilbehør
1

Særlige funktioner

Art. Nr.

52

Forlængerledning
Til forlængelse op til 105 m. af sensorens
tilslutningskabel

smart Sensor 1
Måler jordfugtighed, lysintensitet og
udendørs temperatur og tager højde for
jordfugtigheden i vandingsskemaet ved hjælp
af smart App

Vandfordeler automatic
Fully-Automatisk styring af op til 6 enheder,
en efter en, med vandingscomputer
Master (ikke includeret)

Længde 10 m. Kan anvendes over eller under jord

Målingsværdier:
Jordfugtighed 0–100 %,
Lysintensitet 0–200.000 Lux,
Udendørs temperatur -1 – +50 °C

Havens områder bliver vandet i henhold til
programmeringen af vandingscomputeren en
efter en. Med 26.5 mm (G 3/4) udv. gevind.
Komplet med 5 hanekoblinger (Art. Nr. 18201)
og3 endepropper

19030

1197

1186

produkt oversigt

Art. Nr.

Ventilbokse

produkt oversigt

Vandingsventil
24 V
Forbindes til GARDENA
Vandings kontrol System
via kabel

Tilslutningskabel
24 V
Forbindelse af op til
6 Vandingsventiler 24 V
til en GARDENA
Vandingskontrol

Kabelclips
24 V
Til samling af tilslutningskabel 24 V til en
vandingsventil 24 V med
en vandtæt samling ved
brug Ventilboks V1

Programmerings
-enhed 9 V
Til styring af
Vandingsventil 9 V

Vandingsventil 9 V
Styring af
vandingssystemer
hvor der ikke er
strøm tilgængeligt

1278

1280

1282

1250

1251

Ventilboks V1
Til 1 Vandingsventil
9 V eller 24 V

Ventilboks V3
For op til 3 Vandingsventiler
9 V eller 24 V

Art. Nr.

Art. Nr.

1254

1255
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1.Typer af installation
Installation type 1
4.6 mm og 13 mm rør

Micro-Drip-System

Denne installationstype bruger en
kombination af systemet til krukker
med systemet til plantede områder
og/eller rækker af planter.
(Kombination 4.6 mm + 13 mm)

Lad os starte. Sådan laver du dit eget Micro-Drip-System
Du vil blive overrasket: At samle din egen MDS løsning er nemmere end du tror. Saml
trin for trin og du vil meget hurtigt lave din egen individuelle og praktiske vandingsløsning.

System start
Start med at vælge det
automatiske styresystem og
så basisenheden.
Basisenheden reducerer
trykket filtrerer vandet.

Til blomsterkrukker
Til krukker og plantekasser,
vælg drypvandingsløsning og
dyser markeret med pink.

Til plantede områder
Til dette, vælg pipes, dyser
og sprinklere markeret
med blå.

Til rækker af planter
Til dette, vælg slangerne
markeret med gul. Her findes
løsninger til over jord og
under jord installation. Du kan
også købe de praktiske sæt
markeret med gul og forlæng
dem med ekstra slanger.

Forbindelsesteknologi
For at hjælpe dig med
samling af rørene, kan du
vælg imellem samlinger så
som 4-vejs stykke, T-stykke,
L-stykke. Dette gør at du kan
skabe dit eget Micro-DripSystem som passer dine
behov.

Installation type 2
4.6 mm rør
Denne installationstype bruger
systemet for blomsterktukker og
plantekasser og/eller rækker af
plantet (kun 4.6 mm rør).

Installation type 3
13 mm rør
Denne installationstype bruger
systemet for plantede områder og/
eller rækker af planter.
(13 mm rør og/eller 13 mm drypslanger
over jord). Med denne installationstype,
isætter du dyser og/eller vandere direkte
i 13 mm røret.

Placering af Basisenheden
Basisenhedeni spiller en nøglerolle i Micro-Drip-Systemet. Denne kler til brug Basisenhed reducerer indgangstrykket og
filtrerer vandet. Hvis du placerer Basisenheden i midten af strengene, kan du fordoble længden af rørsystemet (se tabel 56).
Basisenhed placeret i starten af systemet

Basisenhed placeret i midten af installationen

Tip
Brug farverne som hjælp når du planlægger
dit køb. Pakkerne er også markeret med pink,
blå, gul og brun.
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2. Samling af dit Micro-Drip-System

Consumption values

Tre ting du har behov for at vide:
1. Basisenheden er starten på systemet og definerer tilslutningsværdien.
2. Basisenheden definerer ængden af vand til rådighed i systemet.
3. Systemets tilslutningsværdi skal være større end forbrugsværdien.

Art. Nr.

Kombiner vanding af flere arealer i haven. Kombiner dine forskellige anvendelser.

Installation type 2
Vandingsenheden installeres med 4.6 mm
fordelingsrør, vandtilførslen sker via
4.6 mm fordelingsrør.

Installation type 3
Vandingsenheden installeres direkte i
13 mm hovedrør.

13 mm (½") Hovedrør
4.6 mm (³∕₁₆") Fordelingsrør

Forbindelsesværdier
Installation af Basisenhed i starten af
installationen

Installation
type 1
Installation
type 2
Installation
type 3

Recommended
connection value
Pipe length**
Recommended
connection value
Pipe length**
Recommended
connection value
Pipe length**

Basisenhed 2000

Basisenhed 1000

Basisenhed 2000

500
13 mm max. 40 m
4.6 mm max. 15 m
50
max. 15 m

1000
13 mm max. 40 m
4.6 mm max. 15 m
50
max. 15 m

1000
13 mm max. 2 x 30 m
4.6 mm max. 15 m
100
max. 15 m

2000
13 mm max. 2 x 30 m
4.6 mm max. 15 m
100
max. 15 m

500
max. 40 m

1000
max. 40 m

1000
max. 2 x 30 m

2000
max. 2 x 30 m

M2

M3

Endedrypvander

2

2

5

1391

Justerbar Endedrypvander

10

10

25

8316

Justerbar Endedrypvander

8

8

20

8343 / 8311

Rækkedrypvander

4

4

–

8392

Justerbar Rækkedrypvander

20

20

–

8317

Justerbar Rækkedrypvander

16

16

–

8320

Dyse til vanding af små områder

–

–

70

8321

Dyse til vanding af små områder

70

25

–

1365

Sprøjtedyse 360°

125

100

100

1367

Sprøjtedyse 180°

110

100

80

1368

Sprøjtedyse 90°

85

50
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1370

Micro Strip Sprinkler

70

50

70

1372

Endedyse Micro Strip Sprinkler

70

50

70

1371

Micro Mist Nozzle

40

25

40

1369

Micro Rotor Sprinkler 360°

110

100

80

1396

6-mønster sprøjtedyse

125

50

60

8364

Vippevander Sprinkler OS 90

–

–

1000

13010 / 1362

Drypvandingsslange 4.6 mm (3/16")***

4

4

–

13001 / 13002
13013 / 13131

Drypvandingsslange 13 mm (1/2")***

–

–

10

Total

Planlagt antal

Total
forbrugsværdi

12 stk.

48

1 stk.

80

7,5 meter

75
203

* Tilslutningsværdien for hver af systemets halvdele er halvdelen af tilslutningsværdien Basisenheden er installeret i midten af systemet.
** Specifikationen af den maksimale rørlængde anvendes kun som en retningslinje. Denne værdi ar afhængig af antallet af monterede vandingsenheder.
*** Forbrugsværdi pr. meter drypslange.

Anbefalet installation type 1
Beregn tilslutningsværdi
1. Beregn antal og type af
vandingsenheder (dyser /
drypvandingshoveder /
drypslanger)
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M1

1340 / 8310

Installation af Basisenhed i midten af installationen*

Basisenhed 1000

Beregningseksempel

Tilbehørets forbrugeværdier

Installation

Fastsættelse af forbrugsværdier (for større / kombinerede systemer)
Installation type 1
Vandingsenheden installeres med 4.6 mm
fordelingsrør og vandtilførslen sker via
13 mm hovedrør.

Betegnelse

2. Beregn forbrugsværdierne
i systemet (antal af
vandingsenheder x
forbrugsværdier i tabellen)

3. Læg værdierne sammen
for at få den samlede sum
af forbrugsværdierne.
Hvis forbrugsværdierne
i systemt er mindre end
tilslutningsværdien, kan
systemet fungere uden
problemer.

gardena micro-drip-system planl

ægning

gardena micro-drip-system planl

ægning

57

3. Planlægning og indkøb
Brug pen og papir til at tegne din plan
1. Tegn din grund i præcis målestok.
2. Tegn de plantede områder (eks. hæk, bed, blomsterkummer o.s.v.).
3. Tegn alle de andre planter.

Vores tip:
Brug vores online vejledninger

Vi fortsætter, trin for trin

Når du laver din tegning, er det bedst at bruge forskellige farver og ikoner.
Det hjælper dig med at få det bedste overblik.

Lav en tegning af din have online
Du kan brug "min have" til at skabe din personlige haveplan.
Den giver dig et friskt udgangspumkt så du kan tegne din
løsning manuelt og skabe dit Micro-Drip-System.
www.gardena.com/dk/have-liv/mygarden-haveplanlaegger

1. Tegn vandforsyning til 4.6 mm ³∕₁₆" eller 13 mm ½"
Vandforsyning

2. Tegn Basisenhed
Basisenhed

Beslut dig for hvor du ønsker at placere din
Basisenhed. Enten ved begyndelsen som en start på
systemet eller i midten af systemet. Hvis starten af systemet
er placeret langt væk fra vandforsyningen, brug da pipeline
eller OGS slange som forsyning imellem vandhanen og
Basisenheden. Dette vil gøre at du ikke taber
		 vandtryk.

3. Tegn dit valg af hovedrør og forbindelsesrør i farver.
Micro-Drip-System til potteplanter og plantekasser
Micro-Drip-System til plantede områder
Micro-Drip-System til rækker af planter

4. Lav en liste med valgte dryphoveder og dyser.
Noter hvor mange af hver du skal bruge.

5. Noter forbindelsesled til 4.6 mm ³∕₁₆" eller 13 mm ½"
4-vejs stykke

Samling

T-stykke

L-stykke

Reduktion T-stykke

Endeprop

6. Noter rørholdere til 4.6 mm ³∕₁₆" eller 13 mm ½"
Rørholder

gardena micro-drip-system planl

Rørklemme

7. Tilføj til indkøbsliste
Tilføj produkterne til undkøbslisten på side 78.

Vær opmærksom på at hvis du ønsker at installere systemet selv, kan vi ikke gøres
ansvarlige for evt. omkostninger som følge af skader der kan opstå som resultat heraf.
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4. Installation – Oversigt over værktøj og dele

Brug denne del for at
stramme dyserne

Overblik
Her fårdu vist de enkelte dele til the Micro-Drip-Systemet, sammen med deres
forbindelsesmuligheder. Disse værktøjer er også vist og nævnt, for at gøre
installationen nemmere for dig senere hen.
Brug sylen for at lave et hul

Vippevander

Rækkedrypvandere

Brug denne del for at
stramme forlængerrørene

Installationsværktøj
Saks

Micro Tågedyse

Dryps

lange

6-mønster spreder

under

jord 1

Endedryp
Vandere

3,7- m

m
Basisenhed

Dryps

lange

over j
ord 1
3m

Forlængerrør

m

Dryps

lange

Hoved

4,6 m
m

rør 13

Forde
li

ngsrø

mm

r 4,6

Reguleringsventil
til Dyser

Rørsamlinger

T-stykke til forgrening
af 4,6 mm. rør fra et
13 mm. rør

mm
Lukkeventiler

Rørholder for fastgørelse
af rør i jorden og
fastgørelse af dyser

Endepropper
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5. Installation – enkelt at samle
Micro-Drip-Systemet er enkelt at samle.
Som du kan forvente af GARDENA.

Anvend installationsværktøjet
til at lave et hul

Original GARDENA System
Fra vandhanen til Basisenheden
Det starter ved hanen som er forbundet med alt andet.
Her er vandingscomputeren, slangen og Basisenheden
forbundet. Enkelt, vandtæt, fleksibelt og sikkert.
Vi har leveret sikre og innovative produktløsninger og
samlinger i 50 år.

Det er muligt at tilslutte en
vandingscomputer

Skru dysen
i hullet

Sæt
reguleringsventilen
under dysen og
skru den i
forlængerrøret

Micro-Drip-System
Fra Basisenhed til planter
Micro-Drip-Systemet tager styringen.
Samlinger (f.eks 4-vejs stykke eller T-stykke)
anvendes til nem samling af drypslangerne.
Pære nemt takket være Quick&Easy teknologien.

Bare tryk sammen
Tilslut slangen

Forbind Basisenheden i
starten af systemet

Forbind den
klar til brug,
over jord drypslange
og du er færdig!

Alle dyser, dryppere og
sprinklere er enten skruet
eller trykket i. Alting
sørger for at du er på
rette vej, det er let at
gøre. Der er ikke nogle
skjulte forhindringer.

Du kan nemt bruge en saks
til at tilpasse slangerne

Montér rørholderen
ved det
udprikkede hul

Brug rørholdere
til fastgørelse
af røret

Montér
endedrypvandere
til potteplanter

For
b
til ind R
æ
pla
nte kked
r
kas
ser ypvan
de

re

Klip rørene til den ønskede længde, derefter saml dem og monter dryphoveder
eller dyser. Du kan også montere dryphovederne eller dyserne først og derefter
sætte rørene sammen. Du bestemmer. Hvad end du beslutter, skal alt forbindes
og rørene skal afsluttes før du tænder så der kommer vand igennem systemet.
Hvis du ønsker at foretage eventuelle efterfølgende ændringer til systemet, kan
det samles igen efter dit ønske.
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Skru forlængerrøret i det
udprikkede hul

Monter endeproppen i
enden af røret
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Planlægning af
Sprinklersystem
GARDENA vandingsplanlægger

Gør det hele selv – automatisk vanding i seks trin
1. Planlæg systemet
2. Vælg sprinklere
3. Vælg rørene
4. Vælg forbindelser og samlinger
5. Vælg et kontrolsystem
6. Installer systemet

Vanding kan ikke være enklere. Installer dit automatiske sprinkler system og nyd friheden og bekvemmeligheden på et øjeblik.
Vi viser dig hvordan. Fra at gør det selv til at lade andet overtage: Se hvad der er bedst for dig.
Vores online vejledninger og kundeservice er der for at hjælpe dig.

Og afsted det går!
På de næste par sider vil vi fortælle at det du har brug for at vide omkring automatisk vanding i din
have. Vores mangeårige erfaring, perfektionerede GARDENA teknologi og vores passion for
gardens skaber de bedste løsninger. Alt dette, så du vil meget snart være i stand til at nyde dit
sprinklersystem uden at du selv skal vande.

1. Til start: Lav en tegning af din have
A

Planlæg det selv

Skab den individuelle vandingsplan til din have.
Instruktioner kan findes på de følgende par sider.
Disse instruktioner forklarer alting trin for trin. Du
kan finde en "tag ud" indkøbsliste ppå side 77.

B

Online planlægning

Du kan planlægge dit eget vandingssystem ved hjælp
af GARDENAs planlægningsværktøj
“My Garden” på GARDENAs hjemmeside:
www.gardena.com/dk/have-liv/
mygardenhaveplanlaegger

C

Brug GARDENA
kundeservice

Tegning

Har du ikke tid eller energi til at planlægge dit
vandingssystem? Vores GARDENA kundeservice
vil gerne hjælpep. Også med hensyn til prisen
på din individuelle plan.

1. Lav en tegning af din grund i skala 1:100 (1 cm = 1 m) eller i skala 1:200 (1 cm = 2 m)
2. Marker vandforsyningen (hane, brønd, tank)
3. Marker alle de områder som skal vandes

Kundeservice
Tlf. +45 70 26 47 70
www.gardena.com/dk/support/support/kontakt/

Vær opmærksom på at hvis du ønsker at installere systemet selv, kan vi ikke gøres ansvarlige
for evt. omkostninger som følge af skader der kan opstå som resultat heraf.

64

gardena sprinkler system planl

ægning

gardena sprinkler system planl

ægning

65

Overblik
Type

Betegnelse
Turbo-driven Pop-up Sprinkler
T 100
½" indvendigt gevind

T-Modelle turbinedrevne Pop-op sprinklere

Andre områder

Rækkevidde

Sektor

Radius 4–6 m

70–360°

Sprinkler forbrugsværdier (for planlægning side 71)
70–90°
=7

91–180°
= 10

181–270°
= 14

Rørtilslutninger
271–360°
= 17

Afstand mellem
sprinklere 5–8 m

Art. Nr. 8201
Turbo-driven Pop-up Sprinkler
T 200
½" indvendigt gevind

Radius 5–8 m

25–360°

25–90°
=9

91–180°
= 13

181–270°
= 17

Pop-up Vippevander
OS 140
¾" indvendigt gevind

L-Stykke
Art. Nr. 2780

T-Stykke
Art. Nr. 2786

Hjørne Stykke
Art. Nr. 2782

L-Stykke
Art. Nr. 2780

T-Stykke
Art. Nr. 2787

Hjørne Stykke
Art. Nr. 2783

L-Stykke
Art. Nr. 2781

Afstand mellem
sprinklere 7,5–10 m

Radius 6–11 m

25–360°

25–90°
= 15

91–180°
= 20

181–270°
= 25

271–360°
= 30

Afstand mellem
sprinklere 9–15 m

Art. Nr. 8205
Rektangulære områder

Hjørne Stykke
Art. Nr. 2782

271–360°
= 20

Art. Nr. 8203
Turbo-driven Pop-up Sprinkler
T 380
¾" indvendigt gevind

T-Stykke
Art. Nr. 2786

Rækkevidde 2–15 m

Bredde 1–9,5 m

= 22

L-Stykke
Art. Nr. 2781

Art. Nr. 8223
Andre områder op
til 80 m2
S-Modelle Pop-op sprinklere

Til højere planter

Pop-up Sprinkler S 80
Pop-op højde 100 mm
½" indvendigt gevind

Radius 2.5–5 m

5–360°

5–90°
=9

91–180°
= 17

181–270°
= 25

Afstand mellem
sprinklere 4–7 m
T-Stykke
Art. Nr. 2786

Art. Nr. 1569
Pop-up Sprinkler S 80 / 300
Pop-op højde 300 mm
¾" udv. gevind

Radius 2.5–5 m

5–360°

5–90°
= 13

91–180°
= 21

181–270°
= 29

AquaContour
automatic
¾" indvendigt gevind

Hjørne Stykke
Art. Nr. 2782

L-Stykke
Art. Nr. 2780

271–360°
= 35

Afstand mellem
sprinklere 4–7 m
T-Stykke*
Art. Nr. 2790

Art. Nr. 1566
Individuelt formede
områder

271–360°
= 32

2.5–9 m

25–360°

Samleled*
Art. Nr. 2761

= 17

Art. Nr. 1559
L-Stykke
Art. Nr. 2781
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2. Valg af sprinklere

Overblik sprinklere

Her finder du det perfekte valg af sprinklere til dit projekt

T modeller

Til individuelle områder
Hvis du foretrækker AquaContour automatic,
en sprinkler vil dække op til 350 m2.
Da denne pop-up sprinkler til store områder
dækker formen på din grund med op til 50
contour indstillinger som du kan gemme,
vander den det indstillede område og
rammer plet hver gang. Rækkevidden
dækker op til10.5 m. Denne bør være dit
førstevalg hvis du ønsker kun at installere en
sprinkler i stedet for flere.

Til firkantede og rektangulære
områder

Til den individuelle kombination
Hvis du vil vande forskellige områder og lave din
helt egen kombination, har du mulighed for at
anvende S-modeller og T-modeller til dit
Sprinklersystem for en effektiv vanding af din have.
Dæk områder på 90 grader eller 270 grader.
Planlæg afgrænsninger på 180 grader eller med
andre underområder. Bemærk venligst: Forbind altid
T-modeller og S-modeller på en seperat streng.

Hvis du ønsker at vande områder imellem 2 og
140 m2 i størrelse , er OS 140 Pop-Up
vippevanderen ideel. Den er også ideel til
vanding af specielt mindre eller smalle områder.
Den dækker store flader takket være den
indstillelige rækkevidde på op til 15 m.
Et alternatid til at bruge flere sprinklere på
samme tid.

Areal

Rektangulære
områder

S modeller

Individuelle
områder

Turbo Pop-up
Sprinkler T 100

Turbo Pop-up
Sprinkler T 200

Turbo Pop-up
Sprinkler T 380

Pop-up
Vippevandder
OS 140

Pop-up Sprinkler Pop-up Sprinkler AquaContour
S 80
S 80 / 300
automatic

Op til 100 m²

Op til 200 m²

Op til 380 m²

2–140 m²

Op til 80 m²

Op til 80 m²

Op til 350 m²

Sektor

70–360°

25–360°

25–360°

Bredde 1–9,5 m

5–360°

5–360°

25–360°

Rækkevidde

4–6 m

5–8 m

6–11 m

2–15 m

2.5–5 m

2.5–5 m

2.5–9 m

Sprinkler distance

5–8 m

7.5–10 m

9–15 m

–

4–7 m

4–7 m

–

Information ved 2 bar

Hvad du har brug for at vide til planlægningen
• Roterende sprinklere bør og skal vande så de overlapper, da dette sikrer at vandet spreder jævnt over hele arealet.
• I specielt vindblæste områder, bør du mindske afstanden imellem sprinklerne for at undgå undervanding.

Tegning
Tag nu tegningen af din have og fuldfør følgende:
1. Vælg det rette antal sprinklere til områderne i din have.
2. Placer sprinklerne på tegningen. På den måde, bemærk de vigtige informationer omkring placering af sprinklers på side 68.
3. Tilføj de valgte sprinklere, med den korrekte beskrivelse og nummer, til din indkøbsliste.

!!! Vigtige instruktioner

Korrekt

Ikke korrekt

T- og S modeller /
Monter altid i i strenge for sig selv.
Årsagen er de forskellige vandmængdebehov.
AquaContour automatic
Kun en sprinkler pr. streng. Årsagen er at de variende mængder, når du
vander din plæne, skaber varierende tryk i rørene. Den specifikke
programmering tillader derfor kun en sprinkler pr. streng.
T modeller og Pop-up Vippevander(OS 140)
Kan monteres på samme streng.

68

gardena sprinkler system planl

ægning

gardena sprinkler system planl

ægning

69

3. Valg af strenge
A

Sprinkler forbrugsværdier

Beregning af tilslutningskapacitet

Hvis du vil bruge forskellige mængder vand til
vanding af forskellige områder i din have på
individuel basis, har du også behov for flere strenge
som vander områderne et efter et. Du skal vide
forsyningsmængden fra din vandhane så du ved hvor
mange vandingsstrenge du har behov for

at forbinde. For at gøre dette, skal du
først beregne fyldningstiden:
• Tænd helt for din vandhane og fyld en 10 liter
spand.
• Mål tiden i sekunder det tager at fylde spanden.

• For hver 25 m, tillægges et sekund til spandens
fyldningstid. Se eksempel.

• Med en fyldningstid på underr 14 sekunder og
ved brug af en vandingscomputer, en vandfordeler
automatic,en 2 vejsfordeler eller en 4 vejsfordeler,
tillægges yderligere 3 sekunder til fyldningstiden.

Dit sprinkler system har et specifikt behov for vand.
Det er hvad du skal have i taankerne når du gør dit
valg. Hvis behovet for vand er større end hvad din
vandforsuning kan levere, så husk at indregne flere
strenge i din plan.

B

Beregning af tillæg for afstand

• Hvor mange metre er der imellem hanen eller
pumpen og sprinkleren længst væk? Skriv
afstanden ned.

C

Tilslutningsværdier

Tillæg spandens fyldningstid, tiden for afstanden til
sprinkleren længst væk. Tag tilslutningsværdien fra
tabellen.

Fyldningstid i sekunder: + 1 sek. pr. 25 m (her, f.eks. 29.5 m) = total i sekunder

Til 9

10–13

14–19

20–24

25–30

Tilslutningsværdi

100

80

60

40

20

D

10 + 2 = 12 sekunder = tilslutningsværdi 80

Turbo
Turbo
Pop-up
Turbo
Pop-up Sprinkler Pop-up Sprinkler Pop-up Sprinkler Vippevander
OS 140
T 100
T 200
T 380

Pop-up Sprinkler Pop-up Sprinkler AquaContour
S 80
S 80 / 300
automatic

–

–

–

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

–

Beregn forsyningslinjerne baseret på sprinklernes forbrugsværdier
Forsyningsværdien (80 i dette eksempel) må ikke overstige sprinklernes
forbrugeværdier som du har tilføjet for forsyningslinjen.

Kanal 1	22

+9

Kanal 2 		 17

Beregning af antal strenge (vandingskanaler)

• Marker sprinklerne på din plantegning med
sprinklernes forbrugsværdier.
• Tegn pipeline strengene (start med
vandforsyningen)

S modeller

Eksempel

Eksempel

Sekunder

T modeller

• Bemærk venligst: Skriv tilslutningsværdien.
Når sprinklere tilføjes til forsyningslinjen, vær
sikker på at forbindelsværdien ikke overskrides.
• Overvej venligst information angående
kompatibilitet på side 68.

• Mål hvor mange meter tilslutningsslange du
har behov for i dine strenge. Se eksemplet og
havetegningen til højre.

Kanal 3		

Rørlængde pr. kanal

+ 13

+ 13

= 57

= 29,5 m

+7

+ 10

= 34

= 16 m

17

= 17

= 10,5 m = total 56 m

Udvid din havetegning
1. Noter tilslutningsværdien som du har regnet ud.
2. Tegn nu de nødvendige strenge. Husk på at tilslutningsværdien ikke må overstiges af sprinklernes forbrugsværdier som du har beregnet.
3. Noter længderne på rørene og læg dem sammen. Tilslutningsrørene kommer i længder af 10 m, 25 m og 50 m.

Forbind til GARDENA pumper

Hvis du har planlagt at forsyne dit Sprinklersystem ved hjælp af en pumpe, forbind et stykke 19 mm (¾“) slange ca.
1 m i længde til pumpen med et GARDENA “Profi” Maxi-Flow System koblingsæt (Art. Nr. 1505) for at måle fyldningstiden.

Pump fyldningstid i sekunder i en 10 liter spand
Automatisk Hus & Havepumper /
smart Automatisk Hus & havepumpe

Sugehøjde op til

7m

Art. Nr.

3m

15

22

1757

20

28

40

12

18

1758

12

15

22

10

14

Havepumper

Sugehøjde op til

Art. Nr.

3m

5m

1732

12

1734

9

1736

7

Dyk-/trykpumper

Leveringshøjde op til

Art. Nr.

3m

5m

7m

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
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1759, 19080, 19106
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12

18
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7
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4. Vælg tilslutninger og samlinger

5. Valg af styringssystem

Nu retter vi vores fokus på rørsamlinger, sprinklertilslutninger og dræningsventiler

A

Rørsamlinger

Find nu ud af hvilke dele du skal bruge til
rørsamlingerne og de antal du har regnet
sammen, tilføjes til din indkøbsliste.
Se produkt oversigt på side 49.

B

Samleled
To extend

Nu kommer vi til styresystemet. Dette er hjertet af systemet.
Sprinklersystemer laves enten som enkanals- eller flerkanalssystem. Flerkanalssystemer er systemer med to eller flere strenge.
Hvis du ønsker en flerkanals løsning, har du altid mulighed for at udvide systemet ved en senere lejlighed hvis du ønsker at tilføje flere vandingsområder.
L-Stykke
Til retningsskift

T-Stykke
Til retningsskift

Strømtilslutning tilgængelig

Frostbeskyttelse

T-Stykke med
Dræningsventil

Monter en dræningsventil for streng for at
beskytte dit sprinklersystem mod frostskade.
Installer altid ventilen på det laveste sted på
pipeline. Se produkt oversigt på side 49.
Installationsvejledning på side 75.

C

Sprinklertilslutninger

Find nu ud af hvilke dele du skal bruge til
sprinklertilslutninger og tilføj dem
til din indkøbsliste. Når du gør det, så tænk
på hvilke tilslutninger der passer til dine
sprinklere. Se produkt oversigt på side 50.

Endestykke
Til slutningen af røret

Endestykke med
Dræningsventil

Også tilgægeligt i
smart systemet som
smart Vandings
Kontrol

Op til 6 vandingskanaler
En 24 V vandingsventil (1278) er monteret før
hver vandingskanal. GARDENA Vandings Kontrol
System sender signaler til vandingsventilerne så
de kan åbne og lukke op til 6 vandingskanaler via
tilslutningskablet.
Du kan finde flere informa tioner om
Flerkanals kontrol systemer på side 40.

T-Stykke
Hovedrørssamling

Hjørne Stykke
I hjørner

L-Stykke
Til slutningen af røret

Strømtilslutning ikke tilgængelig

Valgfrigt antal af vandingskanaler
En 9 V Vandingsventil (1251) er monteret før hver
vandingskanal. Vandingstider sendes til en batteri
styret Styreenhed (1250) via en batteristyret
Programmingsenhed (1242). Ventilen åbner og
lukker via styreenheder som er forbundet direkte.
Fordelen ved dette er at du kan placere ventilerne
overalt i haven.. Et nyt 9 V batteri fungerer igennem
hele sæsonen.

Udvid din havetegning
1. Vælg egnede rørsamlinger og placér dem på tegningen, tilføj det behøvede antal til din indkøbsliste
2. Vælg egnede sprinklertilslutninger og placér dem på tegningen, tilføj det behøvede antal til din indkøbsliste

Du kan finde mere informa tion om Flerkanals Kontrol
systemer på side 40.

Tilslut systemet

Systemet kan tilsluttes på ingen tid takket være Quick&Easy teknologien. Den detaljerede produktoversigt findes på side 49. Tilføj alle
nødvendige produkter til din indkøbsliste. Vi anbefaler følgende produkter når det kommer til tilslutning af systemet:

Tilslutningsboks
Til den underjordiske
forbindelse af Pipeline
og Sprinklersystem
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„Profi“ Maxi-Flow
System Tilslutningssæt
Komplet sæt for tilslutning af
Pipeline og Sprinklersystemet
til vandhanen med slange

Ventilboks V3
For op til 3 vandings
Ventiler 9 V eller 24 V

Forskellige samlinger
Forbind til tilslutningsbokse,
vandstikdåser, ventiler og
ventilbokse eller til forbindelse
direkte til husets installation
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6. Installering af systemet

Der er kun lige et par ekstra ting du skal gøre før du kan læne dig tilbage og slappe af mens vandingen sker.
Her er et par enkelte trin til hvordan du proffessionelt installerer dit sprinklersystem.*

Stop kant

Pakning

Pres ind så

gratet

n

langt du ka

Spænd 140o

ren
A Læg alle delene ud i din haven i henhold til tegningen.

Når du gør det, Start ved begyndelsen på dit vandingssystem.
Tip: Udrul pipeline slangerne en til to timer i forvejen og
læg dem i solen da det gør dem nemmere at rette ud.

E Vigtigt! Nu skal du sikre dig at dit sprinklersystem er

vandtæt. For at undersøge dette, udfør an test før du lægger
systemet i jorden. Hvis sprinklersystemet er vandtæt, fortsæt til trin
F. Hvis det ikke er vandtæt, så undersøg om rørene egentlig er
presset så langt ind i samlingerne som de kan.

B Skær rørene i den rette længde i henhold til tegningen.

C Nu samles delene. Pres røret ca. 6 cm

Sørg for at der ikke kommer jord i rørene. Hvis det er nødvendigt,
afgrat rørene, f.eks. fjern skære rester eller ret kanten.

ind i samlingen forbi O-ringen, som skaber en vandtæt samling.
BEMÆRK: en pakning er placeret efter ca. 4 cm. Når du kommer
hertil, pres røret endnu længere ind i hullet.

F Brug en spade til at grave en v-formet rørrende i ca.

G Læg rørene med rørene og sprinklerne i renderne.

20-25 cm. dybde. Nå du gør det, fjern forsigtigt græsmåtten som
du har gravet fri og grav jorden væk fra renden. Fjern evt. sten fra
renden.
Tip: Slå græsset og vand plænen på forhånd.
Dette gør arbejdet meget lettere.

Alle sprinklere, samlinger, og tilslutningsbokse skal installeres så
de flugter med jordens overflade. Toppene inklusiv åbningslåg skal
være over jorden for regelmæssig rengøring.

I Fyld nu op med jord, læg græsmåtten på igen og tramp det hele fast.

sprinkleren. Anvend enkelt en skruetrækker til at dreje den øverste
skrue. Dette tillader dig at regulere rækkevidden.

H Dræningsventiler skal installeres på det laveste sted på systemet.

På bakker, må højdedifferencen ikke overstige 2 m. Installer flere
dræningsventiler på bakker hvis det er nødvendigt.
For at forbedre dræning og for at beskytte dræningsventilen, laves et
dræningsunderlag med småsten. (søsten, perlesten eller andre
småsten på ca. 20 × 20 × 20 cm).
Før montering af dræningsventilen, skyl systemet igennem for at
fjerne eventuelt skidt der er kommet i systemet igennem
installationen. Dræningsventilerne åbner automatisk efter vandingen
så snart vandtrykket falder til under 0.2 bar og tømmer systemet.

* 	Hvis du ønsker selv at installere systemet ,vær venligst påmærksom på at
vi ikke kan stå til ansvar for yderligere opståede omkostninger og skade
der måtte ske på grund af dette.

Det hele etablerer sig hurtigere hvis du vander jord og græs på forhånd.
Efter to til tre uger, vil du ikke kunne se installationen mere.
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Vedligeholdelse tips & tricks

Sprinklersystem indkøbsliste

Her er nogle tips som vil hjælpe dig med at forlænge levetiden på
dit system.

Art. Nr.

Beskrivelse

Pop-up Sprinklere

Central Filter
Hvis vandet til vandingssystemet leveres via en pumpe, kan sand
komme i pipeline systemet of forsage at dine sprinklere ikke virker
korrekt. Derfor, anvend altid et central filter hvis vandet leveres via
en pumpe.

Højt vandtryk
Sprinklerne og rørene er godkendte til et drifttryk på op til 6 bar.
Hvis vandtrykket er højere, skal en trykreduceringsenhed monteres.
For spørgsmål vedrørende korrekt montering til husets
vandforsyning, venligst kontakt din lokale VVS specialist.

1559

Stort områdePop-Up vander AquaContour automatic
¾" indvendigt gevind

8223

Pop-up VippevanderOS 140
¾" indvendigt gevind

Art. Nr.

Ikke
i DK

Mest almindelige anvendte værktøjer
Bæskærersaks til klipning af rørene,
skruetrækkere (lige kærv eller PH2) til justering af
sprinklere, spader til rendegravning til rørene.

1284

Vandingskontrol System 6030

19109

smart Irrigation Control Sensor Sæt
24 V vandingsventil

Turbo Pop-up Sprinkler T 100
½" indvendigt gevind

1280

Tilslutningskabel, 15 m

8203

Turbo Pop-up Sprinkler T 200
½" indvendigt gevind

1282

Kabelclips (indhold: 6 stk.)

Turbo op-up Sprinkler T 380
¾" indvendigt gevind

1242

Programmeringsenhed
Styreenhed 9 V

1251

Vandingsventil 9 V

1569

Pop-up Sprinkler S 80 ½"
indvendigt gevind

1566

Pop-up Sprinkler S 80 / 300
¾" udvendigt gevind

Flerkanals Kontrol System Ventilbokse

2780

L-Stykke 25 mm × ½" udvendigt gevind

2782

Hjørne stykke 25 mm × ½" udvendigt gevind 

2786

T-Stykke 25 mm × ½" udvendigt gevind

2781

L-Stykke 25 mm × ¾" udvendigt gevind

2783

Hjørne stykke 25 mm × ¾" udvendigt gevind 

2787

T-Stykke 25 mm × ¾" udvendigt gevind

2790

T-Stykke 25 mm × ¾" indvendigt gevind

2761

Samleled 25 mm × ¾" indvendigt gevind

2718

10 m – Tilslutningsrør 25 mm

2700

25 m – Tilslutningsrør 25 mm

2701

50 m – Tilslutningsrør 25 mm

Samleled til tilslutningsrør
2771

T-Stykke 25 mm

2773

L-Stykke 25 mm

2775

Connector 25 mm

2778

End-Piece 25 mm

Ikke
i DK

Flerkanals Kontrol System uden strømforsyning
1250

Tilslutningsrør

Konstant trykholdbar samling
For at garantere en konstant trykholdbar samling, bør
vandhanen og tilslutningsboksen (2722-20) forbindes ved
hjælp af en ¾" slange og to adaptere (1513-20).

Vandingskontrol System 4030

8201

Samleled til sprinklere

Frostbeskytelse
Frakobl dit vandingssystem fra vandforsyningen før den første frost
kommer. Se beskrivelsen om frostbeskyttelse på det enkelte
produkt.

1283

1278

8205

Udskiftning far 19 mm til 25 mm rørsamlinger
Har du installeret dit GARDENA Sprinklersystem før 2005 og nu og
ønsker at udvide eller opgradere det?
Ved udskiftning fra 19 mm tilslutningsrør til25 mm rør,
anvend Adapter Art. nr. 1513-20 kombineret med Samleled
25 mm × 1" udvendigt gevind Art. nr. 2763-20.

Beskrivelse

Flerkanals Kontrol System med strømforsyning

1254

Ventilboks V1

1255

Ventilboks V3

System tilslutning

Ikke
i DK

2722

Tilslutningsboks

1505

“Profi” Maxi-Flow System Tilslutningssæt uden slanget

2713

“Profi” Maxi-Flow System Tilslutningssæt med slange

1513

Adapter 26.5 mm (G3/4") / 33.3 mm (G1")

1510

Central Filter

2724

Reguleringsventil under jord

2762

Samleled 25 mm × 1" indvendigt gevind

2763

Samleled 25 mm × 1" udvendigt gevind

Ikke
i DK

Expansions Sensor
19030

smart Sensor

Udvidelse Pipeline
8250

Vandstikdåse under jord

8254

Vandudtag

8255

Pipeline Start Sæt

Ikke
i DK

Frostbeskyttelse
2760
Hauptwasseranschluss
Vandforsyning
/ /
Anschlussdose
tilslutningsboks

Hauptwasseranschluss /
Anschlussdose

Hauptwasseranschluss /
Anschlussdose

Verbinder kan
1" x 1"
über
Samling
bestilles
1" x 1"
Ersatzteil-Service bestellbar
som
reservedel
Art.-Nr. 2758-00.900.01
Art. Nr. 2758-00,00,900,01

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

Ausgang
Udgang

Ausgang

Kombination V3 ventilboks med V1 ventilboks
V3 ventilboksen er forbundet med vandforsyningen. Du kan også
kombinere den med en V1 ventilboks. For at gøre dette, forgren
forbindelsesrøret og forbind det med V1 ventilboksen.

Dræningsventil (Til T-Stykke ¾" indvendigt gevind) 

Hauptwasseranschluss
Vandforsyning
/ /
Anschlussdose
tilslutningsboks

Ausgang

Ausgang
Udgang

Kombination V3 og V3 ventilboks
V3 ventilbokse kan meget nemt kombineres med hinanden, samlet og
usamlet. Det teleskopiske samlestykke sikrer at det kan lade sig gøre.

Tip: Hvis du ønsker at installere flere ventilbokse ved siden af
hinanden, anbefaler vi at skrue ventilboksene fast på et bræt, som
holder dem på plads.
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Micro-Drip-System indkøbsliste
Art. Nr.

Beskrivelse

Indhold

Antal

Art. Nr.

System start and accessories
1

1355

Basisenhed (vandmængde op til 1000 l / t)

Indhold

Antal

Opdag GARDENA online

Startsæt til blomsterkrukker
xxx

1

2

1354

Basisenhed (vandmængde op til 2000 l / t)

1

3

8313

Gødningsdispenser

1

4

8322

Installationsværktøj

1

5

1346

Hovedrør (13 mm, 1/2"), 15 m

1

5

1347

Hovedrør (13 mm, 1/2"), 50 m

1

6

1350

Fordelingsrør (4.6 mm, 3/16"), 15 m

1

6

1348

Fordelingsrør (4.6 mm, 3/16"), 50 m

1

7

8358

Lukkeventil (13 mm 1/2")

1

7

8357

Lukkeventil (4.6 mm 3/16")

2

8

8380

Rørklemme (13 mm 1/2")

2

8

8379

Rørklemme (4.6 mm 3/16“)

5

9

1328

Rørholder (13 mm 1/2")

5

9

1327

Rørholder (4.6 mm 3/16")

10

8328

Rørholder (13 mm 1/2")

3

10

8327

Rørholder (4.6 mm 3/16")

3

13000

Startsæt til blomsterkrukker S

1

13001

Startsæt til blomsterkrukker M

1

13002

Startsæt til blomsterkrukker M automatic

1

21

1340

Endedrypvander 2 l / t 25

25

22

8310

Endedrypvander (trykudlignende), 2 l / t

10

23

1391

Justerbar endedrypvander 0 – 10 l / t

10

24

8316

Justerbar endedrypvander (tryk-udlignende),
1–8l/t

5

Ikke
i DK
Ikke
i DK

25

8343

Rækkedrypvander, 2 l / t

10

26

8311

Inline Drip Head (pressure equalizing), 2 l / h

10

27

8392

Adjustable Inline Drip Head, 0 – 10 l / h

10

28

8317

Adjustable Inline Drip Head
(pressure equalizing), 1 – 8 l / h

5

13015

tartsæt til beplantede områder

Dyser og vandere til beplantede områder
Endedyse Micro Strip Sprinkler

5

30

1370

Micro Strip Sprinkler

5

31

1396

6-mønster spreder

2

32

1369

Micro Rotor Sprinkler 360°

2

33

1371

Tågedyse

5

34

1365

Dyse 360°

5

34

1367

Dyse 180°

5

34

1368

Dyse 90°

5

35

8320

Dyse til vanding af små områder

10

3

36

8321

Dyse til vanding af små åmråder
(4.6 mm 3/16")

10

10

37

8364

Vippevander OS 90

4-vejs stykke (13 mm 1/2")

2

11

8334

4-vejs stykke (4.6 mm 3/16")

12

8333

Reduktions t-Stykke (13 mm 1/2")

5

13

8329

T-Stykke (13 mm 1/2")

2

13

8330

T-Stykke (4.6 mm 3/16")

14

8382

L-Stykke (13 mm 1/2")

14

8381

L-Stykke (4.6 mm 3/16")

10

10
2
10

15

8356

Forbinder (13 mm 1/2")

15

8337

Forbinder (4.6 mm 3/16")

16

8324

Slutprop (13 mm 1/2")

16

1323

Slutprop (4.6 mm 3/16")

17

8331

T-Stykke til dyse (13 mm 1/2")

5

17

8332

T-Stykke til dyse (4.6 mm 3/16")

5

1

13011

Startsæt til rækker af planter M

1

13012

Startsæt til rækker af planter M automatisk

1

5

13013

Startsæt til rækker af planter L

1

1389

Drypslange til rækker af planter, under jord

1

1377

Forlængerrør til dyse

5

19

1374

Reguleringsventil til dyse

5

20

8363

Forlængerrør til vippevander OS 90

2

Vandingsur

1

1890

Flex

1

1891

Select

1

1892

Master

1

1874

MultiControl duo

1

19031

smart Water Control

1

19030

smart Sensor

1

1186

Forlængerledning

1

1197

Vandfordeler automatic

1

Her kan du finde tips, ideer og inspiration til
din have. Tag et kig
www.gardena.com/dk/have-liv/havemagasin/

Instagram
Vi deler vores “passion for life” og for haven
med en masse andre entusiaster. Del dit
#GARDENAmoment med os på Instagram!
Gardena_denmark

Vandingscomputere
1169

GARDENA Magazine

Ikke
i DK

Startsæt til rækker af planter
Startsæt til rækker af planter S

18

Ikke
i DK
Ikke
i DK

1

13010

10

Ikke
i DK
Ikke
i DK
Ikke
i DK

1

1372

8339

Ikke
i DK

Startsæt til beplantede områder

29

11

Det er her hvor du kan designe og planlægge din
drømmehave. Dette gratis online værktøj tilbyder k
planlægning af sprinklersystemer.
www.gardena.com/dk/have-liv/
mygardenhaveplanlaegger/

Ikke
i DK

Rækkedrypmandere til plantekasser

10

Samlinger og tilbehør

GARDENA My Garden

Endedrypvander til potteplanter

Rør og rørholdere
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Beskrivelse

Facebook
Haveelskere samles:
Vi er på Facebook og ser frem til at møde dig der.
Gardena.Danmark

YouTube
Ikke
i DK

Kig ind: Her kan du finde nyttige tips
og trin for trin instruktioner.
GardenaDenmark
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Art.nr. XXXXX-XX

Den enkle vej til dit eget vandingssystem
Kunne du tænke dig et bekvemmeligt vandingssystem i din have?
• Informationer som kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning.
• Forklaringer der gør det nennere at beslutte dig.
• Hjælp med planlægning, fra tegning til den færdige plan – gør det selv vejledninger. Trin for trin.

Hvem og hvad kan ellers hjælpe dig
• GARDENA My Garden – det gratis online værktøj tilbyder også automatisk planlægning af sprinklersystemer.
www.gardena.com/dk/have-liv/mygarden-haveplanlaegger/
• Videoer på YouTube med informative film omkring vores vandingssystemer.

Mere om GARDENA
Vil du gerne vide mere om haver og GARDENA? Tag et kig i vores andre brochurer og besøg
vores hjemmeside på www.gardena.dk.

Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19, st.
3500 Værløse
Telefon: 70264770
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