
Niekada nepalikite
savo sodo nuošalyje.

www.gardena.lt



Jūsų sodas net 
nepastebės, kad 
jūsų nėra
GARDENA „Smart system” suteiks jums
pilną kontrolę ir visą reikalingą dėmesį jūsų
sodui. Su GARDENA „Smart“ programėle,
būsite užtikrinti, kad sodas yra prižiūrimas,
kad ir kur bebūtumėte.

Jau 6 valanda ryto - 
laikas laistyti augalus
Atsipalaiduokite, nes augalai bus palaistyti išmaniuoju 
būdu: visiškai automatiškai ir tik tada, kai to reikia.
Po nakties dirva būna atvėsusi labiau nei įprastai. 
Laistant ankstų rytą, vandens išgaruoja daug mažiau 
nei laistant dieną, kai dirva būna įkaitusi. Augalai 
pasiima pakankamai vandens ir taip jo dalį sutaupote.
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Tegul jūsų augalai kalba 
patys už save
Kartais geriau tiesiog klausytis - dėka „Smart“ 
jutiklio jūsų augalai turi balsą. Visada turėsite pačią 
naujausią informaciją iš savo sodo, tiesiogiai savo 
išmaniajame telefone.

Patirkite kitą išmanios 
vejos priežiūros lygį
Dabar robotus vejapjoves galima įsigyti su „LONATM

Intelligence“ funkcijomis. Naujasis „Smart“ SILENO 
turi dirbtiniu intelektu pagrįstą technologiją su vietos 
stebėjimu, kuri mokosi, atvaizduoja ir prisitaiko prie 
jūsų sodo. Atsipalaiduokite, kol šis protingas robotas 
vejapjovė tyliai atlieka sunkų darbą. 
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Niekada nepalikite savo sodo nuošalyje

„Smart” Laistymo kompiuteris -  
jungiamas prie čiaupo 
Laistykite sodą vandeniu iš čiaupo. „Smart” laistymo 
kompiuteris leidžia nuotoliniu būdu valdyti sodo čiaupus. 
Tobulam rezultatui naudokite  GARDENA „Smart” programėlę.  
Naudodami kompiuterį su „Smart” jutikliu, galite sutaupyti 
vandens ir užtikrinti tinkamas laistymo sąlygas.

„Smart” Laistymo valdymas -  
įrengtas po žeme 
Lengvai laistykite kelias savo sodo vietas požemine laistymo 
sistema. „Smart” laistymo kompiuteris valdo iki šešių drėkinimo 
vožtuvų – kiekvienas iš jų gali būti nepriklausomai valdomas 
per GARDENA „Smart” programėlę.

Naudodami jį su „Smart” jutikliu galite sutaupyti vandens ir 
užtikrinti tinkamą laistymo lygį.

„Smart“ Siurblys 
Naudokite lietaus vandenį savo namų poreikiams su „Smart” 
automatiniu slėginiu namų ir sodo siurbliu. Valdant per 
GARDENA „Smart“ programėlę, galėsite palaistyti sodą pagal 
iš anksto nustatytą tvarkaraštį, ar net aprūpinti vandeniu savo 
tualetą ar skalbyklę. 

Naudodami jį su „Smart” jutikliu, galite sutaupyti vandens ir 
užtikrinti tinkamą laistymo lygį.

„Smart” Robotai vejapjovės
Pjaukite veją automatiškai. Su GARDENA „Smart” 
programėle, galite valdyti savo „Smart“ SILENO robotą ir 
turėti tobulą veją net iki 2000 m2. Tarsi sode dirbtumėte 
patys 24/7!

„Smart” Elektros jungiklis/rozetė 
Prijunkite bet kokį elektros prietaisą prie „Smart“ elektros 
jungiklio, pvz. žibintus ar siurblius ir įjunkite/išjunkite kada 
tik norite, kad ir kur būtumėte naudodamiesi GARDENA 
„Smart“ programėle. 

GARDENA „Smart system“ gaminių asortimentas

Su išmania laistymo sistema ir robotu vejapjove, jūsų sodas yra prižiūrimas iš bet 
kurios vietos. 

„Smart” Jutiklis
Išmatuokite dirvožemio drėgmę ir temperatūrą savo sode arba 
vazonuose ir patikrinkite tai GARDENA „Smart” programėlėje. 
Naudodami „Smart” jutiklį su „Smart” laistymo kompiuteriu, 
„Smart” laistymo valdymu ar „Smart” siurbliu, galite sutaupyti 
vandens ir užtikrinti tinkamas laistymo sąlygas.
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„Smart“ Maršrutizatorius
Išmaniosios belaidžio tinklo ryšio sistemos širdis.

• Užmezga ir palaiko ryšį tarp interneto ir GARDENA „Smart system”.  
• Tiesiog prisijunkite prie savo esamo internetinio maršrutizatoriaus per LAN kabelį arba „WiFi“.  
• Stabilus ir saugus visų „Smart system” gaminių ryšys.  
• Itin galinga radijo technologija užtikrina plačią veikimo zoną net dideliuose soduose. 

Visus gaminius galite įsigyti ir be
maršrutizatoriaus

5

Norint prisijungti prie „Smart system“, jums reikia GARDENA „Smart“ 
programėlės ir „Smart“ maršrutizatoriaus

Jūsų sodas visada yra ranka pasiekiamas naudojant nemokamą GARDENA „Smart“ programėlę. Pjauti veją ir laistyti 
dar niekada nebuvo taip patogu. Net sode esančius žibintus ar kitus elektros prietaisus galima lengvai valdyti.

EasyApp Control
Prižiūrėkite savo sodą
kad ir kur būtumėte, vos
keliais pirštų prisilie-
timais - GARDENA 
„Smart“ programėle.

Auto Schedule
Daugiau jokių
priminimų...
GARDENA „Smart“
programėlė atliks
darbą už jus! Viskas
kontroliuojama: kada
pjauti veją, kada laistyti
augalus ir dar daugiau,
kad ir kur būtumėte, viską
valdysite nuotoliniu būdu.

Sensor Control
„Smart“ jutiklis matuoja
temperatūrą ir dirvos
drėgmę, kad būtų
optimizuotas laistymas
ir taip sutaupytumėte
vandens.

SmartHome
Naudokite „SmartHome”
savo sode. Integruokite
„Smart“ įrenginius į savo
„Apple HomeKit” arba
balsu kontroliuokite 
naudodami
„Amazon Alexa”.

Augalų biblioteka
Sužinokite viską ir dar
daugiau apie augalus - 
nuo jų sodinimo iki
žydėjimo.

EasyConfi g
GARDENA „Smart“ progra-
mėlė aiškiai ir nesudėtingai 
pateikia informaciją kaip 
sukurti savo pačių išma-
niąją sistemą. Su aiškiomis 
iliustracijomis ir naudingais 
patarimais, greitai nusta-
tysite laistymo ir pjovimo 
tvarkaraščius.

GARDENA „Smart“ programėlė

Visos GARDENA „Smart 

system” funkcijos yra nuolat 

plečiamos - sužinokite daugiau 

www.gardena.lt/smart 

Orų prognozė
Artėja lietus? GARDENA 
„Smart system” prisitaiko
prie oro sąlygų ir
atnaujina tvarkaraščius
priklausomai nuo oro
prognozių.
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LENGVAS ĮDIEGIMAS
Prijunkite tiesiogiai prie čiaupo

„Smart“ Laistymo kompiuteris

LAISTYMAS PAGAL POREIKĮ
Vanduo yra automatiškai tiekiamas
iš čiaupo pagal nustatytus 
tvarkaraščius GARDENA „Smart“ 
programėlėje

PATIKIMAS
Patikima GARDENA vožtuvų
technologija

TIESIOGINIS VALDYMAS
Spustelkite mygtuką, jei laistymas
yra būtinas iškart

ŠALČIO JUTIKLIS
Būsite įspėti, kai oro temperatūra
bus per žema tinkamam „Smart”
laistymo kompiuterio veikimui

SUDERINAMAS
Valdo laistymo sistemas su beveik
visais rinkoje prieinamais 24V
laistymo vožtuvais

LANKSTUS
Kiekviena sodo teritorija gauna laistymą
atskirai, naudojant atitinkamus tvarkaraščius 
GARDENA „Smart“ programėlėje

TOBULAS PAGALBININKAS
Sujungus kartu su „Smart” jutikliu,
vandens poreikis kiekvienai
zonai gali būti optimizuotas ir
nustatomas itin presiziškai

ESAMŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Tiesiog pakeiskite esamą laistymo sistemą į „Smart” 
laistymo kompiuterį. Tai reiškia, kad GARDENA „Micro-
Drip“ arba „Sprinklersystem“ purkštuvų sistema gali būti
valdoma GARDENA „Smart“ programėle

„Smart” Laistymo valdymas

Visiškai automatinis sodo laistymas su 
vienodomis vandens sąnaudomis

Daugiakanalio valdymo sistema požeminiam laistymui. 
Skirta iki šešių skirtingų drėkinimo zonų laistymui.
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PLOKŠČIA GALVUTĖ
Gali būti įkištas viduryje vejos,
dėl savo plokščio korpuso jutiklis
netrukdys robotui vejajovei dirbti

 „Smart“ Jutiklis

Suteikia reikiamą informaciją tiesiogiai iš sodo į jūsų 
GARDENA „Smart” programėlę. Veikia su „Smart” laistymo 
kompiuteriu,„Smart” laistymo valdymu ar „Smart” siurbliu.

INDIVIDUALIAI
REGULIUOJAMAS
Automatiniam, pagal laiką
nustatytam laistymui

DIAGNOSTINĖ SISTEMA
Aiškiai pateikiama informacija apie
galimas klaidas ir kaip jas ištaisyti

GALINGAS
1300W, 500l/h, 5.0 barai, 2 angos,
integruotas smulkus fi ltras

MAŽO KIEKIO PROGRAMAVIMAS
Lengva naudoti net esant mažam vandens
poreikiui

MODERNUS IR
KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS
Gali būti naudojamas bet kur -
sode žemėje, balkono ar terasos
vazonuose

SKAITMENINĖ ŠAKNIS
Itin didelė jutiklio zona matuoja
dirvos drėgmę ten, kur 
labiausiai reikia - ties augalų 
šaknimis

TAUPO VANDENĮ
Yra sujungtas tiesiai su „Smart”
laistymo kompiuteriu, siurbliu ar
laistymo valdymu

Siurblys skirtas aprūpinti savo namus ir sodą lietaus arba šulinio 
vandeniu visiškai automatizuotu būdu.

TINKAMA NAUDOTI LAUKE
Siurblys yra apsaugotas nuo išorės
veiksnių (saulė, lietus), todėl galite
gaminį laikyti bet kurioje vietoje

 „Smart” Automatinis namų ir sodo siurblys
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smart SILENO life

 
„Smart” Robotas vejapjovė

Visų „Smart“ robotų 

vejapjovių apžvalgą rasite

10 puslapyje

PRISITAIKO PRIE RELJEFO
Du besisukiojantys integruoti galiniai
ratai padeda robotui vejapjovei judėti
ypač manevringai ir stabiliai 
nelygiuose paviršiuose

ITIN TYLUS

SENSOR CONTROL
Prisitaiko prie vejos augimo
tempo

LENGVAS PLOVIMAS SU
SODO ŽARNA 

NUSTATYKITE PJOVIMO LAIKUS
NAUDODAMI ĮRENGIMO VEDLĮ
Pažymėkite vejos dydį ir pageidaujamus
pjovimo laikus, o robotas automatiškai
apskaičiuos ir sugeneruos
pjovimo tvarkaraštį

PJAUNAMAS PLOTAS
Iki 1500 m²

CORRIDOR CUT
Pjauna siauruose praėjimuose nuo 60 cm

LANKSTI ĮKROVIMO
STOTIES PADĖTIS
Galima statyti siaurose atkarpose
ar už vejos pjovimo ribų

SPOT CUTTING 
Tikslus, spiralinis
vešlesnių vietų
pjovimas

ĮKALNĖS
iki 35 %

DIRBA BET KOKIU ORU
Dirba patikimai ir efektyviai net ir
lyjant lietui. Nereikalingas lietaus
jutiklis

Veja gali būti nupjauta visiškai automatiškai ir patikimai, be dryžių ir tolygiai. 
Mažiems, vidutiniams ir dideliems sodams prižiūrėti - galime pasiūlyti 4 skirtingus robotus vejapjoves.
Dabar su unikalia „LONATM Intelligence“ sistema, kuris išmanią vejos priežiūrą perkelia į kitą lygį.

LONATM INTELLIGENCE 
Dirbtiniu intelektu (DI) pagrįsta 
technologija su vietos stebėjimu, 
kuri mokosi, atvaizduoja ir 
prisitaiko prie jūsų sodo
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„Smart” Elektros jungiklis/rozetė

Lengvai integruokite apšvietimą ar kitus elektrinius 
prietaisus į GARDENA „Smart system”.

PAPRASTAS IR LANKSTUS
NAUDOJIMAS
Paprasčiausia įjunkite į esamą
ir veikiančią rozetę - gaminys
paruoštas!

PLATUS PANAUDOJIMO
SPEKTRAS
Sodo apšvietimui, vandens valdymui,
dekoraciniam apšvietimui, tokiam kaip
kalėdinės lemputės

ATSPARUS DRĖGMEI
Idealiai tinka naudojimui lauke

ATSPARUS ŠALČIUI
Gali likti lauke iki -20°C, pavyzdžiui 
kalėdinių lempučių įžiebimui

 Patarimai ir kitos gudrybės

GARDENA „Smart system“ naudotis lengva

Pradėkite nuo vienos užduoties įgyvendinimo
(pjovimo ar laistymo rinkinio, įskaitant „Smart”
maršrutizatorių) ir išplėskite savo „Smart” sistemą, kaip 
jums patinka ir kada jos reikia!

Paprastas montavimas dėl praktiško sąrankos
vedlio.

Turite klausimų?
Ieškokite atsakymo mūsų internetiame puslapyje 
gardena.lt/smart
arba susisiekite su mumis  
info@gardena.lt

Pradėkite nuo vieno gaminio

Išplėskite savo „Smart“ sistemą
pagal poreikį
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Asortimento apžvalga

Rinkinys Rinkinys Rinkinys Rinkinys

Gaminio aprašymas
„Smart 
SILENO city“ rinkinys

„Smart 
SILENO life“ rinkinys

„Smart 
SILENO life“ rinkinys

„Smart 
SILENO life“ rinkinys

Vejos plotas Iki 500 m2 Iki 750 m2 Iki 1000 m² Iki 1500 m²

Maks. įkalnė Iki 35 % Iki 35 % Iki 35 % Iki 35 %
Pjovimo aukštis, 
reguliuojamas 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Svoris Apie 7.3 kg Apie 8.3 kg Apie 8.3 kg Apie 8.3 kg

Plaunamas žarna • • • •

CorridotCut - pjauna itin
siauruose tarpuose

• • • •

Šalčio jutiklis • • • •

SpotCutting • • • •

Gaminio numeris 19602 19701 19702 19704

MS

Rinkinys Rinkinys Rinkinys Rinkinys

Gaminio aprašymas
„Smart“ Jutiklio valdymo 
rinkinys

„Smart“ Laistymo 
kompiuterio rinkinys

„Smart“ Jutiklio ir laistymo 
valdymo rinkinys  

„Smart“ Automatinio namų ir 
sodo siurblio 5000/5 rinkinys 

Turinys „Smart“ Maršrutizatorius,
„Smart“ Laistymo kompiuteris,
„Smart“ Jutiklis

„Smart“ Maršrutizatorius,
„Smart“ Laistymo kompiuteris

„Smart“ Maršrutizatorius,
„Smart“ Laistymo valdymo įrenginys,
„Smart“ Jutiklis

„Smart“ Maršrutizatorius,
„Smart“ Automatinis namų ir sodo 
siurblys

Gaminio numeris 19202 19103 19209 19106

Visus rinkinius sudaro 
robotas vejapjovė ir 
maršrutizatorius

Gaminio aprašymas „Smart“ Jutiklis
„Smart“ Laistymo 
kompiuteris

„Smart“ Laistymo sistemos 
valdymo įrenginys

„Smart“ Automatinis namų ir 
sodo siurblys 5000/5

Gaminio numeris 19040 19031 19032 19080

„Smart System“ Pradiniai rinkiniai

„Smart System“ Pratęsimas

„Smart“ laistymas

„Smart“ vejos pjovimas

          Vidutinio dydžio vejoms          Mažoms vejoms S  M
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Daugiau informacijos ieškokite
www.gardena.lt/smart

„Smart” Elektros jungiklis/
rozetė
Gaminio 
numeris 19095

„Smart” Elektros jungikliai/
rozetės, 3 vnt. rinkinys
Gaminio 
numeris 19096

Išmani partnerystė 
jūsų sodui

„Smart” Jungikliai

Norint valdyti GARDENA „Smart system”, reikalingas „Smart”
maršrutizatorius. Šis maršrutizatorius yra įtrauktas į visus
GARDENA „Smart system” pradinius rinkinius.

Mūsų GARDENA „Smart system” leidžia išmaniai laistyti ir prižiūrėti veją, kad 
ir kur bebūtumėte. Viskas vienoje programėlėje! Dėl dar geresnės patirties 
puoselėjant savo išmanųjį sodą, mes atidarėme savo sistemą ir integruojame 
kitus išmaniuosius įrenginius, kurie pasiekiami per GARDENA „Smart“ 
programėlę. Šiandien jau galite integruoti ir „Husqvarna Automower“. Dar 
daugiau galimybių atsiranda prisijungus prie debesijos platformų: GARDENA 
„Smart system” veikia su „Apple HomeKit“. 
Vartotojai taip pat gali kontroliuoti savo išmaniuosius sodo įrenginius balsu - 
naudojant „Amazon Alexa“ arba susiejant juos su kitais išmaniaisiais įrenginiais 
ar paslaugomis per „IFTTT”. 
Detalesnė partnerių integracijos apžvalga ir papildoma informacija: 
www.gardena.lt/smart



0271200785004

GARDENA atstovybė Lietuvoje:

UAB „Husqvarna Lietuva“
Ateities pl. 77C, 52104 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 308600
Faks. +370 37 332727
El. paštas: info@gardena.lt 
 
 
GARDENA techninė priežiūra ir aptarnavimas 
Jei reikalinga papildoma informacija, apsilankykite
www.gardena.lt arba susisiekite info@gardena.lt

Pasiliekame teisę keisti informaciją apie gaminius ir
jų technines charakteristikas.
 
© GARDENA 2022

www.gardena.com/robotics 
www.gardena.com/smart


