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Poslovite se od
napornega zalivanja.
Pozdravite sprostitev
na svojem vrtu.
Se prepoznate v tej zgodbi? Ljudje se pogosto ponašajo s
svojim velikim vrtom, veselju in sprostitvi, ki jo le ta prinaša.
O tem naskrivaj sanjate tudi sami... želite svojo zeleno oazo
miru. Se vam kdaj zazdi, da preveč časa namenite zalivanju
svojega vrta?
Preverite kje in kako deluje samodejno zalivanje ter kako
enostavno pripravite prilagojeno rešitev za vse zahteve vrta.
Osvobodite se zamudnih zalivalnih nalog, ne glede na to ali
zalivate rastline na balkonu, terasi ali različna področja na vrtu.

3

Inteligentne
zalivalne rešitve

Čudovita
trata
Lepa trata je lahko velik izziv, saj potrebuje
redno košnjo, gnojenje in zadostno količino
vode. Trata je zdrava le, če zanjo ustrezno
skrbite, zato imajo zalivalniki in kosilnice
ključno vlogo pri negi vaše zelenice.
V vročih poletnih dneh je učinkovito
zalivanje kakor eliksir življenja za travo.
Vendar to za vas pomeni zalivanje,
zalivanje ter še več zalivanja.
Odločite se za rešitev v obliki samodejnega
zalivanja, ki predstavlja številne prednosti
tako za vas, kot za vašo trato.

Zdrave
rastline
Če bi cvetlice lahko govorile, bi vas prosile za
samodejno zalivanje. Žive meje, zelenjava in druge
rastline bi se strinjale. Zakaj?
Samodejni zalivalni sistemi omogočajo individualno
zalivanje rastlin, varčujejo z vodo in zagotavljajo vedno
pravo količino vode. Zalivajo takrat, ko rastline vodo
najbolj potrebujejo in tudi takrat, ko ni nikogar v bližini.
Rastline postanejo živahne in močne, če za njih redno
skrbimo. Samodejno zalivanje igra ključno vlogo pri
negi rastlin.

4

U

je

kovito zalivan
čin

Vsaka
kapljica
šteje.

Ohranjanje
virov
Nizki stroški, učinkovita poraba vode in skrb za okolje.
Vredno je podrobneje analizirati, kako in kdaj zalivamo
svoj vrt. Kako ga zalivamo? Se lahko zanesemo na dež
in podtalnico? Katere spremembe lahko naredimo, da
se bo vrt zalival pametneje in z manjšo porabo vode?
Koristni zalivalni sistemi vam pomagajo znatno zmanjšati
količino porabljene vode. Zagotovite optimalno rešitev
za zalivanje svojega vrta, saj vam sistem omogoča
prilagoditve, če se zahteve po zalivanju spremenijo.
S pobudo »Vsaka kapljica šteje« smo se zavezali k
varčevanju vode in zagotavljanju trajnostnih rešitev za
vrtove.

Več
časa za
sprostitev
Samodejno zalivanje zagotovi več časa za
počitek in uživanje na vrtu. Dobro načrtovan
in ustrezno nameščen sistem omogoča,
da se med samodejnim zalivanjem vrta
brezskrbno sprostite.
Izberite najustreznejši sistem za vas in
zahteve vašega vrta, cvetlične ali zelenjavne
grede, zelenico, rastline na terasi ali balkonu.
Kombinirate lahko različna območja
vašega vrta. Aplikacija smart omogoča
spremljanje in načrtovanje zalivanja vašega
vrta s pametnim telefonom, kjer koli že ste.
GARDENA smart system je kompatibilen z
nekaterimi pametnimi sistemi za dom, ki jih
lahko uporabite za nadzor. Izdelke preverite
na spletni strani www.gardena.com/si/
smart. Pametni sistemi so priročen način za
nadzor zalivanja.
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Zalivalni sistemi		
GARDENA
Vse na enem mestu

2
OSVEŽILNA MEGLICA
Osvežujoče in hladno v vročih
dneh - za uporabo na balkonih,
terasah, senčnikih ali šotorih.
Stran 10

1

STENE
NatureUp! Dodajte zelenje tudi
na vaše stene. Sistem poskrbi za
samodejno zalivanje.
Stran 8

8

SRCE SAMODEJNIH ZALIVALNIH SISTEMOV
so inteligentni zalivalni računalniki
ali večkanalne krmilne naprave. Z
njimi lahko natančno določite kje,
kdaj ali kako pogosto boste zalivali svoj vrt in koliko vode boste
porabili.

ZELENICE
Namakanje s
Sprinklersystem: dobro
za vas in vašo trato.
Stran 28

OSKRBA Z VODO,
KJER KOLI NA VRTU
Oskrba z vodo po vsem
vrtu s sistemom Pipeline.
Stran 24

11
7-

6

9

GARDENA SMART SYSTEM
Ostanite povezani z vrtom, tudi ko vas
ni doma. Uporabite pametni telefon in
preverite kaj se dogaja na vašem vrtu.
Ukrepajte na daljavo - zagon, nadzor ter
zaustavitev košnje in zalivanja.
Stran 40

VEČKANALNE KRMILNE
NAPRAVE - PODZEMNI
ZALIVALNI SISTEM
Celoten zalivalni sistem je
nameščen pod zemljo; nič
ne bo vidno nad površjem.
Stran 38

6

ŽIVE MEJE IN VRSTNE ZASADITVE
Stalna oskrba z vodo - kapljično zalivanje zagotavlja
oskrbo živih mej in vrstnih zasaditev z vodo.
Stran 20

5
10

NADZOR VODE NA
VODOVODNI PIPI
Zalivalni računalnik namestite
neposredno na vodovodno
pipo in takoj lahko pričnete z
zalivanjem.
Stran 32

GREDICE
Deluje preprosto in zanesljivo
kot ura. Zalivanje vrstnih
zasaditev, raznovrstnih
rastlin, ter sadik.
Stran 18
TERASE IN
BALKONI
Samodejno zalivanje
cvetličnih lončkov
in cvetličnih korit.
Odličen sistem za
vsak dan in ko ste
na dopustu.
Stran 16

4
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ZALIVANJE RASTLIN BREZ VODOVODNEGA
ALI ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA
Voda se s pomočjo črpalke črpa iz rezervoarja.
Stran 12
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Ozelenitev
zidov in
zalivanje

NatureUp! Vertikalni vrtni sistem
Čudovito! NatureUp! spremeni prazne stene v bujne in
zelene mojstrovine. Enostavno vrtnarjenje - zasadite
območja, ki so bila do sedaj prazna in pusta in jih
olepšajte s cvetjem, zelišči ali zelenjavo. Vertikalno
vrtnarjenje je zelo zabavno tako za mlajše kot starejše.
Rastline lahko opazujete iz dneva v dan in ustvarjate svojo
lastno zeleno oazo.
Kako ta območja ustrezno zalivati? Inteligentni in
popolnoma samodejni zalivalni sistem ustrezno poskrbi za
zahteve rastlin. Deluje z ali brez priključitve na vodovod.

NatureUp!

MADE IN
GERMANY

Cvetoče in pokončno

“Sprostitev na vrtu poskrbi za dušo” je rekel Voltaire. NatureUp! omogoča pokončne zasaditve ob vaši steni, preoblikovanje prostora
pred vhodnimi vrati ali spremeni francoska okna v prostor za sproščanje. Inteligentno zalivanje pomeni, da vam ni treba skrbeti za zalivanje.

Prihrani prostor in ga okrasi

Pametno zalivanje

Modularno, enostavna montaža

• Majhna področja spremeni v oaze dobrega
počutja
• Doda veliko zelenja in svežega dizajna
• Je vodotesno
• Nudi oblikovno rešitev za vogale ali končne
stranice

• Omogoča samodejno zalivanje
• S povezavoUnbenannt-2
na vodovod ali1 brez
• Preprečuje curljanje presežne vode integriran sistem za odvajanje vode je speljan
v zbiralnik na podstavku

• Enostavna montaža brez uporabe orodja
• Možnost prilagodljive širitve na desno, levo,
gor ali okrog vogala
• Preprosto, kot obešanje slike na zid

Trik z vodo

Vsak modul se zaliva posamično.
Odvečna voda teče v drenažni sistem
in v spodnji pladenj, ne da bi prišla
v stik z drugimi rastlinami. Pametna
rešitev še posebno v primeru okužb
in bolezni.
Pregled izdelkov
na strani
natureup!
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Kot šampanjec
v zraku
Osvežilna meglica, ki ohladi in osveži

Ohladi in osveži, ko se živo srebro v poletnih dneh povzpne. Zunanji komplet
z osvežilno meglico se namesti hitro in enostavno. Fina atomizirana vodna
meglica spominja na počitnice in vas osveži, ne da bi vas zmočila.
Pomaga upočasniti življenje in na koži deluje kot balzam. Je kakor tonik, ki
nas ohladi in poživlja v poletni vročini.

Zunanji set z osvežilno meglico
Svežina za vroče poletne dni
Kje se lahko uporablja?

Kjer koli občutite pripeko, postane nežna osvežilna meglica blagoslovljena
ohladitev - na vašem balkonu, terasi, pod pergolo ali šotorom.

Kaj potrebujem?

Komplet vsebuje vse, kar potrebujete. Sistem enostavno pritrdite na senčnik ali pergolo
in ga priključite na vodovodno pipo.

Montažna sponka za hitro montažo
Omogoča preprosto vpenjanje hladilne
meglice. Tudi položaj lahko spremenite
zelo hitro.

Montažna sponka za fiksno montažo
Fiksna namestitev omogoča, da z vijakom
trajno pritrdite komplet hladilne meglice.

Kako deluje?

Kako izgleda?

Uporablja pršilno šobo in zamašek. Zunanji
komplet z osvežilno meglico zniža temperaturo
do 6 stopinj.

Svetlo siva cev se harmonično ujema z
arhitekturo in dizajnom.

Zaporni ventil
Enostavna povezovalna tehnologija.

city gardening
Set za osvežilno meglico
Vsebina kompleta:
10 m cevi, 7 šob za meglico
(priložena 1 šoba s stop funkcijo),
13 objemk za pritrditev, OGS
nastavek za cev in zaporni ventil.

Pregled izdelkov
na strani

S ET Z A O S V E Ž I L N O M E G L I C O

45
11

Zalivanje brez
vodovodnega
in električnega
priključka
Počitniško in balkonsko zalivanje

Rešitve za samostojno zalivanje GARDENA poskrbijo, da postane zalivanje sobnih rastlin,
ter rastlin na balkonu ali terasi, brezskrbno opravilo.
Na balkonu ali na terasi ni vodovodne pipe? Morda ne želite povezave z vodovodnim
priključkom? Imamo rešitev za notranje in zunanje rastline - potrebujete le vtičnico.
Morda sta balkonu in terasa brez pipe in vtičnice? AquaBloom s sončnimi celicami poskrbi
za vaše rastline brez kabla, vodovodne pipe ali vtičnice. Zaliva do 20 rastlin na balkonu ali
terasi, ko vas ni doma.

Skrb za rastline, ko vas ni doma
Zalivanje tudi brez vodovodnega priključka
Znotraj
Počitniško zalivanje
Do 36 lončnic ali
sobnih rastlin
• Namakanje se aktivira vsak dan za 1 minuto
• Priložena cevna držala za pritrditev do 3 kapljalne
cevke na posodo
• Dodatni elementi so na voljo na GARDENA
pooblaščenem servisu

Nova trajnostna posoda
za vodo za Počitniško
zalivanje in AquaBloom

Novo

Zunaj
AquaBloom Set		
Do 20 balkonskih
rastlin
•
•
•
•

Ne potrebuje vodovodnega priključka
Ne potrebuje električne vtičnice
Deluje na sonče celice - brez pipe in vtikača
Osnovna enota 3-v-1 (črpalka, nadzorna enota,
sončne celice)
• 14 prednastavljenih programov

Balkonsko zalivanje
Za cvetlične lonce s
skupno dolžino 5-6 m
• Črpalka črpa vodo iz posode
• Krmilna enota črpalke ponuja 14 zalivalnih
programov
• Vrstni kapljalniki natančno dostavljajo vodo k vašim
rastlinam (2 l/uro)

Pregled izdelkov
na strani
P O Č I TN I Š K O I N B A L K O N S K O Z A L I V AN J E
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Spoznajte
Micro-Drip-System
Brezskrbno namakanje

Micro-Drip-System deluje v trenutku! Modularno zasnovan sistem za varčno rabo vode in natančno, usmerjeno namakanje. Primeren
je za lončnice, rastline v koritih, zelenjavne in okrasne gredice ter žive meje in grmičevje. Povezovalna tehnologija Quick & Easy
zagotavlja trajno vodotesno povezavo in omogoča hitro sestavljanje ter razstavljanje Micro-Drip-System.

Jagodičevje

Micro-Drip-System je možno prilagoditi vsakemu vrtu ali balkonu. Kapljalnik, kapljalna cev ali pršna šoba se lahko s povezovalno
tehnologijo Quick & Easy, kombinira z vsemi sestavnimi deli sistema.

Osnovna naprava

Vrtlivi
zalivalniki
Križni kos

Reducirni T-kos
Cvetlične grede

Zalivalni računalnik

GARDENA Micro-Drip-System lahko
upravljate tudi avtomatsko z GARDENA
Zalivalnim računalnikom (stran 36), v
povezavi z GARDENA Sprinklersystemom
(stran 28) ali GARDENA smart systemom
(stran 30).

Končni kapljalnik

Cvetlični lonci in korita
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Vrstni kapljalnik

micro-drip-system
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Nasvet

Za pomoč pri nakupu uporabite
barve, ki vam bodo pomagale pri
izbiri. Embalaža je označena z
roza, modro in rumeno barvo.

MDS

Žive meje in vrstne zasaditve
Kapljalna cev 13 mm
Pravokotni zalivalnik
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MDS

Kapljalna cev 4,6 mm

MDS

Pršna šoba 360°

a

kaplj

raz

Zamašek

Zelenjavne grede

Občutljive vrtne rastline
Kapljalna cev 4,6 mm
Pršna šoba 360°

Patentirana povezovalna tehnologija »Quick&Easy« je hitra, enostavna in zagotavlja trajno vodotesno povezavo.
Quick&Easy - ne bi moglo biti lažje:
• Polagalne in kapljalne cevi odrežite na želeno dolžino
• Po potrebi priključite kotne kose in podaljšajte, raztegnite, preusmerite cevi
• Prilagodite sistem vašim potrebam; za 13-milimetrsko cev uporabite priloženo orodje, s katerim preprosto naredite luknjo
v želeni del cevi in nato privijte kapljalnike ali pršne šobe neposredno v cev - končali ste!

Naredi sam!
Navodila na strani
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Micro-Drip-System za cvetlične lonce in korita

Morda se boste morali navaditi na več prostega časa. Micro-Drip-System je vedno pri roki, ko
gre za zanesljivo zalivanje geranij, petunij, zelišč in vseh drugih rastlin. Navsezadnje sezona rasti
in cvetenja sega od pomladi do jeseni. Micro-Drip-System je preprost in genialen.

Napočil je čas, da naporno delo
prepustite komu drugemu!
Kapljalniki so idealni za zalivanje lončnic in rastlin na vašem balkonu. Končni kapljalniki
so primerni za zalivanje posameznih stoječih loncev. Za zalivanje rastlin v koritih uporabite
vrstne kapljalnike. Poiščite svojo individualno rešitev.

Značilnosti kapljalnikov

self clean

Idealna oskrba z vodo
Konstanten ali nastavljiv pretok vode.

Vrste kapljalnikov

Zanesljiva oskrba z vodo
Kapljalniki z izravnavo tlaka poskrbijo za
stalni pretok vode po celotnem sistemu.
Pri daljši vrsti rastlin ali ko je potrebno
zaliti drugo vrsto višje pozicioniranih
balkonskih rastlin, izravnava tlaka
zagotavlja, da so vse rastline dosledno
zalite.

Brez vodnega kamna
Samočistilna, labirintna tehnologija
preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Vrstni kapljalniki
Nameščeni med cevjo.
Posebej primerni so za zalivanje cvetličnih korit.

Končni kapljalniki
Nameščeni na konec cevi.
Posebej primerni so za zalivanje samostojnih
cvetličnih loncev. Končni kapljalnik se lahko namesti
tudi neposredno v 13 mm polagalno cev.
mic r o - d r i p - s y s t e m

Učinkovita rešitev
Kapljalnik se samodejno zapre, ko
je napajanje izklopljeno, ne pušča in
prihrani vodo.

Razdelilna cev s premerom
4,6 mm je tako drobna, da
se brez težave skrije.

Pregled izdelkov
na strani
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Mlade rastline potrebujejo nego in nežno zalivanje, da se
razcvetijo. Zalivanje z Micro-Drip-Systemom je primerno tudi
za zelenjavne in cvetlične grede. Kapljalno cev lahko pustite, da
prosto leži na tleh, ali pa jo z uporabo cevnih držal pritrdite v tla.
Individualno zalivanje s kapljalniki in pršnimi šobami poskrbi, da
bodo imele vaše rastline najboljše pogoje za dobro cvetenje.

R

Micro-Drip-System za cvetlične in
zelenjavne grede

NJ

ENE

IT

ST

VE

MIC

M
TE

Pršne šobe
namesto
vodnih topov
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Individualno zalivanje strnjenih zasaditev
Micro-Drip-System ponuja številne možnosti za različna področja vašega vrta. Kombinirate lahko različne pršne šobe ali uporabite
zalivalnike za zalivanje večjih površin. Sistem ponuja veliko svobode pri sestavljanju idealnega zalivalnega sistema.

Pršne šobe
Izbira je vaša - združite različne šobe in zalivalnike
za zasajena področja. Odvisno od vaših želja in
zahtev vaših rastlin, izberite sistem, ki je ustrezen
za zalivanje manjših površin, 360-stopinjske
rešitve z velikim premerom zalivanja, oskrbo
majhnih površin ali pršne šobe. Vse je mogoče in
vsi elementi se lahko med seboj kombinirajo.

Debelejša cev za
boljši tlak in več vode.

Razširitev in regulacija

Enostavno privijte
podaljšek cevi v
cev in uporabite
cevno držalo, da
ga stabilizirate.

Pred šobo namestite regulirni ventil.

T-kos za pršne šobe (8332), omogoča
pritrditev pršne šobe v MDS 4,6 mm
dovodno cev.

Podaljševalna cev se uporablja za
podaljšanje pršnih šob. Regulirate lahko
pretok in doseg.

Uporabite cevno držalo za stabilno
pritrditev.

Pregled izdelkov
na strani
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Micro-Drip-System za vrstne zasaditve
Naj vas preseneti ta izjemni način zalivanja. Kapljalno cev preprosto
položite vzdolž žive meje, grmičevja in cvetlične grede. Za vse ostalo
poskrbi ta edinstvena tehnika zalivanja, saj kapljalna cev s fiksnimi
kapljalniki v razmaku 30 cm, dovaja drobne kapljice vode direktno
do rastlin. Varčuje z vodo, je učinkovito in dobro za rastline. Brez
načrtovanja - preprosto vključite sistem zalivanja in počnite kar vas
veseli, med tem ko sistem skrbi za vaše rastline.

20

micro-drip-system

Wellness za vas in za vrt
Pomembno je, da korenine »zelenih ograj« takoj po sajenju ostanejo vlažne. Izberite ali želite kapljalno cev položiti nad ali
pod zemljo. Micro-Drip-System zagotavlja neprekinjeno, regulirano in učinkovito namakanje. Rastline uspevajo zelo dobro,
saj kapljalna cev dovaja vodo direktno k koreninam rastlin.

Nadzemno za majhne grmovnice ali vrstne zasaditve

4,6 mm
³∕₁₆"

Nadzemna kapljalna cev premera 4,6 mm (3/₁₆”)
za majhne žive meje ali občutljivo zelenjavo in
okrasne rastline
Maks. dolžina cevi: 30 m.*
Možno je razvejanje in podaljševanje cevi.

Nadzemno za žive meje

13 mm
½"

Nadzemna kapljalna cev premera 13 mm (1/2”)
za žive meje in obrobne vrtne zasaditve
Maks. dolžina cevi: 100 m.*
Možno je razvejanje in podaljševanje cevi.

Podzemno za manjše grmovnice ali žive meje

13,7 mm

Podzemna kapljalna cev premera 13,7 mm
za grmovnice in žive meje
Maks. dolžina cevi: do 200 m.*
Globina polaganja v območju sajenja pribl. 20 cm.
Lahko se uporablja tudi nad tlemi.

Nadzemno za žive meje ali mejne zasaditve s končnimi kapljalniki

13 mm
½"

Polagalna cev za žive meje in vrstne zasaditve
Omogoča vstavljanje končnih kapljalnikov v razdaljah
po potrebi, neposredno v polagalno cev.

Pregled izdelkov
na strani
micro-drip-system

* Če je osnovna enota v osrednjem položaju. Več informacij na strani 55.

50
21

Pipeline cevni sistem
in Sprinklersystem
Vaš cilj je jasen - inteligentno zalivanje!
GARDENA Pipeline omogoča dostopnost vode pod zemljo, Sprinkersystem pa zaliva vaš vrt in vašo trato na preprost način.
Dodajte Micro-Drip-System, ki vam bo omogočil več svobode, saj vam ne bo treba skrbeti za zalivanje vrta.

Oskrba z vodo s pomočjo črpalke
Priključite lahko tudi črpalko. Črpalko
priključite na cev preprosto, s priključnim
kompletom.

Združljivo z večkanalno krmilno napravo
Kaj pomeni “večkanalno”? Na vrtu lahko položite
več linij, kjer koli je potrebno zalivanje. Povsem
ločeno lahko zalivate različne površine vašega vrta.
Na voljo so različne možnosti.

Priključna doza

Škatla za ventile V3

GARDENA Pipeline
Imate dovolj vlečenja vrtne
cevi po vrtu? Cevni sistem GARDENA
Pipeline je idealna rešitev za vas. Sistem
se položi pod zemljo in omogoča ustvarjanje
diskretnih mest za oskrbo z vodo na vrtu.
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Vodna vtičnica

pipeline

+

sprinklersystem

nad zemljo

pod zemljo

Združljivost z MDS
Bi radi uporabili Micro-Drip-System, vendar v bližini ni vodovodne pipe? Pipeline
je odlična rešitev. Micro-Drip-System
preprosto priključite na vodni priključek,
ter na Pipeline cevni sistem.

Ugrezni zalivalnik S

GARDENA Sprinklersystem
Sprinkersystem omogoča, da z ustrezno
krmilno napravo zalivate celoten vrt popolnoma
avtomatsko in individualno. Ugrezni zalivalniki
zalivajo območja različnih velikosti, odvisno od
nastavitve tlaka in kota zalivanja.
Turbinski ugrezni zalivalnik

Samoizpustni ventil

Pravokotni ugrezni zalivalnik
Zaščita pred zmrzaljo
Samodejni izpustni ventili ščitijo
sistem pred zmrzaljo.

pipeline

+

sprinklersystem
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Idealno - voda
po celotnem vrtu
Rešitev je cevni sistem Pipeline

GARDENA Pipeline dovaja vodo v vsak kotiček vašega vrta. Omogoča priključitev na vodo,
kjer koli jo potrebujete. Na GARDENA Vodne vtičnice lahko enostavno priključite cev, za
povezavo z vodo povsod na vrtu.
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pipeline

+

sprinklersystem

Nevidno položen pod zemljo
GARDENA „Pipelines“ so podzemno položene vodovodne cevi, ki prenašajo vodo na oddaljena področja vrta. Na pogosto zalivana
področja v vrtu se namesti vodne vtičnice. Uporaba je preprosta - vrtno cev in priključno napravo, kot je paličasta prha, brizgalka,
zalivalnik, vrtni tuš ali Micro-Drip-System, se priključi na vodno vtičnico. Za vrt brez naokrog ležečih cevi, brez nevarnosti
spotikanja in odtisov v travi. „Voda iz vtičnice“ se namesti hitro, kmalu po namestitvi pa sledovi posega več niso vidni.
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WATER
IN

WATER
OUT

6 cm

1 Priključna doza

Priključna doza – dovod vode
v sistem. Priključi se na vodno
pipo s sistemom GARDENA
Profi-System za največji pretok
vode.

2

3 Vodna vtičnica

Vodna vtičnica 2 in
Priključek za vodo 3 –
dovajata vodo do Pipeline
priključnih naprav (priključene
na 2 ), izdelkov Original
GARDENA System in MicroDrip-System (priključene na
2 ali 3 ).

e si
Oglejt video!
i
e
titv n
names
pipeline

+

sprinklersystem

4 Povezovalna tehnika

"Quick & Easy"

Povezovalne cevi in priključki
– popolna vodotesna povezava
med vsemi komponentami
Pipeline.

5 Odporno proti zmrzali

Samoizpustni ventil – namesti
se na najnižjo točko, celoten
sistem postane odporen proti
zmrzali.

6 Pipeline naprave

Dodatna prilagodljivost z vrtno
pipo in zalivalnikom. Naprave
se lahko pritrdijo na vodno
vtičnico.

Pregled izdelkov
na strani
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Pipa za cevovod

Priročen podaljšek GARDENA Pipeline
on/off
REGULATOR IN ZAPORNI VENTIL

TRPEŽNO
Vzdržljiva kovinska površina

ANTI-SPLASH
Curek brez razprševanja

360°
UDOBNA UPORABA
Pipa vrtljiva za 360 °

PRILAGODLJIVA
UPORABA
Poveže se z vsemi deli
Original GARDENA
System in Zalivalnimi
računalniki

VARNA IN VODOTESNA POVEZAVA
Zaklepna ročica

WATER
OUT

Posebne lastnosti

Udobna uporaba
Pipa vrtljiva za 360 °.
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Curek vode brez razprševanja
Anti-Splash – usmerjen curek.

Za namestitev je potrebna:
Vodna vtičnica
Preprosta namestitev pipe za
cevovod na vodno vtičnico.

pipeline

+

sprinklersystem

Pipeline Zalivalnik
Priročno in popolnoma prilagodljivo

CLEAN

ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
Mehke šobe

PRILAGODLJIVA
NASTAVITEV ZALIVANJA
Intuitivna nastavitev območja
zalivanja
PRILAGODLJIVA NASTAVITEV
ZALIVANJA
Intuitivna nastavitev območja zalivanja

CLEAN

ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE
UMAZANIJE
Integrirani filter z veliko površino
PRILAGODLJIV VZOREC
PRŠENJA
Fina nastavitev pretoka vode
QUICK
SET UP

HITRA NAMESTITEV
S klikom na nastavek Original
GARDENA System
PREPROSTA NASTAVITEV
POVRŠINE PRŠENJA
Lahko se vrti na vodni vtičnici za 360°

WATER
OUT

Posebne lastnosti

Nastavljiv vzorec pršenja

Prilagodljiv razpon, širina pršenja in pretok vode.

pipeline

+

sprinklersystem

Nastavljiva višina zalivalnika

S podaljškom (art. št. 8363) omogoča zalivanje
višjih rastlin.

Za namestitev je potrebna:
Vodna vtičnica
Preprosta namestitev zalivalnika na
vodno vtičnico - le s klikom.
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Namakanje
z ugreznimi
zalivalniki

Neposredno iz tal - Sprinklersystem
Nevsiljivi ugrezni zalivalniki, nameščeni pod zemljo, zalivajo
vašo trato in druga območja vašega vrta. Ko opravijo svoje
delo, izginejo nazaj v zemljo. GARDENA Sprinklersystem lahko
prilagodite individualnim potrebam.
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pipeline

+

sprinklersystem

Kot čarovnija - dež, ki prihaja iz tal
Škatla za ventile

T-kos z izpustnim ventilom

T-zalivalnik

Priključna doza

Pravokotni zalivalnik

S-zalivalnik

Nasvet
Koristne nasvete za načrtovanje
zalivanja in projekt “Naredi sam”
poiščite na strani:
Ugrezni pravokotni
zalivalnik OS 140
Idealen za zalivanje
kvadratnih in pravokotnih
območij. Za zalivanje
najmanjših predelov in
ozkih območij vašega
vrta.

T-zalivalnik
Za srednje velike
zelenice do 380 m2.
Idealen partner za druge
turbinske zalivalnike ali
pravokotne zalivalnike.
Za ozka zalivalna
območja, vse do 360 °.

S-zalivalnik
Za manjše trate do 80
m2. Lahko se uporablja
z drugimi ugreznimi
zalivaliniki S. Za ozka
zalivalna območja, vse
do 360 °.

Priključna doza
Poveže vodovodno pipo
na podzemni cevni
sistem za GARDENA
Sprinklersystem ali
GARDENA Pipeline.

Naredi sam		
Stran 66
GARDENA myGarden
Načrtovalnik zalivanja
www.gardena.com/si/mygarden
Servis in pomoč		
svetovanje.gardena.si@
husqvarnagroup.com

6 cm

Škatla za ventile
Za lažjo montažo in
namestitev ventilov za
zalivanje pod zemljo.

Izpustni ventil
Mraz? Sistem s
samodejnim izpustnim
ventilom je zaščiten pred
zmrzaljo.

Povezovalna tehnologija
Hitra in enostavna povezava s patentirano tehnologijo
Quick & Easy. Nova, prožna povezava za enostavno
nameščanje in prilagajanje zalivalnikov pri posedanju tal.

Pregled izdelkov
na strani
pipeline

+

sprinklersystem
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Samodejno						
zalivanje
Samodejno zalivanje vrtov je idealna rešitev za zagotavljanje zanesljive oskrbe z vodo.
Samodejni nadzorni sistem je srce procesa, saj zalivalni računalnik nadzoruje in upravlja zalivalne funkcije na vrtu.
Ponujamo dve možnosti: Zalivalni računalnik ali večkanalni Krmilnik zalivanja.

Zalivalni računalnik – na vodovodni pipi

Ugodno: je sila preprost. Zalivalni računalnik namestite direktno na vodovodno
pipo in samodejni postopek zalivanja se prične takoj.
Za zalivanje določenega območja vašega vrta, priključite GARDENA Micro-DripSystem ali mobilni zalivalnik na zalivalni računalnik. Zalivalni računalnik pritrdite na
pipo in voda teče popolnoma samodejno, glede na vaše časovne nastavitve.

Dvokraki razdelilnik
Idealna izbira, če želite pipo
uporabiti še za dodatne naloge.
Zalivalnike poiščite na
www.gardena.com

Zalivali računalnik Select

Senzor vlažnosti tal
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nad zemljo

pod zemljo

ntnega avtomatiSprostite ves potencial intelige
zalivalni sistem
ziranega vrta! Kombinirajte svoj
zalivalni sistem
z GARDENA smart system in svoj
nadzirajte od koder koli.

nega
Izboljšajte svoj sistem samodej ®
za
h
toot
Blue
mi
rava
nap
z
zalivanja
očjo
pom
s
vrta
ga
vaše
upravljanje
aplikaci je na razdalji do 10 m.

Večkanalna krmilna naprava

Večkanalna krmilna naprava – trajno podzemno nameščen sistem
Ugodno: nič ne bo vidno nad tlemi, saj se cevni sistem položi pod zemljo. Zelo priročno!

Večkanalne krmilne naprave so idealne, ko je pretok vode iz pipe nezadosten za delovanje celotnega
zalivalnega sistema ali ko potrebujete za vsako območje vašega vrta drugačno količino vode.
Omogoči neodvisno opravljanje nalog kot so zalivanje trate, cvetličnih korit ali vrtnih gred. Večkanalna
krmilna naprava vam omogoča, da vsako območje vašega vrta zalivate ob pravem času in tako dolgo
in pogosto, kot je potrebno.

Senzor vlažnosti tal

Vodna vtičnica za priključitev
na Micro-Drip-System

Zalivalni ventil

Škatla za ventile V3

Senzor se lahko uporabi z
Zalivalnim računalnikom
ali z večkanalno krmilno
napravo.

Ugrezni turbinski
zalivalnik

Ugrezni pravokotni
zalivalnik
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Kdo nadzira
zalivanje?
GARDENA Zalivalni računalniki

Vaš vrt potrebuje vodo tudi ko ste odsotni ali pa še spite.
GARDENA zalivalni računalnik, neposredno priključen na pipo
poskrbi za samostojno namakanje vaših rastlin.
Vse kar morate storiti je, da določite kje, kdaj, kako dolgo in kako
pogosto želite zalivati svoj vrt. Zalivalni računalnik prevzame
nadzor namesto vas. Uporablja se tudi za upravljanje zalivalnikov,
Micro-Drip-Systema ali manjšega Sprinklersystema.
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UPRAVLJANJE ZALIVANJA

Pravi model za vaše potrebe
GARDENA ponuja široko paleto zanesljivih zalivalnih računalnikov, enostavnih za uporabo. Od
analognih do povezanih, GARDENA ponuja pravi izdelek za vsako uporabo.

Povezani zalivalni računalniki

Analogni zalivalni računalnik

Analogni zalivalni
računalnik

Zalivalni računalnik
Bluetooth®

Zalivalni računalnik
smart

Prednosti
• Snemljiva nadzorna plošča
za priročno programiranje
• Enostavno in intuitivno
programiranje s pritiskanjem
in obračanjem
• Možna priključitev senzorja
vlažnosti tal

Prednosti
• Enostavna namestitev z razdalje
do 10 m z aplikacijo GARDENA
Bluetooth
• Aktivnosti po urniku z vodenjem
po korakih
• Možna priključitev senzorja
vlažnosti tal

Prednosti
• Enostavna namestitev od koder
koli z aplikacijo GARDENA smart
• Aktivnosti po urniku s pomočjo
pri načrtovanju
• Pametni dom z Apple Home Kit
ali Amazon Alexa

Posebne lastnosti

Visoka kakovost

Vremensko odporna elektronika in
ventil odporen proti koroziji. Tlačna
odpornost 0,5 – 12 bara.

UPRA V L J AN J E Z A L I V AN J A

Varčevanje vode

Opcijski senzor vlažnosti tal preprečuje
zalivanje, če je zemlja dovolj vlažna.

Varna zaustavitev

Edinstvena tehnologija preprečuje
zalivanje, če je nivo baterije prenizek.

Funkcija "ročno zalivanje"
Omogoča ročno zalivanje in polnjenje
posod, brez odstranjevanja računalnika.
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Zalivalni računalnik Master
Analogni zalivalni računalnik

Rastline v manjših posodah potrebujejo manjšo količino vode ter bolj pogosto zalivanje. Trato je
potrebno zalivati redkeje, vendar potrebuje več vode, ki prodre v tla in omogoči razrast globokih
korenin. Zalivalni računalnik Master poskrbi za usklajevanje različnih zahtev po vodi.

EDINSTVEN UPORABNIŠKI
VMESNIK
• Enostavno in intuitivno programiranje
po principu potisni in zavrti
• Uporabniško usmerjena časovna
nastavitev, ki temelji na modelu,
zagotavlja idealno napravo za
vsakega uporabnika
• Izbira jezika menija (samo Zalivalni
računalnik Master)

VISOKA KAKOVOST
• Vremensko odporna elektronika
• Ventil odporen na korozijo
• Odpornost na tlak 0,5 – 12 barov

BATERIJSKO NAPAJANJE
1 x 9 V baterija (ni priložena), zadostuje za
celo sezono

ROČNO ZALIVANJE
S pritiskom na gumb lahko vrt ročno
zalivate ali napolnite vedro, brez
odstranjevanja zalivalnega računalnika

SNEMLJIVA NADZORNA
PLOŠČA
Priročno prilagajanje s snemljivo,
poševno nadzorno ploščo (ne velja
za Zalivalno uro)
ZAKLEPANJE
Zaklepanje tipk poskrbi, da
se izognete nenamernemu
spreminjanju nastavitev
VARNA ZAUSTAVITEV
100 % zanesljivo zalivanje: ne
prične z zalivanjem, če baterija
ne more zagotoviti zaustavitve

MOŽNOST PRIKLJUČITVE SENZORJA
VLAŽNOSTI TAL
Učinkovito zalivanje vrta v kombinaciji s senzorjem
– zalivanje se ustavi, če je zemlja dovolj vlažna

Namigi in triki
Za vse, ki cenijo učinkovitost
Dvokraki razdelilnik lahko uporabite za sočasno povezavo dveh povezanih naprav na pipo.
Na razdelilnik namestite GARDENA Zalivalni računalnik ali Zalivalno uro. Omogoča, da ostane drug izhod prost.
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UPRAVLJANJE ZALIVANJA

Zalivalni računalnik Bluetooth®
Zalivalni računalnik, ki se upravlja z aplikacijo

Povezani zalivalni računalniki so prilagodljivi za vse vrtne površine in se preprosto programirajo
s pametnim telefonom in aplikacijo. Zalivalni računalnik Bluetooth® – z aplikacijo GARDENA
Bluetooth na razdalji do 10 m. Zalivalni računalnik smart pri uporabi Komunikacijskega
vmesnika – z uporabo aplikacije GARDENA smart - lahko ga upravljate od koder koli.

VARNA
ZAUSTAVITEV
100% zanesljivo zalivanje v
vsakem trenutku - zalivanje
se ne prične, če je napetost
baterije prenizka

Z Aplikaci jo 		
®
GARDENA Bluetooth
lahko poskrbite za svoj
vrt z razdalje do 10 m.

VISOKA KAKOVOST
• Vremensko odporna elektronika
• Ventil odporen na korozijo
• Odpornost na tlak 0,5 – 12 barov

LED PRIKAZ
• Bluetooth®
• Baterija
• Zalivanje

BATERIJSKO
NAPAJANJE
1 x 9 V baterija (ni priložena),
zadostuje za celo sezono

ROČNO ZALIVANJE
S pritiskom na gumb lahko vrt ročno
zalivate ali napolnite vedro, brez
odstranjevanja zalivalnega računalnika

MOŽNOST PRIKLJUČITVE
SENZORJA VLAŽNOSTI TAL
Učinkovito zalivanje vrta v kombinaciji
s senzorjem – zalivanje se ustavi, če je
zemlja dovolj vlažna

Takojšnji nadzor

Aktivnosti po urniku

Preprosta namestitev

Bluetooth® povezava

Preprost način nadzora zalivanja z
Aplikacijo GARDENA Bluetooth® ter
razdalje do 10 m.

Aplikacija GARDENA Bluetooth® z
urnikom opravil pomaga, da je vaš
vrt ravno prav negovan.

Enostavna in vodena nastavitev.
Aplikacija GARDENA Bluetooth®
ponuja nastavitev in konfiguracijo
naprave Bluetooth® po korakih.

Preprosto vzemite pametni telefon,
odprite Aplikacijo GARDENA
Bluetooth® in že lahko začnete.

UPRA V L J AN J E Z A L I V AN J A
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Version R1

Primerjava artiklov
Analogni zalivalni računalniki
Flex

Balkon in terasa | kapljično zalivanje
Uporaba
• Za zalivanje cvetličnih loncev
• Nastavite lahko zelo kratko trajanje zalivanja
in visoko pogostost (do vsake štiri ure)
• Idealno za uporabo z GARDENA Micro-DripSystem

Select

3 programi | vse vrtne površine
Uporaba
• Za priročno in prilagodljivo zalivanje
• Trije individualni programi zalivanje, ki
vključujejo čas začetka, trajanje in izbiro dni v
tednu - idealno npr. za prednapojitev tal
• Idealno za uporabo z zalivalniki ali Micro-DripSystem

Master

6 programov | najbolj prilagodljive nastavitve |
do 6 površin
Uporaba
• Samodejno zalivanje večjih površin vašega vrta
z največjo časovno prilagodljivostjo
• Šest individualnih programov zalivanja, ki
vključujejo čas začetka, trajanje in dan v tednu
• Pri uporabi avtomatskega razdelilnika vode
lahko zalivate do šest različnih območij
• Idealen za uporabo z zalivalniki ali Micro-DripSystem

MultiControl duo

1

Začetek

prilagodljivo

Trajanje zalivanja

1 s. - 99 min.

Pogostost zalivanja

vsakih 4/6/8/12/24/48/72 ur

Izbira dni v tednu

–

Število ciklov na dan

do 6 (vsake 4 ure)

Opcija varčevanja z vodo

• s Senzorjem vlažnosti tal

Ročni vklop

•

Art. št.

1890

Število izhodov

3

Začetek

prilagodljivo po urniku

Trajanje zalivanja

1 min. - 7 ur 59 min. po
programu

Pogostost zalivanja

dnevi v tednu po programu

Izbira dni v tednu

• po programu

Število ciklov na dan

do 3

Opcija varčevanja z vodo

• s Senzorjem vlažnosti tal

Ročni vklop

•

Art. št.

1891

Število izhodov

6

Začetek

prilagodljivo po urniku

Trajanje zalivanja

1 s. - 4 ure po programu

Pogostost zalivanja

dnevi v tednu

Izbira dni v tednu

• po programu

Število ciklov na dan

do 6

Opcija varčevanja z vodo

• s Senzorjem vlažnosti tal

Ročni vklop

•

Art. št.

1892

Število izhodov

2x1

Za do dve površini

Uporaba
• Za namakanje dveh ločenih površin
• Na primer, trato za hišo in cvetlične grede
pred njo
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Število izhodov

Začetek

prilagodljivo po urniku

Trajanje zalivanja

1 min. - 3 ure 59 min. na izhod

Pogostost zalivanja

Izbira dni ali ciklov na 8h/12h/24h
vsak 2./3./7 dan

Izbira dni v tednu

• po programu

Število ciklov na dan

do 3 (vsakih 8 ur)

Opcija varčevanja z vodo

• s Senzorjem vlažnosti tal

Ročni vklop

•

Art. št.

1874
UPRAVLJANJE ZALIVANJA

Povezani zalivalni računalniki
Bluetooth

®

Upravljanje z aplikacijo GARDENA Bluetooth® |
vse vrtne površine
Uporaba
• Za priročno in prilagodljivo zalivanje z nastavitvami
v aplikaciji
• Trije individualni programi zalivanja
• Idealno za uporabo z GARDENA Micro-Drip-System

Prednosti aplikacije




smart Zalivalni računalnik

Število izhodov

3

Začetek

prilagodljivo po urniku

Trajanje zalivanja

1 min. - 8 ur po programu

Pogostost zalivanja

dnevi v tednu po programu

Izbira dni v tednu

• po programu

Število ciklov na dan

do 3

Opcija varčevanja z vodo

• s Senzorjem vlažnosti tal

Ročni vklop

•

Art. št.

1889

Število izhodov

po želji

Upravljanje z aplikacijo GARDENA smart
smart Zalivalni računalnik
Čas zalivanja lahko kadar koli prilagodite in
prilagodite s pomočjo aplikacije GARDENA
smart.

Več informacij o sistemu GARDENA
smart na stran 30.

Začetek

prilagodljivo po urniku

Trajanje zalivanja

1 s. - 10 ur

Pogostost zalivanja

dnevi v tednu

Izbira dni v tednu

•

Število ciklov na dan

poljubno

Opcija varčevanja z vodo

• s smart Senzorjem

Ročni vklop

•

Art. št.

19031 ali v setih smart system

Dodatki za analogne in povezane zalivalne računalnike
Senzor vlažnosti tal
Meri raven vlage in preskoči
načrtovane cikle zalivanja, ko je
dosežena prednastavljena vrednost.
Optimalno zalivanje in varčevanje z
vodo, ko je priključen na GARDENA
smart Zalivalni računalnik.
Art. št.

smart Senzor
Zazna vlago v tleh in zunanjo
temperaturo ter jih posreduje
v aplikacijo GARDENA smart.
Uporaben v vseh sistemih smart.
Art. št.

19040

1867

Avtomatski razdelilnik vode – za 2 - 6 različnih območij vrta
Popoln par z Zalivalnim Računalnikom Master. Opremljen je z več zalivalnimi
izhodi, npr. za zalivalnike GARDENA, Micro-Drip-System ali Sprinklersystem. Vsak
izhod lahko upravljate z zalivalnim računalnikom do enkrat na dan. Idealno za
površine, ki zahtevajo različne količine vode ali v primeru, da je pritisk
vode prenizek za istočasno namakanje.
Art. št.

UPRA V L J AN J E Z A L I V AN J A

1197

Pregled izdelkov
na strani

54
37

Flexibel bewässern in verschiedenen
Gartenbereichen

Konec je z ročnim
zalivanjem - vaš
vrt zmore to sam
Večkanalna krmilna naprava za zapleten vrt
Zalivate lahko različne površine, neodvisno eno od druge. Zalivajte trato, cvetlična
korita na terasi ali gredice. Če količina vode iz pipe ne zadostuje za sočasno delovanje
celotnega zalivalnega sistema, lahko razdelite sistem na več zalivalnih kanalov. Uporaba
večkanalnega upravljanja omogoča zalivanje vsakega področja vrta ob ustreznem
času pri ustrezni frekvenci. Sedite, sprostite se ter razmišljajte, zalivanje pa prepustite
večkanalnemu krmilniku.
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UPRAVLJANJE ZALIVANJA

Izkoristite priložnost
Večkanalna rešitev vam pomaga pri urejanju novega vrta ali za olajšanje del na obstoječem vrtu. Ustvari prilagojene možnosti
zalivanja za različna območja vašega vrta. Krmilni sistem se lahko uporablja posamično ali pa ga po potrebi razširite.

Električni priključek
je na voljo

V sklopu smart systema
na volju tudi kot smart
Senzor.

1

2

Opis delovanja centralno upravljanega zalivanja: GARDENA Krmilnik 1 posreduje
24 V Magnetnim ventilom 2 po Povezovalnem kablu 4 v Škatlo za ventile 3
signal za odpiranje ali zapiranje pretoka vode. Upravlja do 6 megnetnih ventilov in s
tem ustrezno število kanalov. Opcijsko se lahko priključi Senzor vlažnosti tal 5 .

5

4
3

Električni priključek
ni na voljo

S pomočjo aplikacije GARDENA Bluetooth® 1 , samodejno in brez kabla
upravljate neomejeno število zalivalnih kanalov. Podatke vnesete v aplikacijo,
ki jih prenese v Zalivalni ventil. Zalivalni venti 9 V Bluetooth® 2 se nahaja
v Škatli za ventile 3 . Opcijsko se lahko na Krmilno enoto priključi Senzor
vlažnosti tal 4 . GARDENA magnetni ventili delujejo na baterije in so
neodvisni od električnega omrežja. Škatlo za ventile lahko namestite kjer koli
na vrtu.

Novo
1

2

4

3



Takojšnji
nadzor

UPRA V L J AN J E Z A L I V AN J A

Aktivnosti		 Preprosta
po urniku
namestitev

Bluetooth®
povezava

Pregled izdelkov
na strani

55
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Ne pozabite		
na svoj vrt
Z inteligentnim zalivalnim sistemom
in robotsko kosilnico lahko za svoj vrt
skrbite od koder koli.
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smart system

GARDENA smart system
Izberite vašo aplikacijo

Sistem GARDENA smart ponuja veliko več kot le smart izdelke za zalivanje in nego trate:
aplikacija GARDENA smart se razvija in pomaga vrtu zagotoviti optimalno oskrbo z vodo; s
pomočjo rastlinske zbirke, ki vsebuje več kot 2.000 rastlin, upoštevanjem podatkov o vremenu in
senzorjev med zalivanjem ali z zagotavljanjem koristnih nasvetov o vrtu.

smart Zalivalni računalnik
- neposredno na dovodu vode

Za zalivanje vrta z vodo iz pipe. Smart Zalivalni računalnik
omogoča popolno daljinsko upravljanje vrtnih pip za izjemen
rezultat - zelo enostavno z aplikacijo GARDENA smart.
V kombinaciji s smart Senzorjem lahko prihranite vodo, saj se za
zalivanje porabi le ustrezna količina vode.

smart Krmilnik zalivanja			
- trajno nameščen in pod zemljo

Enostavno zalivanje več površin vrta s podzemnim zalivalnim
sistemom. Smart system za zalivanje upravlja do šest zalivalnih
ventilov - vsakega lahko neodvisno upravljate z aplikacijo
GARDENA smart.

Več o
GARDENA smart system na
www.gardena.si/smart

smart Robotska kosilnica

Samodejna košnja trave - na pameten način. Z aplikacijo
GARDENA smart lahko nadzorujete svojo smart Robotsko
kosilnico SILENO. Za rez podoben preprogi in velikosti trat
do 1.500 m². NOVO: Edinstvena inteligenca LONATM popelje
pametno nego trate na višjo raven.

smart Vtičnica

V smart Vtičnico GARDENA lahko priključite katerokoli
električno napravo, na primer luči ali črpalko za vodnjak. Z
aplikacijo GARDENA smart jih vklopite ali izklopite kadar koli in
kjer koli. Naj bo vaš vrt pameten podnevi in ponoči.

V kombinaciji s smart Senzorjem lahko prihranite vodo, saj se
za zalivanje porabi le ustrezna količina vode.

smart Senzor

Izmeri vlažnost in temperaturo tal na vrtu ali v posodah in jih
prikaže v aplikaciji GARDENA smart.
Pri uporabi smart Senzor ter smart Zalivalni računalnik, smart
Krmilnik zalivanja ali smart Hišni vodni avtomat prihranite vodo
in zagotovite ustrezno zalivanje.

smart Komunikacijski vmesnik

Vzpostavlja povezavo med aplikacijo GARDENA smart in
pametnim vrtom, enostavno prek kabla LAN ali WLAN.

smart system

smart Hišni vodni avtomat

Smart črpalka za dom in vrt omogoča, da za svoje domače
potrebe uporabite kar deževnico. V kombinaciji z aplikacijo
GARDENA smart, lahko zalivate vrt po vnaprej določenih urnikih
ali oskrbujete z vodo stranišče in pralni stroj.
V kombinaciji s smart Senzorjem lahko prihranite vodo, saj se
za zalivanje porabi le ustrezna količina vode.

Za povezavo s pametnim
sistemom potrebujete
aplikacijo GARDENA smart
in smart Komunikacijski
vmesnik.

Pregled izdelkov
na strani

53
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Zvezde smart system

Aplikacija GARDENA smart poskrbi za nadzor nad dogajanjem v vašem vrtu
smart			
Zalivalni računalnik

smart			
Krmilnik zalivanja

smart
Senzor

smart			
Hišni vodni avtomat

Za kaj se uporablja
• Za majhne vrtove
• Za eno zalivalno območje

Za kaj se uporablja
• Za razčlenjene vrtove z različnimi
površinami in zahtevami po zalivanju
• Do šest neodvisnih zalivalnih območij

Za kaj se uporablja
Meri intenzivnost svetlobe, temperaturo
in vlago tal, točno tam, kjer je to najbolj
pomembno - ob koreninah rastlin

Za kaj se uporablja
• Lahko se uporablja kot časovno
nadzorovana vrtna črpalka s
posameznimi časi zalivanja
• Za oskrbo hiše z vodo, na primer za
stranišča ali pralni stroj

Kako:
• Priključen neposredno na pipo
• Aplikacija GARDENA smart pomaga
varčevati z vodo, nikoli ne bo preveč
zalito
• Lahko se uporabi s smart Sensorjem
• Ročni vklop/izklop neposredno na
smart Zalivalnem računalniku

Kako:
• Upravljanje pod zemljo trajno
nameščenega zalivalnega sistema
s 24 V ventili, na enostaven in
pregleden način
• Funkcionalno združuje sisteme,
kot sta Micro-Drip-System in
Sprinklersystem
• Lahko se uporabi do šest smart
Senzorjev

Kako:
• Vrednosti izmerjene v vašem vrtu
prikaže v Aplikaciji GARDENA smart
• Aplikacija uporablja izmerjene
vrednosti skupaj z ostalimi parametri
za nadzor zalivanja z uporabo smart
Zalivalnega računalnika ali Krmilnika
namakanja
• Varčuje z vodo, saj so rastline zalite
le takrat, ko je to zares potrebno

Kako:
• Integrirani zalivalni računalnik za
časovno nadzorovano zalivanje vrta
• Hitro in tiho prečrpa do 5000 litrov
na uro, v Aplikacijo GARDENA smart
pošlje informacije o tlaku, pretoku ali
morebitnih napakah
• Pojasnjuje kako odpraviti napake
• Lahko ga pustite na vrtu ne glede na
vremenske razmere
• Lahko se uporabi s smart Sensorjem

Nasveti in namigi
Že uporabljate sistem za zalivanje?
smart Krmilnik zalivanja na enostaven način spremeni obstoječ (starejši) zalivalni sistem v smart sistem:
• Preprosto zamenjajte obstoječ krmilnik zalivanja s smart Krmilnikom zalivanja in smart Komunikacijskim
vmesnikom
• Deluje s skoraj vsemi običajnimi 24 V zalivalnimi ventili in ne samo z ventili GARDENA
• V GARDENA smart system zelo preprosto vključite tudi zalivalne sisteme drugih blagovnih znamk in jih
nadzorujete
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Aplikacija GARDENA smart
Prednosti aplikacije GARDENA smart

Brezplačna aplikacija GARDENA smart omogoča povezavo s celotnim vrtom.
Košnja trate in zalivanje še nikdar nista bila tako udobna. Tudi luči in druge
električne naprave na vrtu lahko upravljate enostavno s pomočjo aplikacije.

Zakaj uporabljati Aplikacijo GARDENA smart?
• Inteligentna – Aplikacija GARDENA smart zagotavlja pametno zalivanje, vam pa
omogoči več prostega časa in manj skrbi.
• Sproščena – v trenutku boste oproščeni vseh zalivalnih dolžnosti!
• Zanesljiva – čarovnik vas po korakih vodi do najboljšega programa za zalivanje.
• Ekološka – vaše rastline oskrbuje z vodo, ki jo potrebujejo za rast.
• Ekonomična – varčujete z vodo in prihranite.

EASY
2 SET UP

Takojšnji nadzor

Preprosta namestitev

Aktivnosti po urniku

Nadzor s senzorjem

smart Dom

Vremenska napoved

Rastlinska zbirka

LONATM Intelligence

Preprost nadzor vašega vrta od koder
koli z aplikacijo GARDENA smart.
Poskrbite za svoj vrt, kjer koli že ste.

smart Dom se sreča s smart Vrtom.
Pametne vrtne naprave dodajte v Apple
HomeKit in jih glasovno upravljajte z
Amazon Alexa.

smart system

Enostavna in vodena nastavitev.
Aplikacija GARDENA smart ponuja
podrobna navodila za nastavitev
sistema smart. Jasne ilustracije,
nasveti in koristni čarovniki vas vodijo
pri namestitvi.

Prihaja dež? Aplikacija GARDENA
smart prilagodi vaše urnike na podlagi
vremenskih podatkov.

Aplikacija GARDENA smart s
pomočnikom za načrtovanje urnika
pomaga optimalno vzdrževati vaš vrt.
Vse je pod nadzorom: kdaj kositi trato,
zalivati rastline in še več, kjer koli že
ste, z daljinskim načrtovanjem.

Odkrijte vse, kar morate vedeti o
rastlinah. Od časa, ko cvetijo, do
podnebja, v katerem uspevajo.

Smart Senzor spremlja temperaturo
in vlago tal na vrtu, ter prihrani vodo z
optimiranim zalivanjem.

Izboljšana smart nege trate: umetna
inteligenca s tehnologijo kartiranja in
sledenja lokaciji, ki se uči ter prilagaja
posameznim vrtom. Izključno v
robotskih kosilnicah smart SILENO.
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Pregled izdelkov
NatureUp!

MADE IN
GERMANY

NatureUp!
Osnovni set,
vertikalni

NatureUp!
Osnovni set,
vogalni

NatureUp!
Zidni nosilec,
vertikalni

NatureUp!
Zidni nosilec,
vogalni

NatureUp!
Sponka

NatureUp!
Pritrjevalo

Vsebina

3 vertikalne posode, 3
pokrovi, 1 podstavek,
12 sponk

3 vogalne posode, 3
pokrovi, 1 podstavek,
6 sponk, 2 zaponki, 16
jeklenih žebljev

1 zidni nosilec, 2 vijaka,
2 vložka, 4 pritrjevala,
16 jeklenih žebljev

2 posebna podstavka, 3
sponke, 8 pritrjeval, 32
jeklenih žebljev

8 sponk

4 pritrjevala z vrhunskim
dvostranskim lepilnim
trakom, 16 jeklenih
žebljev

Art. št.

13150

13153

13162

13163

13164

13166

Kompleti z avtomatskim zalivanjem
MADE IN
GERMANY

Set

Set

Set

1

NatureUp!
Osnovni set, vertikalni
z zalivanjem

NatureUp!
17.08.17 17:29 NatureUp!
Set za namakanje, vertikalni Set za namakanje, vogalni
vodovodna pipa
vodovodna pipa

NatureUp!
Set za razširitev
Posoda za vodo 1

Vsebina

5 vertikalnih posod,
(5 pokrovov in 20 sponk),
1 podstavek,
2 pritrjevala,
1 NatureUp! Set za namakanje,
vertikalni,
vodovodna pipa (13156)

1 osnovna enota 1000,
1 zaporni ventil 4,6 mm (3/16"),
6 spojnih kosov 4,6 mm (3/16"),
7 T-kosov 4,6 mm (3/16"),
1 križni kos 4,6 mm (3/16"),
2 L-kosa 4,6 mm (3/16"),
10 zamaškov 4,6 mm (3/16"),
9 kapljalnih cevi 65 cm,
8 razdelilnih cevi 16,5 cm,
1 razdelilna cev 150 cm,
(vse razdelilne cevi 4,6 mm (3/16")

1 osnovna enota 1000,
1 zaporni ventil 4,6 mm (3/16"),
12 spojnih kosov 4,6 mm (3/16"),
10 T-kosov 4,6 mm (3/16"),
1 križni kos 4,6 mm (3/16"),
13 L-kosov 4,6 mm (3/16"),
13 zamaškov 4,6 mm (3/16"),
12 kapljalnih cevi 14 cm,
11 razdelilnih cevi 15,5 cm,
3 razdelilne cevi cevi 4 cm,
9 razdelilnih cevi 8,5 cm,
1 razdelilna cev 150 cm,
(vse razdelilne cevi 4,6 mm (3/16")

Zalivalni računalnik za črpalko z
vgrajenim časovnikom in 14 izbirnimi
programi, integrirana funkcija AUTO
STOP izklopi črpalko takoj, ko
je posoda za vodo prazna. 14 V
nizkonapetostna črpalka z filtrom za
umazanijo, 1 vrstni kapljalnik 2 l

Število rastlin

Za do 15 rastlin

Za do 27 rastlin

Za do 12 rastlin

–

Art. št.

13151

13156

13157

13158

17.08.17 17:29
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Osvežilna meglica
Set

city gardening
Osvežilna meglica Set

city gardening
Šoba za meglico

Vsebina

Zalivalni računalnik EasyPlus, 10 m cevi s 3,5 mm notranjega premera, 7 šob za meglico (vklj. 1 šoba s stop funkcijo),
13 objemk za pritrditev, 13 vijakov, spojka s krmilnim
ventilom in priključkom za cev

3 nadomestne šobe za meglico

Art. št.

13137

13136

Počitniško in balkonsko zalivanje
Set

Set

city gardening
Dopustniško zalivanje
Avtomatsko dopustniško zalivanje za do 36
lončnic

Novo!

Set

city gardening
Počitniško zalivanje s posodo za vodo
Avtomatsko dopustniško zalivanje za do 36
lončnic, 10.5 l razširljiva posoda za vodo

city gardening
Balkonsko zalivanje
Avtomatsko zalivanje cvetličnih korit do 5-6
m dolžine ali 25 rastlin

Uporaba

Notranji prostori

Notranji prostori

Zunaj

Potreben priključek za
vodo

–

–

–

Potreben električni
priključek

•

•

•

Art. št.

1265

13366

1407

2

Set

1

Set

Zalivanje s sončnimi
celicami AquaBloom
Set za zalivanje s sončnimi celicami za
balkon in teraso, za do 20 rastlin

Novo!

Novo!

AquaBloom Komplet
s posodo za vodo
Set za zalivanje s sončnimi celicami za
balkon in teraso, za do 20 rastlin, 10.5 l
razširljiva posoda za vodo

Posoda za vodo 1, 2
10.5 l razširljiva posoda za vodo

Uporaba

Zunaj

Zunaj

Zunaj

Potreben priključek za
vodo

–

–

–

Potreben električni
priključek

–

–

–

Art. št.

13300

13301

13367

PRE G L ED I Z DE L K O V

1

Elementi iz umetne mase >85% reciklirane umetne mase
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Micro-Drip-System Pribor za začetek sistema
Tlak + filtriranje

Gnojenje

Montaža

1

1 Osnovna enota 1000 l/h

Za delovanje GARDENA
Micro-Drip-System
Uporaba

2 Osnovna enota 2000 l/h

Za delovanje GARDENA
Micro-Drip-System

Začetna komponenta za
Micro-Drip-Systsem; zniža tlak na
1,5 bar in filtrira vodo

Začetna komponenta za
Micro-Drip-Systsem; zniža tlak na
1,5 bar in filtrira vodo

3 Posoda za mešanje

tekočega gnojila

1

4 Orodje za montažo

Vsestransko orodje za montažo
GARDENA Micro-Drip-System

Z indikatorjem nivoja
Dodajanje univerzalnega tekočega
gnojila

Univerzalno orodje za montažo
različnih elementov in luknjanje
polagalne cevi

Pretok vode

Do 1000 l / h

Do 2000 l / h

–

–

Art. št.

1355

1354

8313

8322

Cevi in pribor
Novo!

1

5 Polagalna cev
Uporaba

6 Razdelilna cev

Centralna oskrbovalna cev v Micro-Drip-Systemu,
lahko je položena nadzemno ali podzemno

7 Regulirni in zaporni ventil 1

Dovodna cev za kapljalnike in pršne šobe, lahko je
položena nadzemno ali podzemno

Za zapiranje posameznih vej na cevi 13 mm
(1/2")
(za art. št. 1346/1347)

Za zapiranje posameznih vej razdelilne cevi
4,6 mm (3/16") (za
art. št. 1348/1350)
in brezstopenjska
regulacija dometa
360° pršilnih šob

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")

Vsebina

15 m

50 m

15 m

50 m

1 kos

2 kos

Art. št.

1346

1347

1350

1348

8358

13217

Cevna držala
Novo!

8 Pritrjevalo za cev

9 Cevno držalo 1

10 Vodilo za cev

Usmerjanje in pritrditev razdelilne cevi v
zemljo

Pritrditev cevi na zemljo

Za usmerjanje in pritrditev polagalne cevi/razdelilne cevi

Za pritrditev cevi na zemljo in pritrditev pršnih
šob na polagalno cev/razdelilno cev. Prilagoditev
višine pršnih šob v povezavi s T-kosom za šobe in
podaljševalno cevjo

Uporaba

Za pritrditev cevi na trdno podlago in za pritrditev
pršnih šob na polagalno cev/razdelilno cev. Prilagoditev višine pršnih šob v povezavi s T-kosom za
šobe in podaljševalno cevjo
13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

4,6 mm (³∕₁₆")

Vsebina

2 kos

5 kos

10 kos

15 kos

3 kos

3 kos

Art. št.

8380

8379

13208

13218

8328

8327
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1

Plastic elements made from >80 % recycled plastic

PREGLED IZDELKOV

Micro-Drip-System Povezovalna tehnika
Povezovalni kosi

11 Križni kosi

Polagalne cevi/ razdelilne
cevi

12 Reducirni
T-kos

Vmesni kos za
prehod iz
polagalne na
razdelilno cev

13 T-kosi

14 L-kosi

15 Spojni kosi

Razcep polagalne cevi/
razdelilne cevi

Natančna sprememba
smeri polagalne cevi/
razdelilne cevi

Podaljševanje
polagalne cevi/ razdelilne
cevi

Premer

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")

Vsebina

2 kos

10 kos

5 kos

2 kos

10 kos

4,6 mm (³∕₁₆")

2 kos

10 kos

3 kos

10 kos

Art. št.

8339

8334

8333

8329

8330

8382

8381

8356

8337

Zamaški

16 Zamaški

Zapiranje lukenj na polagalni cevi/razdelilni cevi
Premer

13 mm (½")

4.6 mm (³∕₁₆")

Vsebina

5 pieces

10 pieces

Art. št.

8324

1323

Pribor za pršne šobe in zalivalnik
Novo!

17 T-kosi za šobe
Natančna pritrditev pršnih šob na polagalno
cev/ razdelilno cev. V kombinaciji z vodilom za
cev ali pritrjevalom za cev za vse pršne šobe,
se s podaljševalno cevjo lahko uporabi za dvig
pršnih šob

18 Podaljševalna
cev za šobe

19 Regulirni ventil
za šobe

20 Podaljševalna
cev za OS 90

Omogoča pršnim šobam
pršenje čez visoke rastline

Reguliranje pretoka in
dometa pršnih šob

Zalivanje s pravokotnim
zalivalnikom OS 90 čez
visoke rastline

Spremeni višino pršilnih šob.
Med seboj se lahko poveže
več cevi.

Reguliranje pretoka in dometa
pršnih šob.

Pravokotnemu zalivalniku OS
90 omogoča zalivanje preko
višjih rastlin.

Premer / Dolžina

13 mm (½")

4.6 mm (³∕₁₆")

Dolžina 20 cm

–

Dolžina 20 cm

Vsebina

5 kos

5 kos

5 kos

5 kos

2 kos

Art. št.

8331

8332

1377

13231

8363
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Micro-Drip-System za cvetlične lonce in korita
Začetni in podaljševalni seti

kovito zalivan
čin

je

U

S priključkom za vodo

Avtomatsko

Set

Set

Podaljševalni seti za cvetlične posode

Set

Set

Set

Vsaka
kapljica
šteje.

Začetni set za
cvetlične lončke S
Za 5 cvetličnih lončkov

Art. št.

13000

Začetni set za
cvetlične lončke M
Za 7 cvetličnih lončkov ali
3 cvetlična korita

13001

Podaljševalni set
za cvetlične lončke

Podaljševalni set
za cvetlična korita

Za 7 cvetličnih lončkov
ali 3 cvetlična korita.
Vključno z Zalivalnim
računalnikom Flex

Za podaljšanje (do 5
cvetličnih lončkov) Začetnega seta za cvetlične
lončke M in Začetnega
seta za cvetlične lončke
M automatic

Za podaljšanje (do 4
cvetličnih korit) Začetnega seta za cvetlične
lončke M in Začetnega
seta za cvetlične lončke
M automatic

13002

13005

13006

Začetni set za
cvetlične lončke M
automatic

kovito zalivan
čin

je

U

Končni kapljalniki

Vsaka
kapljica
šteje.

21 Končni kapljalnik

22 Končni kapljalnik

S tlačno izravnavo, samočistilni,
samozaporni

23 Nastavljivi končni
kapljalnik

24 Nastavljivi končni
kapljalnik

S tlačno izravnavo, količinsko
skalo, samočistilni

Pretok vode

2 l/h

2 l/h

0–10 l/h

1–8 l/h

Vsebina

25 končnih kapljalnikov, 1 čistilna
igla

10 kos

10 kos

5 kos

Art. št.

1340

8310

1391

8316

27 Nastavljivi vrstni
kapljalnik

28 Nastavljivi vrstni
kapljalnik

kovito zalivan
čin

je

U

Vrstni kapljalniki za cvetlična korita

Vsaka
kapljica
šteje.

25 Vrstni kapljalnik

26 Vrstni kapljalnik

S tlačno izravnavo, samočistilni,
samozaporni

S tlačno izravnavo, količinsko
skalo, samočistilni

Pretok vode

2 l/h

2 l/h

0–10 l/h

1–8 l/h

Vsebina

10 kos

10 kos

10 kos

5 kos

Art. št.

8343

8311

8392

8317
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Micro-Drip-System za strnjene zasaditve
Začetni set
Začetni set
za strnjene zasaditve

Set

Set

Novo!

Začetni set
za visoke grede automatic

Za 40 m² cvetličnih / zelenjavnih
gredic

Za zalivanje do 35 rastlin, vključuje
zalivalni računalnik Flex

Art. št.

Art. št.

13015

13016

kovito zalivan
čin

je

U

Pršne šobe za strnjene zasaditve

Vsaka
kapljica
šteje.

29 Šoba za ozke
zaključne površine

30 Šoba za ozke
površine

31 Razpršilna šoba
za 6 površin

32 Vrtljiv rosilni
zalivalnik 360°

33 Šoba za pršno
meglo

Enakomerno zalivanje
daljših, ozkih površin s
pršenjem, še posebej v
povezavi s šobo za ozke
površine

Enakomerno zalivanje
daljših, ozkih površin s
pršenjem

Različne oblike pršenja
Enakomerno zalivanje s
nastavljive z vrtljivim gum- pršenjem
bom (90°, 180°, 270°,
360°, ozek pas, ozek pas
v eni smeri)

Zalivanje na novo zasajenih površin, rastlinjakov

Pretok vode

52 l/h

57 l/h

11–36 l/h

85 l/h

16 l/h

Površina pršenja

–

–

–

7–38 m²

Ø1m

Domet

ca. 2.75 m

ca. 5.5 m

Nastavljiv

1.5–3.5 m

–

Širina pršenja

ca. 0.6 m

ca. 0.6 m

–

–

–

Vsebina

5 kos

5 kos

2 kos

2 kos

5 kos

Art. št.

1372

1370

1396

1369

1371

kovito zalivan
čin

je

U

Pršne šobe in zalivalnik za strnjene zasaditve

Vsaka
kapljica
šteje.

Pretok vode

34 Pršna šoba

34 Pršna šoba

34 Pršna šoba

35 Šoba za

36 Šoba za

37 Pravokotni

90°

180°

360°

majhne površine

majhne površine

zalivalnik OS 90

Enakomerno zalivanje daljših, ozkih
cvetličnih gred s

Enakomerno zalivanje daljših, ozkih
cvetličnih gred s
pršenjem

Natančno zalivanje
majhnih površin npr.
trajnic oz. grmičevja

Natančno zalivanje
majhnih površin npr.
trajnic oz. grmičevja

Zalivanje kvadratnih
in pravokotnih površin

pršenjem

Enakomerno zalivanje daljših, ozkih
cvetličnih gred s
pršenjem

47 l/h

97 l/h

120 l/h

30–48 l/h

30–48 l/h

380 l/h

Površina pršenja

–

–

Ø6m

Ø 10–40 cm

Ø 10–40 cm

1–90 m²

Domet

ca. 3 m

ca. 3 m

ca. 3 m

–

–

nastavljivo od 0,5 – 7 m

Širina pršenja

–

–

–

–

–

nastavljivo 1,5 – 13 m

Vsebina

5 kos

5 kos

5 kos

10 kos

10 kos

1 kos

Art. št.

1368

1367

1365

8320

8321

8364
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Micro-Drip-System za vrstne zasaditve
Začetni seti za vrstne zasaditve
Do 15 m

Do 25 m

Avtomatsko

Do 50 m

Do 50 m

Podzemno

1

Set

Set

Set

Set

Set

Začetni set za vrstne
zasaditve S
Nadzemna kapljalna
cev 1
15 m rastlin v vrstah,
zelenjave ali okrasnih
rastlin

Začetni set za vrstne
zasaditve M
Nadzemna kapljalna
cev 1

Začetni set za vrstne
zasaditve M automatic
Nadzemna kapljalna
cev 1

Začetni set za vrstne
zasaditve L
Nadzemna kapljalna
cev 1

25 m rastlin v vrstah,
žive meje ali zasaditve ob
robovih

25 m rastlin v vrstah,
žive meje ali zasaditve ob
robovih

50 m rastlin v vrstah,
žive meje ali zasaditve ob
robovih

Notranji premer cevi

4.6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

13 mm (½")

13 mm (½")

13.7 mm

Vsebina

Z osnovno enoto in zamaškom za cev

Z osnovno enoto in zamaškom za cev

Z zalivalnim računalnikom,
osnovno enoto in zamaškom
za cev

Z osnovno enoto

Z osnovno enoto

Art. št.

13010

13011

13012

13013

1389

Začetni set s podzemno
kapljalno cevjo
Za zasaditve ob robovih ali
travne površine

Podaljševalni seti za vrstne zasaditve
Podzemno

Nadzemno

Nadzemna podaljševalna kapljalna cev
4,6 mm (3∕₁₆")
Za podaljšanje Začetnega seta za vrstne
zasaditve S

Nadzemna podaljševalna kapljalna cev
13 mm (½")

Podzemna podaljševalna kapljalna cev
za vrstne zasaditve 13,7 mm

Za podaljšanje Začetnega seta za vrstne
zasaditve M

Za podaljšanje podzemne kapljalne cevi pri
zasaditvah ob robovih ali travnih površinah

Notranji premer cevi

4.6 mm (³∕₁₆")

13 mm (½")

13.7 mm

Primerno za uporabo z

13010

13011 / 13012 / 13013

1389

Vsebina

15 m kapljalne cevi brez priključkov

25 m kapljalne cevi brez priključkov

50 m kapljalne cevi brez priključkov

Art. št.

1362

13131

1395

Spojke za 13,7-milimetrske
podzemne kapljalne cevi dobite
na pooblaščenem servisu.
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Podzemna distribucija vode
Cevi in začetek sistema
1

Novo!

Novo!

WATER
IN

Novo!

2

Priključna
doza 2

Centralni filter 1

Regulirni in
zaporni ventil 2

Polagalna cev 2

Polagalna cev 2

Polagalna cev 2

Rezilo za
polagalno cev
25 mm

Uporaba

Za dovod vode
v podzemno
nameščen sistem
cevi in Sprinklersystem

Vgradnja pred
celoten namakalni
sistem. Uporabno
tudi v povezavi s
črpalkami in zalivalnimi napravami

Brezstopenjsko
reguliranje in zapiranje posameznih
zalivalnikov ali
posameznih vodov

Sistemska cev

Sistemska cev

Sistemska cev

Za enostavno
rezanje in strganje
polagalnih cevi
25 mm

Dolžina

–

–

–

25 m

50 m

10 m

–

Primerno za uporabo z

Pipeline, SprinklerPipeline, Sprinklersystem, z nastavkom system
za pipo Profi-System

Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Art. št.

8262

8264

2700

2701

2718

2727

1510

Priključni kosi
Priključni kosi

Povezovalni kosi

Priključni kos Priključni kos Priključni kos T-kos
25 mm
25 mm x 1"
25 mm x 3/4" 25 mm x 1"
notranji navoj notranji navoj zunanji navoj

L-kos
25 mm

Povezovalni
kos 25 mm

Reducirni kos Zaključni kos
32–25 mm
25 mm

Uporaba

Priključitev cevi
na priključno
dozo, vodno
vtičnico, centralni
filter in ugrezni
zalivalnik S
80/300, kot tudi
priklop zalivalnega sistema na
hišni vodovod

Priključitev cevi
na škatlo za
ventile V1 in V3,
dozo s spiralno
cevjo, kot tudi
priklop zalivalnega sistema na
hišni vodovod

Priključitev cevi
na magnetne
ventile, kot tudi
priklop zalivalnega sistema na
hišni vodovod

Razcep polagalne Sprememba
cevi
smeri polagalne
cevi

Podaljševanje
polagalne cevi

Povezava 32
mm in 25 mm
polagalne cevi

Zaključek cevi

Art. št.

2761

2762

2763

2771

2775

2777

2778

2773

Pribor
Novo!

„Profi" Maxi-Flow
System Priključni
komplet

„Profi" Maxi-Flow
System Priključni
komplet

Nastavek za priklop
na pipo

Izpustni ventil

Komplet ventilov za
odvod vode

Uporaba

Priključitev Pipeline in
Komplet za priključitev
Sprinklersystema na vodovod- Pipeline in Sprinklersystema
no pipo
na vodovodno pipo

Priključitev trajne tlačno
stabilne povezave

Samodejni izpust vode pri
prenehanju delovanja zalivalnega sistema (priključni kosi
art. št. 2790, 2761)

Zaščita sistemov in izdelkov
GARDENA proti zmrzali

Art. št.

1505

1513

2760

2770
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Sprinklersystem
Ugrezni zalivalniki
S modeli

Ugrezni zalivalnik
S 30

Ugrezni zalivalnik
S 50

Ugrezni zalivalnik
S 80

Ugrezni zalivalnik
S-CS

Ugrezni zalivalnik
S-ES

Ugrezni zalivalnik
S 80 / 300

Površina zalivanja

Do 30 m²

Do 50 m²

Do 80 m²

6–24 m²

3–12 m²

Do 80 m²

Sektor zalivanja

Brezstopensko nastavljiv
70 - 360°

Brezstopensko nastavljiv
5 - 360°

Brezstopensko nastavljiv
5 - 360°

–

–

Brezstopensko nastavljiv
5 - 360°

Domet

Nastavljiv od
1.5–3 m

Nastavljiv od
2–4 m

Nastavljiv od
2.5–5 m

Nastavljiv od
6–12 m

Nastavljiv od
3–6 m

Nastavljiv od
2.5–5 m

Priključni navoj

½"- notranji navoj

½"- notranji navoj

½"- notranji navoj

½"- notranji navoj

½"- notranji navoj

¾" - zunanji navoj

Art. št.

1554

1555

1569

1552

1553

1566

T modeli

Ugrezni turbinski zalivalnik
T 100

Ugrezni turbinski zalivalnik
T 200

Ugrezni turbinski zalivalnik
T 380

Ugrezni pravokotni zalivalnik
OS 140

Površina zalivanja

Do 100 m²

Do 200 m²

Do 380 m²

Do 140 m²

Sektor zalivanja

Brezstopensko nastavljiv 70–360°

Brezstopensko nastavljiv 25–360°

Brezstopensko nastavljiv 25–360°

–

Domet

Nastavljiv od 4–6 m

Nastavljiv od 5–8 m

Nastavljiv od 6–11 m

2–15 m

Priključni navoj

½" - notranji navoj

½" - notranji navoj

¾" - notranji navoj

¾" - notranji navoj

Art. št.

8201

8203

8205

8223

Povezava za ugrezne zalivalnike in pribor

Priključna cev
¾" x ½"

Priključna cev
¾" x ¾"

Objemka 25 mm
x ¾" notranji navoj

Uporaba

Za prilagodljivo povezavo zalivalnikov
"izven linije" v kombinaciji z objemko
ali T/L kosi z notranjim navojem
1552 I 1553 I 1554 I 1555 I 1569 I
8201 | 8203

Za prilagodljivo povezavo zalivalnikov
"izven linije" v kombinaciji z objemko
ali T/L kosi z notranjim navojem
8205 | 8223

Povezava zalivalnika na cev in v
Preprosto luknjanje cevi brez vrtalkombinaciji s priključno cevjo 2739
nega stroja
oz. 2740, za prilagodljiv zamik
zalivalnikov S 30, S 50, S 80, S-ES,
S-CS, turbinskih ugreznih zalivalnikov
T 100, T 200 in T 360

Art. št.

2739

2740

2728
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Orodje za izrezovanje lukenj
¾" navoj

2765
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Priključni kosi za ugrezne zalivalnike
½" zunanji navoj

L-kos
25 mm
Povezava za art. št.

Art. št.

¾" zunanji navoj

Vogalni
T-kos
kos 25 mm 25 mm

1552 I 1553 I 1554 I 1555 I 1569
8201 | 8203
2780

2782

2786

¾" notranji navoj

L-kos
25 mm

Vogalni
T-kos
kos 25 mm 25 mm

Priključni T-kos
kos 25 mm 25 mm

8205 | 8223

8205 I 8223

8205 | 8223

2722 I 8250
2724 I 1510
1566 I 8254

2781

2783

2787

2761

L-kos
25 mm

Vogalni
kos 25 mm

1566 | 2739 I 2740 I 2760

2790

2784

2764

GARDENA smart system - Zalivanje
Začetni seti
1

Upravljanje zalivanja

Vsebina

Art. št.

Večkanalno

Hišni vodni avtomat

smart Senzor set 1
Zalivanje rastlin z uporabo
smart Aplikacije

smart Zalivalni računalnik
set 1
Zalivanje rastlin z uporabo
smart Aplikacije

smart Set za nadzor zalivalnega sistema
Zalivanje rastlin z uporabo
smart Aplikacije

smart Hišni vodni avtomat
set 5000/5 Set
Avtomatizirana uporaba vode iz
zbiralnika za zalivanje vrta oz.
uporabo v hiši

smart Zalivalni računalnik, smart
Senzor, smart Komunikacisjki
vmesnik

smart Zalivalni računalnik, smart
Komunikacisjki vmesnik

smart Krmilnik zalivanja, smart Senzor, smart Komunikacisjki vmesnik

smart Hišni vodni avtomat, smart
Komunikacisjki vmesnik

19202

19103

Razširitev - Zalivanje 

19209

19106

Več o GARDENA smart system izdelkih lahko najdete na: www.gardena.com/si/smart

V kombinaciji z vsemi smart system seti
1

Uporabno za

smart Zalivalni računalnik 1

smart Krmilnik zalivanja

vsi smart system seti, Avtomatski
razdelilnik vode (art. št. 1197)

Magnetni ventil 24 V (art. št. 1278),
smart Senzorje, vse smart system
sete

Zahteve
Art. št.
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smart Senzor

smart Hišni vodni
avtomat 5000/5
vsi smart system seti

Komunikacijski vmesnik, usmerjevalnik (Wi-Fi) in dostop do interneta - pametni telefon, tablični računalnik ali računalnik
19031

19032

19040

19080
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Version R1

Pipeline
1

Novo!

WATER
OUT

Set

WATER
OUT

Novo!

Set

Novo!

Set

Novo!

Novo!

Novo!

2

Vodna
vtičnica 2

Usage

Art. No.

Odvaja vodo iz
cevovoda

8266

Začetni
komplet 2

Vodni
priključek 1

Odvaja vodo iz
cevovoda

Začetni komplet - 2
x vodna vtičnica

8254

8270

Začetni
komplet s
pravokotnim
zalivalnikom 2

Komplet s
pravokotnim
zalivalnikom 2

Začetni komplet - 2
x vodna vtičnica in
pipeline zalivalnik

Komplet - 2 x vodna
vtičnica in pipeline
zalivalnik

8272

Zalivalnik 2

Za zalivanje
kvadratnih in
pravokotnih površin,
cvetlične/zelenjavne
gredice in trate

Vrtna pipa

Pipa za vodo
kjerkoli na vrtu

8274

8251

8252

Master

MultiControl
duo

smart Zalivalni
računalnik 1

Vsestranski
zahvaljujoč številnim
programskim
možnostim, popolnoma samodejno
delovanje s Senzorjem vlažnosti tal

Prilagodljiva nastavitev in prilagajanje
zalivalnih časov z
uporabo aplikacije
GARDENA smart

1 (na izhod)

prosta izbira

Zalivalni računalniki

1

Časovni
odmernik vode
PSamodejni izklop
zalivanja, nastavitev
trajanja zalivanja

Flex

Select

Kratki intervali za
zalivanje lončnic –
idealno za uporabo
z GARDENA
Micro-Drip-Systemom, inovativna
funkcija obrni in
pritisni

Individualna nastavitev do 3 zalivalnih
programov, intuitivno
upravljanje s samo
enim gumbom

3

Zalivalni
računalnik
Bluetooth®
Upravljajte zalivanje
z aplikacijo GARDENA Bluetooth® z
razdalje do 10 m
3

Individualna nastavitev do 6 zalivalnih
programov, intuitivno
upravljanje s samo
enim gumbom

Zalivalni programi

–

1

6

Napajanje

Mehansko

1 x 9 V alkalina
1 x 9 V alkalina
1 x 9 V alkalina
1 x 9 V alkalina
1 x 9 V alkalina
3 x AA 1.5 V alkalna
baterija (ni priložena) baterija (ni priložena) baterija (ni priložena) baterija (ni priložena) baterija (ni priložena) baterija (LR6, ni
priložena)

Trajanje zalivanja

5 –120 min.

1 sek.–99 min.

1 min. - 7 ur 59
min. po programu

1 min. - 8 ur po
programu

1 min. - 4 ure po
programu

1 min. - 3 ure 59
min (na izhod)

1 min.–10 ur

Pogostost zalivanja

–

Vsake
Dnevi v tednu, do
4/6/8/12/24/48/72 3-krat na dan
ur, do 6-krat dnevno

Dnevi v tednu po
urniku

Dnevi v tednu, do
6-krat na dan

Dnevi v tednu ali
vsak 2./3./7. dan

Dnevi v tednu

Možno uporabiti z

–

Senzor vlažnosti tal
(art. št. 1867)

Senzor vlažnosti tal
(art. št. 1867)

Senzor vlažnosti tal
(art. št. 1867)

Avtomatski razdelilnik vode (art.
št. 1197), Senzor
vlažnosti tal (art. št.
1867)

Senzor vlažnosti tal
(art. št. 1867)

vsi smart system
seti, smart Senzor
(art. št.19030), Avtomatski razdelilnik
vode (art. št. 1197)

Art. št.

1169

1890

1891

1889

1892

1874

19031

Pribor
1

Art. št.
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Senzor vlažnosti tal

Podaljševalni kabel

smart Senzor 1

Avtomatski razdelilnik vode

Za optimirano zalivanje z varčevanjem vode. Povezava z GARDENA
Zalivalnim računalnikom. Izmeri vlažnost tal in v primeru, ko je dosežena
prednastavljena raven vlage, preskoči
načrtovano zalivanje

Dolžina 10 m. Za podaljšanje napajalnega kabla senzorja do 105 m

Izmeri vlago v tleh in temperaturo pri
tleh ter z uporabo aplikacije smart
vključi vlago v tleh v zalivalne urnike

Samodejno zaporedno krmiljenje
do 6 priključnih naprav z Zalivalnim
računalnikom Master (ni priložen))

1867

1868

19040

1197
PREGLED IZDELKOV

Večkanalne krmilne naprave
24 V | Električno napajanje

Classic Krmilnik 4030
Krmiljenje elektromagnetnih ventilov 24
V, instalacija v notranjem ali pred dežjem
zaščitenim zunanjim prostorom

Classic Krmilnik 6030
Krmiljenje elektromagnetnih ventilov 24
V, instalacija v notranjem ali pred dežjem
zaščitenim zunanjim prostorom

smart Krmilnik zalivanja
Zalivanje več površin preko smart aplikacije,
upravljanje do šest 24 V magnetnih ventilov

Število magnetnih ventilov
24 V, za upravljanje

4 (24 V)

6 (24 V)

6 (24 V)

Število posameznih
programov na ventil

3

3

Nastavljeno individualno preko aplikacije

Trajanje zalivanja na
program

1 min. – 3 ure 59 min., možnost centralnega spreminjanja od 0 – 200 %

Nastavljeno individualno preko aplikacije

Upravljanje z aplikacijo
smart

–

–

•

Art. št.

1283

1284

19032

Pribor
24 V | Električno napajanje

Art. št.

9 V I Baterijsko napajanje

Magnetni ventil 24 V
Priključitev na GARDENA
krmilnik s kablom

Povezovalni kabel 24 V
Za povezavo do 6 magnetnih ventilov 24 V na
GARDENA krmilnik

Kabelska sponka 24 V
Vodotesna povezava
povezovalnega kabla z
magnetnim ventilom 24 V
pri uporabi škatle za ventil
V1 ali V3

Magnetni ventil 9 V
Bluetooth®
Za upravljanje zalivalnih
sistemov, ko ni na voljo
električne napeljave.
Preprosta nastavitev z
aplikacijo GARDENA
Bluetooth®. 6 individualnih
programov

Krmilna enota 9 V
Bluetooth®
Baterijsko upravljanje
ventila preko nastavitev
z aplikacijo. Pribor za
nadgradnjo obstoječe
GARDENA 9 V instalacije z
art. št. 1251

1278

1280

1282

1285

1287

Škatle za ventile
Set

Škatla z ventili 9 V
Bluetooth® set
Škatla za ventile z vključno 3
magnetnimi ventili 9 V Bluetooth®
Art. št.

PREGLED IZDELKOV

1286

Škatla za ventil V1

Škatla za ventil V3

Za 1 magnetni ventil 9 V ali 24 V

Za do 3 magnetne ventile 9 V
ali 24 V

1278

1280

Povezovalni kos za škatle
za ventile V3
Za povezavo dveh Škatel za
ventile V3
2758
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Micro-Drip-System
Pa začnimo. Kako namestiti svoj lasten Micro-Drip-System?
Presenečeni boste, saj je montaža lastnega sistema MDS lažja, kot si mislite.
Korak za korakom boste zelo hitro ustvarili svojo individualno in priročno rešitev za zalivanje.

Začetek
sistema
Začnite - izberite zalivalni
računalnik in osnovno enoto.
Osnovna enota zmanjša tlak
in filtrira vodo.

Za cvetlične lonce
in korita
Za cvetlične lonce in korita
izberite cevi in kapljalnike,
označene z roza barvo.

Za strnjene
zasaditve
Izberite cevi, pršne šobe in
zalivalnike, označene z modro
barvo.

Za vrstne
zasaditve
Izberite cevi označene z
rumeno barvo. Imate možnost
za podzemno in nadzemno
namestitev. Kupite lahko
praktične komplete, označene
z rumeno, in jih dopolnite s
podaljševalnimi cevmi.

Povezovalna
tehnologija
Za pomoč pri priključitvi
cevi lahko izbirate med
različnimi možnostmi, kot so
križni kosi, T-kosi, L-kosi. To
pomeni, da lahko ustvarite
svoj Micro-Drip-System, ki
bo popolnoma ustrezal vašim
zahtevam.

Nasvet
Pri nakupu si pomagajte z barvami na
embalaži. Embalaža je označena z roza,
modro, rumeno in rjavo barvo.
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1. Namestitev
Namestitev tip 1
Cevi 4,6 mm in 13 mm
Sistem za cvetlične lonce in korita
ter strnjene zasaditve in/ali vrstne
zasaditve.
(kombinacija 4,6 mm + 13 mm)

Namestitev tip 2
Cevi 4,6 mm
Sistem za cvetlične lonce in korita in/
ali vrstne zasaditve (samo cevi 4,6
mm)

Namestitev tip 3
Cevi 13 mm
Sistem za strnjene zasaditve in/ali
vrstne zasaditve. (cevi 13 mm in/
ali nadzemne kapljalne cevi 13 mm).
Kapljalnike in/ali pršne šobe vstavite
neposredno v 13-milimetrsko cev.

Namestitev osnovne enote
Osnovna enota je ključni del Micro-Drip-System. Osnovna enota je takoj pripravljena za uporabo, zmanjša vhodni tlak in filtrira vodo.
Osnovno enoto postavite na sredino cevi in podvojite dolžino cevnega sistema (glej tabelo 56).
Osnovna enota je nameščena na začetku sistema
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Osnovna enota je nameščena na sredino cevi
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2. Sestavljanje Micro-Drip-Systema
Tri stvari, ki jih morate vedeti:
1. Osnovna enota je začetna točka in določa priključno vrednost.
2. Osnovna enota določa količino vode, ki je na voljo v sistemu.
3. Priključna vrednost sistema mora biti večja od vrednosti porabe.

Izračun priključne vrednosti (pri velikih / kombiniranih sistemih)
Kombinirano namakanje več vrtnih površin. Primer kombinacij za različne potrebe.

Postavitev 1

Zalivalne naprave so nameščene na 4,6 mm cev,
dovod vode je s 13 mm cevjo.

Postavitev 2

Postavitev 3

Zalivalne naprave so nameščene na 4,6 mm cev,
dovod vode je s 4,6 mm cevjo.

Zalivalne naprave so nameščene neposredno v
13 mm cev.

13 mm (½") polagalna cev
4,6 mm (³∕₁₆) razdelilna cev

Priključne vrednosti

Postavitev 1
Postavitev 2
Postavitev 3

Priključna vrednost,
priporočena dolžina
cevi**
Priključna vrednost,
priporočena dolžina
cevi**
Priključna vrednost,
priporočena dolžina
cevi**

Primer izračuna

Osnovna enota je nameščena na začetku cevi

Osnovna enota je sredinsko nameščena*

Osnovna enota 1000

Osnovna enota 2000

Osnovna enota

Osnovna enota 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

Primer Postavitev 1
Določitev priključne vrednosti

1. Določitev števila in vrste
zalivalnih naprav (pršne
šobe / kapljalniki /
kapljalna cev)
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2. Določitev vrednosti porabe
sistema (zalivalne zaprave
× vrednost porabe iz
tabele)

3. Seštejte vrednosti, da
dobite vsoto vrednosti
porabe. Če je vrednost
porabe sistema nižja od
priključne vrednosti, bo
sistem deloval nemoteno.

NAČRTOVALNIK GARDENA MICRO-DRIP-SYSTEM

Vrednosti porabe
Art. št.

Opis

Postavitev

Vrednosti porabe zalivalnih naprav
M1

M2

M3

1340 / 8310

Končni kapljalnik 2 l / h

2

2

5

1391

Nastavljivi končni kapljalnik

10

10

25

8316

Nastavljivi končni kapljalnik

8

8

20

8343 / 8311

Vrstni kapljalnik 2 l / h

4

4

–

8392

Nastavljivi vrstni kapljalnik

20

20

–

8317

Nastavljivi vrstni kapljalnik

16

16

–

8320

Šoba za majhne površine

–

–

70

8321

Šoba za majhne površine

70

25

–

1365

Pršna šoba 360°

125

100

100

1367

Pršna šoba 180°

110

100

80

1368

Pršna šoba 90°

85

50

65

1370

Šoba za ozke površine

70

50

70

1372

Šoba za ozke zaključene površine

70

50

70

1371

Šoba za pršno meglo

40

25

40

1369

Vrtljivi rosilni zalivalnik 360°

110

100

80

1396

Razpršilna šoba za 6 površin

125

50

60

8364

Pravokotni zalivalnik OS 90

–

–

1000

13010 / 1362

Kapljalna cev 4,6 mm (³∕₁₆)***

4

4

–

13001 / 13002
13013 / 13131

Kapljalna cev 13 mm (½")***

–

–

10

Načrtovana količina

Skupna vrednost
porabe

12 kos.

48

1 kos.

80

7.5 metrov

75

Skupaj

203

* Priključna vrednost vsake polovice cevovoda znaša polovico priključne vrednosti sredinsko nameščene osnovne enote.
** Navedena maksimalna dolžina cevi služi kot vodilo in je neodvisna od števila priključenih zalivalnih naprav.
*** Vrednost porabe na meter kapljalne cevi.
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3. Načrtovanje in nabava
Uporabite pisalo in papir ter narišite načrt
1.
2.
3.

Narišite svoj vrt natančno in v merilu.
Narišite zasajene površine (npr. žive meje, vrtne ali cvetlične grede,
cvetlične lonce in korita, itd.).
Narišite vse posamezne rastline.

Naš nasvet:				
Uporabite naš spletni vodnik
Na spletu ustvarite skico svojega vrta
Uporabite aplikacijo “myGarden” in ustvarite lastno skico
vrta. Zagotavlja odlično osnovo za vse ročne risbe, ki jih boste
naknadno ustvarili za Micro-Drip-System.
www.gardena.si/mygarden

Če boste postavitev zalivalnega sistema opravili sami, vas prosimo za
razumevanje, da ne prevzamemo nobene odgovornosti za stroške ali za
škodo, ki bi nastala pri načrtovanju ali izvedbi načrta.
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Nadaljujmo, korak za korakom
Pri risanju skice je najbolje uporabiti različne barve in ikone. To bo pomagalo ustvariti najboljši pregled.
1. Označite dovod vode za cevi 4,6 mm ³∕₁₆ ali 13 mm ½”
Oskrba z vodo

2. Dodajte osnovno enoto
Osnovna enota

Odločite se kam boste namestiti Osnovno enoto
- na začetku ali na sredini cevi. Če je začetek
sistema postavljen daleč od priključka vode,
uporabite Pipeline cevni sistem ali OGS cev za
pretok vode med pipo in Osnovno enoto. Tako
preprečite izgubo vodnega tlaka.

3. Skicirajte izbrane povezovalne in razdelilne cevi z različnimi barvami
Micro-Drip-System za cvetlične lončke in korita
Micro-Drip-System za strnjene zasaditve
Micro-Drip-System za vrstne zasaditve

4. Izberite kapljalnike in šobe.
Zabeležite, koliko katerih potrebujete.

5. Vrišite priključne kose za cevi 4,6 mm ³∕₁₆ ali 13 mm ½”
Križni kos

Povezovalni kos

T-kos

L-kos

Reducirni T-kos

Zamašek

6. Načrtujte razna držala in druge pripomočke za cevi 4,6 mm ³∕₁₆ ali 13 mm ½”
Cevno držalo

Vodilo za cev

Pritrjevalo za cev

7. Dodajte izdelke seznam
Dodajte izbrane izdelke na nakupovalni seznam na strani 78.
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4. Namestitev - pregled orodja in posameznih elementov
s tem delom privijete
kapljalnike

Vse na enem mestu

Preverite posamezne elemente Micro-Drip-System, ter opise izdelkov. Prikazano in
opisano je tudi orodje, kar vam bo olajšalo namestitev.

uporabite konico
in z njo naredite
luknjo

ta del uporabite da privijete
podaljševalno cev

Škarje

Kaplja

lna ce
v pod

zemna

13,7-

Orodje za montažo

mm
Osnovna enota

Kaplja

lna ce
v nad

zemna

Kaplja

lna ce
v 4,6

Polag
a

13 mm

Povezovalni
elementi

mm

lna ce
v 13 m

Razde
lil

m

na ce
v 4,6

Reducirni kos za prehod
iz 13-milimetrske cevi na
4,6-milimetrsko cev

mm

Zamašek
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Pravokotni
zalivalnik

Vrstni kapljalniki

Pršna šoba
Pršna šoba za 6 površin

Končni kapljalnik

Podaljševalna cev za šobe

Regulirni

Cevno držalo za
pritrditev cevi
v zemljo

ventil za šobe

Zaporni ventil
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Vodilo za cev za pritrditev
cevi na zemljo in za
pritrditev pršnih šob
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5. Namestitev - preprosta montaža
Original GARDENA System
Od pipe do osnovne enote
Vse se prične s pipo in vsak del sestava je povezan z drugim.
Najprej se priključi zalivalni računalnik, cev in osnovna
enota. Enostavno, vodotesno, fleksibilno in varno. Že 50 let
zagotavljamo varne in inovativne rešitve ter povezave.

Micro-Drip-System je enostaven za montažo.
Kar od podjetja GARDENA tudi pričakujete.

Imate možnost, da
sistem povežete z
zalivalnim računalnikom

Priključite cev

Micro-Drip-System
Od osnovne enote do rastlin
Micro-Drip-System prevzame nadzor od osnovne enote naprej.
Povezovalni elementi (npr. križni kos ali T-kos) se uporabljajo
za enostavno povezavo kapljalnih cevi. Enostavna uporaba s
tehnologijo Quick&Easy.

Priključite osnovno enoto
na začetek sistema

Vsi kapljalniki, šobe in
zalivalniki so priviti
ali zataknjeni. Vse je
enostavno in zanesljivo.

Za preprosto prilagajanje dolžine
cevi uporabite škarje

Pri
k
za ljučite
cve
tlič vrstn
na
kor e kapl
ita
jaln
ike

Cevi odrežite na želeno dolžino, jih povežite in pritrdite kapljalnike ali šobe. Po želji
lahko tudi najprej pritrdite kapljalnike in šobe ter šele nato povežete cevi. Odločitev
je vaša vendar bodite pozorni, da je vse povezano in priključeno. Preden spustite
vodo skozi sistem, zaprite konec cevi z zamaškom. Če želite sistem naknadno
spremeniti, ga lahko znova po želji sestavite.
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Uporabite orodje za montažo,
da naredite luknje

V pripravljene luknje
privijte pršne šobe
Namestite
regulirni ventil
pod pršno šobo
in ga privijte v
podaljševalno cev

Enostavno potisnite skupaj

Podaljševalno cev privijte v
predhodno izvrtano luknjo

Priključite
nadzemno kapljalno
cev za takojšnjo
uporabo in že ste
končali!

Vodilo za cev
pritrdite na
predhodno
izvrtano luknjo

Uporabite
cevna držala za
pritrditev cevi

Privijte končne kapljalnike
za cvetlične lonce

Na konec cevi
namestite zamašek
NA Č RT O V A L N I K G ARDENA M I C R O - DR I P - S Y S TE M

Na konec kapljalne cevi
namestite zamašek
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Načrtovanje
Sprinklersystema
GARDENA Načrtovalnik zalivanja

Zalivanje ne bi moglo biti enostavneje. Namestite svoj samodejni zalivalni sistem in uživajte v svobodi in udobju v vsakem trenutku.
Pokazali vam bomo kako to naredite sami, ali pa delo prevzame kdo drug. Preverite kaj je najbolje za vas. Naši spletni pomočniki
in svetovalna ekipa vam lahko pomagajo.

A

Načrtujte sami

Ustvarite individualni načrt zalivanja za svoj vrt.
Navodila najdete na naslednjih straneh in vas vodijo
korak za korakom. Na strani 79 je predloga za
pripravo vašega nakupa.

B

Načrtujte na spletu

Ustvarite svoj načrt zalivanja z uporabo načrtovalnika
zalivanja GARDENA „myGarden“, na spletnem
naslovu:
www.gardena.si/mygarden

C

GARDENA pomoč strankam

Nimate časa ali energije za načrtovanje zalivalnega
sistema? Kontaktirajte naše svetovalce, ki vam bodo z
veseljem svetovali in pomagali.
svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com

Če boste namestitev zalivalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da
ne prevzamemo nobene odgovornosti za stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri
načrtovanju ali izvedbi načrta.
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Načrtujte sami - samodejno zalivanje v šestih korakih
1. Načrtujte sistem
2. Izberite zalivalnike
3. Izberite cevi
4. Izberite povezovalne elemente in priključke
5. Izberite nadzorni sistem
6. Namestite sistem
Končali ste!
Na naslednjih straneh boste izvedeli vse, kar morate vedeti o samodejnem zalivanju vašega vrta.
Dolgoletno strokovno znanje, izpopolnjena tehnologija GARDENA in skupna strast do vrtov, ustvarjajo najboljše
rešitve. Kaj kmalu se boste lahko veselili svojega zalivalnega sistema in ne bo vam več potrebno skrbeti za zalivanje.

1. Osnova: Narišite skico svojega vrta
Skica
1. Narišite skico parcele v merilu 1: 100 (1 cm = 1 m) ali v merilu 1: 200 (1 cm = 2 m)
2. Označite dovod vode (pipe, vodnjak, rezervoar)
3. Označite vsa področja, ki jih je potrebno zaliti

Garaža/balkon

Terasa

Drevesa & okrasne rastline

Rastlinjak/
gredice

Vodni priključek

Bazen

Rastline na robu vrta
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2. Izbira zalivalnikov
Poiščite idealen zalivalnik za svoj projekt

Za individualno kombinacijo

Za kvadratne in pravokotne površine

Zalivajte različna področja in sestavite svojo lastno
kombinacijo z modeli S- in T-, ki bodo poskrbeli
za učinkovito zalivanje vašega vrta. Zaliva vogalna
področja pri 90 ali 270 stopinjah, ter površine ob
robovih s 180 stopinjami.
Opomba: T-in S-modele vedno priključite na ločeno
linijo.

Za kvadratne in pravokotne površine med 2 in 140 m2
je ugrezni zalivalnik OS 140 popolna izbira. Idealen je
za zalivanje posebej majhnih ali ozkih površin. Zahvaljujoč nastavljivemu dosegu do 15 m, lahko zaliva tudi
velike površine. Je alternativa uporabi večih zalivalnikov
hkrati.

!!! Pomembno navodilo

pravilno

nepravilno

T- in S modeli /
Vedno jih priključite na različne linije.
Razlog so različne količine padavin.

T modeli in Ugrezni zalivalnik za kvadratne in
pravokotne površine (OS 140)
Lahko so priključeni na isto linijo.
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Pregled zalivalnikov
T-modeli

S-modeli

Pravokotne
površine

Ugrezni
zalivalnik
S 30

Ugrezni
zalivalnik
S 50

Ugrezni
zalivalnik
S 80

Ugrezni
zalivalnik
S-CS

Ugrezni
zalivalnik
S-ES

Ugrezni
zalivalnik
S 80 / 300

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 100

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 200

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 380

Ugrezni
pravokotni
zalivalnik
OS 140

Površina zalivanja

Do 30 m²

Do 50 m²

Do 80 m²

6–24 m²

3–12 m²

Do 80 m²

Do 100 m²

Do 200 m²

Do 380 m²

2–140 m²

Sektor zalivanja

5–360°

5–360°

5–360°

1–2 m

1–2 m

5–360°

70–360°

25–360°

25–360°

Širina zalivanja
1–9,5 m

Domet

1.5–3 m

2–4 m

2.5–5 m

6–12 m

3–6 m

2.5–5 m

4–6 m

5–8 m

6–11 m

2–15 m

Razdalja med
zalivalniki

2–4 m

3–5 m

4–7 m

3–6 m

3–6 m

4–7 m

5–8 m

7.5–10 m

9–15 m

–

Vse informacije veljajo za tlak 2 bara.

Kaj morate vedeti pri načrtovanju
• Krožni zalivalniki se nastavijo tako, da se zalivalne površine med seboj prekrivajo. To zagotavlja, da se voda enakomerno
porazdeli po celotnem območju.
• Na posebej vetrovnih območjih morate zmanjšati razdaljo med zalivalniki, da preprečite odnašanje vode.

Skica
Svojo skico vrta dopolnite:
1. Izberite ustrezne zalivalnike za različna področja vašega vrta.
2. Zalivalnike dodajte na skico in upoštevajte pomembne informacije o pozicioniranju posameznih zalivalnikov na strani 68.
3. Dodajte izbrane zalivalnike z opisom in količino na svoj nakupovalni seznam.

NA Č RT O V A L N I K G ARDENA S PR I N K L ER S Y S TE M

67

Pregled
Tip

Opis

Ostale površine do 80 m2

Ugrezni zalivalnik S 30
Višina dviga 100 mm
½" notranji navoj

Načrtovan domet

Sektor

Domet 1.5–3 m

5–360°

Razdalja med zalivalniki 2–4 m

Art. št.. 1554
Ugrezni zalivalnik S 50
Višina dviga 100 mm
½” notranji navoj

Domet 2–4 m

Razdalja med zalivalniki 3–5 m

S-Modeli Ugrezni zalivalniki

Art. št. 1555
Ugrezni zalivalnik S 80
Višina dviga 100 mm
½” notranji navoj

Domet 2.5–5 m

6–12 m

3–6 m

Ugrezni zalivalnik S 80 / 300
Višina dviga 300 mm
¾" zunanji navoj

Domet 2.5–5 m

T-Modeli Turbinski ugrezni zalivalniki

Ugrezni turbinski zalivalnik
T 100
½" notranji navoj

Domet 4–6 m

Domet 5–8 m

Domet 6–11 m

Ugrezni pravokotni zalivalnik
OS 140
¾" notranji navoj

25–360°

Razdalja med zalivalniki 9–15 m

Art. št. 8205
Pravokotne površine

25–360°

Razdalja med zalivalniki
7,5–10 m

Art. št. 8203
Ugrezni turbinski zalivalnik
T 380
¾" notranji navoj

70–360°

Razdalja med zalivalniki 5–8 m

Art. št. 8201
Ugrezni turbinski zalivalnik
T 200
½" notranji navoj

5–360°

Razdalja med zalivalniki 4–7 m

Art. št. 1566
Ostale površine

Širina pršenja 1–2 m

Razdalja med zalivalniki 3–6 m

Art. št. 1553
Za višje rastline

Širina pršenja 1–2 m

Razdalja med zalivalniki 3–6 m

Art. št. 1552
Ugrezni zalivalnik S-ES
Višina dviga 100 mm
½” notranji navoj

5–360°

Razdalja med zalivalniki 4–7 m

Art. št. 1569
Ugrezni zalivalnik S-CS
Višina dviga 100 mm
½” notranji navoj

5–360°

Domet 2–15 m

Širina pršenja 1–9,5 m

Art. št. 8223
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Vrednosti porabe zalivalnikov (za načrtovanje stran 71)

Povezave

5–90°
=6

91–180°
= 11

181–270°
= 16

271–360°
= 20

½" notranji navoj

5–90°
=8

91–180°
= 15

181–270°
= 22

271–360°
= 26

½" notranji navoj

5–90°
=9

91–180°
= 17

181–270°
= 25

271–360°
= 32

½" notranji navoj

Povezave za ½” notranji navoj
Prožna povezava

Art. št. 2739

T-kos
Art. št. 2790

Vogalni kos
Art. št. 2764

= 15

½" notranji navoj

=8

½" notranji navoj

T-kos
Art. št. 2786

¾" zunanji navoj

Povezava za ¾” zunanji navoj

5–90°
= 13

91–180°
= 21

181–270°
= 29

271–360°
= 35

L-kos
Art. št. 2784

Neposredna toga povezava

Vogalni kos
Art. št. 2782

L-kos
Art. št. 2780

Art. št. 2761
70–90°
=8

91–180°
= 10

181–270°
= 14

271–360°
= 17

½" notranji navoj

Povezave za ¾” notranji navoj
Prožna povezava

25–90°
=9

91–180°
= 13

181–270°
= 17

271–360°
= 20

½" notranji navoj
Art. št. 2740

25–90°
= 15

91–180°
= 20

181–270°
= 25

271–360°
= 30

¾" notranji navoj
T-kos
Art. št. 2790

Vogalni kos
Art. št. 2764

L-kos
Art. št. 2784

Neposredna toga povezava
= 22

¾" notranji navoj

T-kos
Art. št. 2787
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* Možnost uporabe z izpustnim ventilom

Vogalni kos
Art. št. 2783

L-kos
Art. št. 2781
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3. Določanje vodov
A

Izračun priključne vrednosti
Če želite uporabiti različne količine vode za
individualno zalivanje različnih področij vašega vrta,
boste potrebovali več linij, ki namakajo območja eno
za drugo. Določiti morate priključno vrednost vašega
dovoda vode, saj boste tako ugotovili, koliko zalivalnih

kanalov lahko povežete. Najprej izračunajte čas
polnjenja:

• Za vsakih 25 m se doda ena sekunda pri času
polnjenja vedra. Glej primer.

• Če je čas polnjenja krajši od 14 sekund in
nameravate uporabljati zalivalni računalnik,
avtomatski razdelilnik vode ali dvokraki oz. štirikraki
razdelilnik, dodajte 3 sekunde.

Vaš zalivalni sistem ima posebne potrebe po vodi. V
nadaljevanju svetujemo, kaj upoštevajte pri izbiri. Če
je potreba po vodi večja od količine pretoka vode, v
načrtovanje vključite več vodov/linij.

B

Prištejte dodatni čas za razdaljo

• Koliko metrov je med pipo ali črpalko in najbolj
oddaljenim zalivalnikom? Zabeležite razdaljo.

C

Priključna vrednost

Vzorčni primer

Čas polnjenja vedra dodajte času, ki ga je potrebno dodati zaradi
razdalje. Izberite priključno vrednost iz tabele.
Sekunde

Do 9

10–13

14–19

20–24

25–30

Priključna
vrednost

100

80

60

40

20

D

• Odprite pipo in napolnite 10-litrsko vedro.
• Izmerite čas v sekundah, ki je potreben za
polnjenje.

Čas polnjenja v sekundah:
+ 1 sek. za vsakih 25 m (v tem primeru 29,5 m) = skupnaj v sekundah

10 + 2 = 12 sekund = Priključna vrednost 80

Določanje števila napajalnih vodov (zalivalnih kanalov)

• Na svoji skici označite zalivalnike ter vrednost
porabe.
• Narišite vode/cevi (začnite pri dovodu vode).

• Izmerite koliko metrov priključne cevi potrebujete za
svoje linije. Oglejte si vzorec in vrtno skico na desni.

• Upoštevajte priključno vrednost. Pri dodajanju
zalivalnikov na vodovodno linijo zagotovite, da le ta
ne bo presežena.
• Upoštevajte informacije o združljivosti str. 68.

Priključitev na črpalke GARDENA
Če nameravate zalivalni sistem uporabljati s črpalko, uporabite GARDENA Profi-System priključni komplet (art. št. 1505) in pritrdite
na črpalko približno 1 m 19 mm (¾”) cevi ter izmerite čas polnjenja.

Čas polnjenja 10-litrskega vedra s črpalko v sekundah
Hišni vodni avtomati /
smart Hišni vodni avtomat

Višina črpanja do

7m

Art. št.

3m

15

22

1757

20

28

40

12

18

1758

12

15

22

10

14

Vrtne črpalke

Višina črpanja do

Art. št.

3m

5m

1732

12

1734

9

1736

7

Potopne tlačne
črpalke

Dvižna višina do

Art. št.

3m

5m

7m

10 m

1771

9.9

10.3

11.3

12.6

1773

9.0

9.3

9.7

10.3

1766

11.6

12.5

14.2

16.8

1476

10

11

12

13

1489

11

12

13

14

1492

10

11

12

13

1499

10

11

12

13
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5m

7m

1759, 19080, 19106

9

12

18

1760

7

10

14

NA Č RT O V A L N I K G ARDENA S PR I N K L ER S Y S TE M

Vrednosti porabe zalivalnikov
T-modeli

S-modeli
Ugrezni
zalivalnik
S 30

Ugrezni
zalivalnik
S 50

Ugrezni
zalivalnik
S 80

Ugrezni
zalivalnik
S-CS

Ugrezni
zalivalnik
S-ES

Ugrezni
zalivalnik
S 80 / 300

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 100

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 200

Ugrezni
turbinski
zalivalnik
T 380

Ugrezni
pravokotni
zalivalnik
OS 140

–

–

–

15

8

–

–

–

–

22

0–90°

6

8

9

–

–

13

7

9

15

–

91–180°

11

15

17

–

–

21

10

13

20

–

181–270°

16

22

25

–

–

29

14

17

25

–

271–360°

20

26

32

–

–

35

17

20

30

–

Območje

Vzorčni primer
Dolžina cevi na vod

Napajalni vodi izračunani na podlagi vrednosti porabe zalivalnikov
Vrednosti porabe zalivalnikov, ki ste jih dodali na napajalni vod, ne sme preseči priključne vrednosti
(80 v tem primeru).

Vod 1	

22

Vod 2 		
Vod 3		

+9

+ 13

17

8

+ 15

+7
+ 15

+ 13

= 57

= 42 m = skupaj 90 m

+ 10

= 34

= 24 m

+ 15

= 53

= 24 m

Razširite/dopolnite svojo skico
1. Zabeležite si vrednost izračunane povezave.
2. Narišite linije in upoštevajte, da priključne vrednosti ne smete preseči z vrednostjo porabe zalivalnikov.
3. Zapišite dolžine cevi in jih dodajte na seznam. Polagalne cevi so dobavljive v dolžinah 10 m, 25 m in 50 m.

S 50
180°=15

S 50
180°=15

S 50
90°=8
S 50
180°=15

T 100
90°=7

T 100
100°=10

24 m
42 m
24 m
cad-block.com

cad-block.com

T 200
270°=17

T 200
160°=13

OS140
=22
T 200
90°=9
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T 200
180°=13
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4. Izbira povezovalnih in priključnih kosov
Sedaj se bomo osredotočili na priključne in povezovalne elemente ter izpustne ventile

A

Povezovalni kosi za cevi

Izberite priključne kose za cevi in količine dodajte
na nakupovalni seznam. Glejte pregled artiklov na
strani 49.

B

Povezovalni kos
Za podaljševanje

L-kos
Za spremembo smeri

Zaščita pred zmrzaljo

Na vsako linijo namestite izpustni ventil za
zaščito zalivalnega sistema pred zmrzaljo. Ventil
vedno namestite na najnižjo točko cevovoda.

T-kos
Za spremembo smeri

Zaključni kos
Za konec cevi

T-kos
z izpustnim ventilom

Zaključni kos
z izpustnim ventilom

Glejte pregled artiklov na strani 49.
Navodila za namestitev na strani 75.

C

Priključni kosi za zalivalnike

Izberite priključne kose za zalivalnike in jih
dodajte na vaš nakupovalni seznam. Upoštevajte,
da velikosti navojev ustrezajo navojem
zalivalnikov, ki ste jih izbrali.
Oglejte si pregled artiklov na strani 50/51 in
68/69.

Priključitev zalivalnikov - prilagodljiva namestitev
Patentirana povezovalna tehnologija “Quick & Easy” 1 ali v
kombinaciji s prožnima priključkoma za zalivalnike art. št. 2739 in
2740 2 , za prilagodljivo namestitev ugreznih turbinskih ali ugreznih
zalivalnikov izven linije. Različne možnosti priključitve: na ravnem delu
cevi s T-kosom, na vogalu z Vogalnim kosom in na koncu z L-kosom.
Kot alternativa T-kosu: 3 Objemka za pritrditev brez prekinjanja cevi.

Tog
1

Prožen
2

3

Nadgradite svojo skico vrta
1. Izberite povezovalne kose za cevi in jih dodajte v načrt, količino pa zabeležite v nakupovalni seznam.
2. Izberite ustrezne priključne kose za zalivalnike, jih vnesite v načrt ter dodajte količino na nakupovalni seznam.

Povezovalni kosi za cevi
L-kos = 7 kosov
T-kos = 5 kosov
Priključni kosi za zalivalnike
L-kos 1/2” = 7 kosov
T-kos 1/2” = 2 kosa
Vogalni kos 1/2” = 1 kos
L-kos 3/4” = 1 kos
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5. Izberite načina upravljanja
Prišli smo do nadzornega sistema, ki je srce celotnega sistema.
Zalivalni sistemi so enokanalni ali večkanalni. Večkanalni sistemi so sistemi z dvema ali več zalivalnimi linijami. Pri izbiri večkanalne rešitve, boste sistem lahko
vedno razširili, če boste želeli dodati še druga zalivalna območja.

Električni priključek je na voljo
Do 6 zalivalnih vodov

Na voljo tudi kot
del smart systema,
kot smart Krmilnik
zalivanja

Pred vsakim zalivalnim vodom je nameščen 24 V
magnetni ventil (art. št. 1278). GARDENA Krmilnik
zalivanja preko povezovalnega kabla pošilja signale
magnetnim ventilom, ki odpirajo in zapirajo do 6
zalivalnih vodov.
Več informacij o večkanalnem upravljanju najdete na
strani 40.

Električni priključek ni na voljo

Novo

Poljubno število zalivalnih vodov

Pred vsakim zalivalnim vodom je nameščen Magnetni
ventil 9 V Bluetooth® (art. št. 1285). Vsa konfiguracija
se uredi v aplikaciji GARDENA Bluetooth® in se
s povezavo Bluetooth® pošlje v krmilno enoto na
vrhu ventila. Ventili se odprejo in zaprejo v skladu z
načrtovanim urnikom v aplikaciji. Prednost je, da lahko
ventile namestite kjer koli na vrtu. Nova 9 V baterija
deluje celo sezono.
Več informacij o večkanalnem upravljanju najdete na
strani 40.

Povezovanje sistema
Sistem lahko hitro in preprosto povežete s tehnologijo Quick & Easy. Podroben pregled artiklov najdete na strani 49.
Dodajte vse potrebne izdelke na nakupovalni seznam. Pri povezovanju sistema priporočamo naslednje izdelke:

Priključna doza
Za podzemno povezavo
cevnega sistema Pipeline ali
Sprinklersystem

Profi-System priključni
komplet
Priključitev Sprinklersystem in
Pipeline cevnega sistema na
vodovodno pipo
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Profi-System priključna
garnitura
Komplet za priključitev
Sprinklersystem in Pipeline
cevnega sistema na vodovodno
pipo

Škatla za ventile V3
Za do 3 magnetne ventile 9 V
ali 24 V

Različni povezovalni kosi
Za priključitev cevi na
priključno dozo, vodno vtičnico,
ventile, škatle za ventile ali za
neposredni priklop zalivalnega
sistema na hišni vodovod
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6. Namestitev sistema
Le še nekaj opravil vas čaka preden se lahko usedete in sprostite med samodejnim zalivanjem vrta.
Ponujamo nekaj preprostih korakov, da sami profesionalno namestite zalivalni sistem. *

poravnajte
robove
odrežite

A Razporedite vse elemente po vrtu, skladno z načrtom.

Začnite na začetku zalivalnega sistema.
Nasvet: Odvitje cevi eno do dve uri pred uporabo, saj
izpostavljanje na soncu omogoča lažjo poravnavo.

E Pomembno! Preverite, da je vaš zalivalni sistem vodotesen.

To storite tako, da spustite vodo skozi sistem, preden ga položite pod
zemljo. Če je zalivalni sistem vodotesen, nadaljujte s korakom F. Če
sistem ni vodotesen, preverite, ali so cevi nameščene v povezovalne
kose dovolj globoko.

B Cevi narežite na ustrezne dolžine, skladno z načrtom.

Prepričajte se, da v cev ne pride zemlja. Če je potrebno, poravnajte
in očistite umazane robove. Za čist rez v eni potezi, uporabite
GARDENA Rezilo za polagalne cevi..

F Z lopato zarežite v zemljo v obliki črke V, globine 20-25 cm. Pri

tem previdno odstranite rušo in izkopljite jarek. Če so v jarku kamni,
jih odstranite.
Nasvet: Trato predhodno pokosite in zalijte. To bo olajšalo
postopek.

I Sistem zasujte z zemljo, položite travno rušo nazaj in jo poteptajte. Trava se bo hitreje razrasla, če ste

zemljo in rušo predhodno zalili. Po dveh do treh tednih sistem več ne bo viden.
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blokada

Obročno tesnilo

o
Potisnite d

konca

Zategnite 140o

C Povežite elemente med seboj. Cevi potisnite pribl. 6 cm v

povezovalni del O-tesnila, kar bo zagotovilo vodotesno povezavo.
Pozor: tesnilni obroč je pozicioniran po pribl. 4 cm, zato potisnite cev
do konca v luknjo.

G Položite cevi z zalivalniki in ostalimi povezanimi elementi v jarek.

Vsi zalivalniki, priključne doze in vodne vtičnice morajo biti v celoti
nameščeni v zemljo in poravnani s površjem. Glava in matica naj
bosta zaradi rednega čiščenja nad površino tal.

D Nastavite smer pršenja, sektorje in domet zalivalnikov. S
pomočjo izvijača zavrtite zgornji vijak. To vam omogoči uravnavanje
dometa.

H Izpustne ventile namestite na najnižje točke zalivalnega sistema.

Na nagnjenem terenu, višinska razlika med posameznimi izpustnimi
ventili ne sme presegati dveh metrov. Po potrebi, na takšni površini
namestite več izpustnih ventilov. Za temeljito odvajanje vode in
zaščito izpustnega ventila, pod in okrog njega položite grob prod
(pribl. 20 × 20 × 20).
Pred namestitvijo izpustnih ventilov izperite sistem, da odstranite
morebitno umazanijo, ki je morda prišla v sistem med namestitvijo.
Izpustnii ventili se samodejno odprejo po zalivanju, takoj ko je tlak
vode manjši od 0,2 bara in izpraznijo cev.

* Če boste namestitev zalivalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da ne prevzamemo nobene odgovornosti za
stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri načrtovanju ali izvedbi načrta.
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Nasveti in namigi za vzdrževanje
Nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali podaljšati življenjsko dobo sistema.

Centralni filter
Če se voda do zalivalnega sistema dovaja s pomočjo črpalke, lahko v
sistem vstopi pesek in povzroči motnje v delovanju zalivalnikov. V primeru
dovajanja vode s črpalko, vedno uporabite centralni filter.

Visok vodni tlak
Najvišji dovoljen delovni tlak za zalivalnike in cevi je 6 barov. Pri
višjem tlaku je potrebno ustrezno znižati tlak. Kako sistem pravilno
priklopiti na vodovodno omrežje, se pozanimajte pri
lokalnem upravljalcu omrežja.

Iz 19 mm ali 32 mm, na 25 mm cevne priključke
Želite svoj GARDENA Sprinklersystem nameščen pred letom 2020
razširiti ali nadgraditi?
• Za prehod z 19 mm polagalne cevi na 25 mm cev, uporabite Priključek
za pipo z objemko art. št. 1513 v kombinaciji s Povezovalnim kosom
25 mm × 1” zunanji navoj, art. št. 2763.
• Za prehod z 32 mm polagalne cevi na 25 mm cev, uporabite Reducirni
kos, art. št. 2777.

Zaščita pred zmrzaljo
Pred prvo zmrzaljo odklopite zalivalni sistem z napajalnega voda.
Upoštevajte opombe o zaščiti pred zmrzaljo za posamezne izdelke.

Povezava z stalnim tlakom
Za zagotovitev neprekinjene, na tlak odporne povezave, vodovodno
pipo in Priključno dozo (2722) povežite z 19 mm (¾”) cevjo in dvema
Prikjučkoma za pipo z objemko (1513).

Najpogosteje uporabljeno orodje
Škarje za rezanje cevi, izvijači (ploščati ali križni) za nastavitev
zalivalnikov, lopata za vkop cevi.

Glavni dovod vode /
priključna doza

Glavni dovod vode
/ priključna doza
Povezovalni kos za škatlo za ventile V3
art. št. 2758

Izhod

Kombinacija škatle za ventile V3 in škatle za ventil V1
Škatla za ventile V3 je povezana z dovodom vode. Lahko jo
kombinirate tudi s Škatlo V1. Naredite odvod na polagalni cevi in jo
priključite na Škatlo V1.
Nasvet: Če želite namestiti več škatel za ventile eno zraven druge
priporočamo, da škatle privijete na leseno podlago in tako fiksirate.

76

Izhod

Kombinacija škatel za ventile V3 in V3
Škatle za ventile V3 se med seboj lahko kombinirajo, sestavijo in razstavijo. To
zagotavlja teleskopski navojni priključek.

NA Č RT O V A L N I K G ARDENA S PR I N K L ER S Y S TE M

Nakupovalni seznam za Sprinklersystem

Art. št.

Opis

Ugrezni zalivalniki
8223

Ugrezni pravokotni zalivalnik OS 140
¾" notranji navoj

8201

Ugrezni turbinski zalivalnik T 100
½" notranji navoj

Art. št.

Opis

Večkanalne krmilne naprave z električnim napajanjem
1283

Krmilnik zalivanja 4030

1284

Krmilnik zalivanja 6030

19209

smart Set za nadzor zalivalnega sistema
Magnetni ventil 24 24 V

8203

Ugrezni turbinski zalivalnik T 200
½" notranji navoj

1278
1280

Povezovalni kabel 24 V, 15 m

8205

Ugrezni turbinski zalivalnik T 380
¾" notranji navoj

1282

Kabelska spojka 24 V, (6 kosov)

1554

Ugrezni zalivalnik S 30
½" notranji navoj

1285

Magnetni ventil 9 V Bluetooth®

1555

Ugrezni zalivalnik S 50
½" notranji navoj

1286

Škatla z ventili 9 V Bluetooth® Set

1287

Krmilna enota 9 V Bluetooth®

1569

Ugrezni zalivalnik S 80
½" notranji navoj

Pribor za večkanalne krmilne naprave

1552

Ugrezni zalivalnik S-CS
½" notranji navoj

1553

Ugrezni zalivalnik S-ES
½" notranji navoj

1566

Ugrezni zalivalnik S 80 / 300
¾" zunanji navoj

Priključitev zalivalnikov
2780

L-kos 25 mm × ½" zunanji navoj

2782

Vogalni kos 25 mm × ½" zunanji navoj

2784

L-kos 25 mm ×¾" zunanji navoj

2764

Vogalni kos 25 mm × ¾" notranji navoj

2739

Priključna cev ¾" x ½"

2740

Priključna cev ¾" x ¾"

2728

Objemka 25 mm x ¾" notranji navoj

2765

Orodje za izrezovanje lukenj ¾" navoj

2786

T-kos 25 mm × ½" zunanji navoj

2781

L-kos 25 mm × ¾" zunanji navoj

2783

Vogalni kos 25 mm × ¾" zunanji navoj

2787

T-kos 25 mm × ¾" zunanji navoj

2790

T-kos 25 mm × ¾" notranji navoj

2761

Povezovalni kos 25 mm × ¾" notranji navoj

Napajalni vodi
2718

10 m – Polagalna cev 25 mm

2700

25 m – Polagalna cev 25 mm

2701

50 m – Polagalna cev 25 mm

2727

Rezilo za polagalno cev 25 mm

Večkanalne krmilne naprave brez električnega napajanja

1254

Škatla za ventil V1

1255

Škatla za ventile V3

1286

Škatla z ventili 9 V Bluetooth® Set

2758

Povezovalni kos za škatlo za ventile V3

Povezava sistema
8262

Priključna doza

1505

Profi-System priključni komplet

2713

Profi-System priključni set

1513

Adapter za priklop na pipo 26,5 mm (G¾") / 33,3
mm (G1")

1510

Glavni filter

8264

Regulirni in zaporni ventil

2762

Povezovalni kos 25 mm × 1" notranji navoj

2763

Povezovalni kos 25 mm × 1" zunanji navoj

Senzorji
1867

Senzor vlažnosti tal

19040

smart Senzor vlažnosti tal

Pipeline cevni sistem
8266

Vodna vtičnica

8254

Priključek za vodo

8251

Pravokotni zalivalnik

8252

Vrtna pipa

8270

Začetni komplet

8272

Začetni komplet - zalivalnik

8274

Komplet zalivalnega sistema

Povezovalni kosi za napajalne vode
2771

T-kos 25 mm

2773

L-kos 25 mm

2775

Spojni kos 25 mm

2777

Reducirni kos 32 mm - 25 mm

2778

Zaključni kos 25 mm

Zaščita pred zmrzaljo
2760

Izpustni ventil (povezava ¾" zunanji navoj)

2770

Komplet ventilov za odvod vode

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc.. Uporaba teh znamk s
strani podjetja GARDENA je pod licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last njihovih lastnikov.
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Nakupovalni seznam Micro-Drip-System
Art. št.

Opis

Vsebina

Količina

Art. št.

Pribor za začetek sistema

Opis

Vsebina

Končni kapljalniki

1

1355

Osnovna enota (Pretok do 1000 l / h)

1

21

1340

Končni kapljalnik, 2 l / h

25

2

1354

Osnovna enota (Pretok do 2000 l / h)

1

22

8310

Končni kapljalnik s tlačno izravnavo, 2 l / h

10

3

8313

Posoda za dodajanje tekočega gnojila

1

23

1391

Zalivalna šoba končna, nastavljiva, 0 - 10 l / h

10

4

8322

Orodje za montažo

1

24

8316

Nastavljivi končni kapljalnik s tlačno izravnavo, 1 - 8 l / h

Napajalni vodi in vodila za cevi

5

Vrstni kapljalniki

5

1346

Polagalna cev (13 mm ½"), 15 m

1

25

8343

Vrstni kapljalnik, 2 l / h

10

5

1347

Polagalna cev (13 mm, ½"), 50 m

1

26

8311

Vrstni kapljalnik s tlačno izravnavo, 2 l / h

10

6

1350

Razdelilna cev (4,6 mm ³∕₁₆), 15 m

1

27

8392

Nastavljivi vrstni kapljalnik, 0 - 10 l / h

10

6

1348

Razdelilna cev (4.6 mm, ³/₁₆"), 50 m

1

28

8317

Nastavljivi vrstni kapljalnik s tlačno izravnavo, 1 - 8 l / h

7

8358

Zaporni ventil (13 mm ½")

1

7

8357

Zaporni ventil (4.6 mm ³/₁₆")

2

8

8380

Pritrjevalo za cev (13 mm ½")

2

8

8379

Pritrjevalo za cev (4.6 mm ³/₁₆")

5

9

1328

Držalo za cev (13 mm ½")

5

9

1327

Držalo za cev (4.6 mm ³∕₁₆")

10

10

8328

Vodilo za cev (13 mm ½")

3

10

8327

Vodilo za cev (4.6 mm ³/₁₆")

3

Povezovalni kosi in pribor
11

8339

Križni kos (13 mm ½")

2

11

8334

Križni kos (4,6 mm ³∕₁₆")

12

8333

Reducirni T-kos (13 mm ½")

5

13

8329

T-kos (13 mm ½")

2

13

8330

T-kos (4,6 mm ³∕₁₆")

14

8382

L-kos (13 mm ½")

14

8381

L-kos (4,6 mm ³∕₁₆")

10

10
2

Začetni set za strnjene zasaditve
13015 Začetni set za strnjene zasaditve

1

13016 Začetni set za visoke grede

1

Šobe in zalivalniki za strnjene zasaditve
29

1372

Pršilna šoba za ozke zaključene pasove

5

30

1370

Pršilna šoba za ozke pasove

5

31

1396

Zalivalna šoba za 6 površin

2

32

1369

Rotacijski pršilec 360°

2

33

1371

Šoba za pršno meglo

5

34

1365

Pršilna šoba 360°

5

34

1367

Pršilna šoba 180°

5

34

1368

Pršilna šoba 90°

5

35

8320

Šoba za majhne površine

10

36

8321

Šoba za majhne površine (4,6 mm ³∕₁₆")

10

37

8364

Pravokotni zalivalik OS 90

Začetni seti za vrstne zasaditve
13010 Začetni set za vrstne zasaditve S

1

3

13011 Začetni set za vrstne zasaditve M

1

13012 Začetni set za vrstne zasaditve M automatic

1

13013 Začetni set za vrstne zasaditve L

1

1389

1

8356

Spojni kos (13 mm ½")

15

8337

Spojni kos (4,6 mm ³∕₁₆")

16

8324

Zamašek (13 mm ½")

16

1323

Zamašek (4,6 mm ³∕₁₆")

17

8331

T-kos za šobe (13 mm ½")

5

17

8332

T-kos za šobe (4,6 mm ³∕₁₆")

5

18

1377

Podaljševalna cev za šobe

5

19

1374

Regulirni ventil za šobe

5

20

8363

Podaljševalna cev za zalivalnik OS 90

2

1874

10
5
10

Začetni seti za cvetlične posode
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1

10

15

xxx

5

13000 Začetni set za cvetlične lončke S

1

13001 Začetni set za cvetlične lončke M

1

13002 Začetni set za cvetlične lončke M automatic

1

Podzemna kapljalna cev z osnovno enoto

Zalivalni računalniki
1169

Časovni odmernik vode

1

1890

Flex

1

1891

Select

1889

Bluetooth

1892

Master

1

1
®

1

MultiControl duo

1

19031 smart Zalivalni računalnik

1

19040 smart Senzor

1

1867

Senzor vlažnosti tal

1

1868

Podaljševalni kabel

1

1197

Avtomatski razdelilnik vode

1

Količina

GARDENA na spletu
GARDENA myGarden
Oblikujte in načrtujte svoj sanjski vrt z Načrtovalnikom
vrta! Brezplačno spletno orodje vam ponuja tudi
avtomatsko načrtovanje zalivalnega sistema.
www.gardena.si/mygarden

GARDENA Vrtni magazin
Poiščite številne nasvete, ideje in navdih za vaš vrt.
Preverite!

Instagram
Svojo “strast do življenja” in do vrta
delimo s številnimi navdušenci. Delite svoj
#GARDENAmoment z nami na Instagramu!

Facebook
Ljubitelji vrta se družijo tudi na Facebooku.
Veselimo se srečanja z vami!
Gardena.slovenia

Gardena.slovenia

Pinterest
YouTube
Oglejte si uporabne nasvete in
navodila “korak za korakom”.
GardenaWorldwide

Raziščite prikrite majhne in velike
projekte v vašem domu in na vrtu.
GardenaWorldwide
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Enostavno do lastnega zalivalnega
sistema
Želite zanesljiv zalivalni sistem za svoj vrt?
• Informacije, ki vam bodo pomagale pri izbiri najboljše rešitve.
• Prodajni argumenti, ki bodo olajšali odločitev.
• Navodila in pomoč pri načrtovanju - od skice, do končnega
načrta. Korak za korakom.

Kdo in kaj vam lahko pomaga?
• GARDENA myGarden - brezplačno spletno orodje omogoča
avtomatsko načrtovanje zalivalnih sistemov.
www.gardena.si/mygarden
• Poiščite uporabne nasvete za lažje načrtovanje in odločitev.
• Služba za pomoč strankam GARDENA bo odgovorila na vaša
vprašanja, vam svetovala pri načrtovanju in namestitvi ter vas
napotila k usposobljenemu prodajalcu/izvajalcu
• Dodatne informacije na spletni strani www.gardena.si

Več o blagovni znamki GARDENA
• Bi radi izvedeli več o vrtovih in blagovni znamki GARDENA?
Oglejte si brošure ali obiščite spletno stran www.gardena.si.

GARDENA podpora strankam
svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com

HUSQVARNA Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Faks: 0043 732 77 01 01 449
E-Mail: svetovanje.gardena.si@husqvarnagroup.com
Pridržujemo si pravico do sprememb cen in specifikacij
izdelkov brez predhodnega obvestila
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