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Zavlažujte chytře
a relaxujte
Zavlažovací systémy

GARDENA
Zavlažovací systémy

GARDENA řízení zavlažování
GARDENA Pipeline

A najednou můžete vaši zahradu opustit
Zavlažování vaší zahrady může být tak snadné! Pokud ovšem konev nahradíte GARDENA zavlažovacím systémem. Po jeho instalaci
budou rostliny pravidelně zásobovány potřebným množstvím vody, zatímco vy můžete odpočívat. Můžete zavlažovat přes den,
v noci, během vaší dovolené – čas a délku zavlažování si pohodlně nastavíte pomocí GARDENA řízení zavlažování. Trávník, květiny,
zelenina a rostliny v květináčích budou díky ideálnímu zavlažování prospívat ještě lépe a vy budete mít více času, abyste si svoji
zahradu užili.

GARDENA Sprinklersystem
GARDENA Micro-Drip-System

Zavlažování může být
tak snadné

Nastavit množství.
Nastavit čas.

Plánovací pomůcky

Vyberte si sami: budete radši zavlažovat
nebo přenecháte zavlažování jiným?
Moderní zavlažovací systém GARDENA
zajistí vláhu vašim rostlinám, ušetří
vodu a poskytne vám čas na odpočinek.

Nabízíme vám vhodný zavlažovací
systém pro různé účely použití: pro
rovnoměrné zavlažování trávníku, cílené
zalévání záhonků, živých plotů nebo
jednotlivých rostlin na balkoně a terase,
a to všechno je možné provádět zcela
automaticky. Také tehdy, když u toho
nejste. Výsledek: šťavnatý, tmavě
zelený trávník a zdravé, bujně rostoucí
rostliny. Můžete odpočívat nebo třeba
odcestovat.

V tomto prospektu se dočtete, jak
je možné optimalizovat zavlažování
vaší zahrady a vašich rostlin a které
GARDENA zavlažovací systémy se
hodí k vašim požadavkům. Plánovací
pomůcky pro GARDENA zavlažovací
systémy najdete v zadní části tohoto
prospektu. Přejeme vám hodně zábavy
při čtení a plánování.
1

GARDENA čerpadla

Pro pohodlné zavlažování zahrady využívejte levnou
dešťovou vodu.
Další informace najdete na
www.gardena.com
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GARDENA Pipeline

Voda ze zásuvky
Již nikdy nenosit těžké konve s vodou nebo netahat
předlouhé hadice přes celou zahradu: neviditelně
položené potrubí přivede vodu do každého zákoutí vaší
zahrady. Na místě pouze zastrčíte do vodní zásuvky
připojovací hadici.
—
Více na straně 8
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GARDENA Micro-Drip-System

Úsporná kapková závlaha
Konec s časově náročným zavlažováním živých plotů,
záhonků a jednotlivých rostlin: nenápadně instalovaný
a kdykoliv rozšiřitelný systém kapkové závlahy zavlažuje rostliny cíleně, přesně podle jejich potřeb a s úsporou vody. Pomocí GARDENA plánovací pomůcky si
v klidu naplánujete vlastní zavlažovací systém včetně
nákupního seznamu.
—
Více na straně 18
Více o plánování na straně 40
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GARDENA Sprinklersystem

Pohodlné zavlažování trávníku
Konec s náročným rozmisťováním, přenášením
a uklízením zavlažovačů: podzemně pevně nainstalované výsuvné zadešťovače se postarají o váš trávník
a po vykonané práci opět zmizí v podzemí. Pomocí
GARDENA plánovací pomůcky si v klidu naplánujete
vlastní zavlažovací systém včetně nákupního seznamu.
—
Více na straně 13
Více o plánování na straně 32

GARDENA řízení zavlažování

Automatické zavlažování zahrady
Na zavlažování již nemusíte myslet: moderní řízení
zavlažování bude zavlažovat vaši zahradu zcela automaticky a úsporně. Také během vaší dovolené, také
když odpočíváte nebo spíte.
—
Více na straně 24

GARDENA
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Sortiment čerpadel

Ponorná tlaková čerpadla

Čerpadla do hlubokých studní

Zahradní čerpadla

Classic 3000/4

Classic 3000/4 sada
Kompletní sada s 3,5 m sací hadice a 20 m
hadice 13 mm (1/2"), s postřikovačem
a díly Original GARDENA System.

Jmenovitý výkon

600 W

Max. čerpané množství

3.100 l/h

Max. čerpací výška/tlak

36 m / 3,6 bar

Classic 5500/3

Classic 6000/4

Premium
5500/5 inox

Premium
6000/5 inox

Jmenovitý výkon

900 W

1.000 W

Jmenovitý výkon

850 W

950 W

Max. čerpané množství

5.500 l/h

6.000 l/h

Max. čerpané množství

5.500 l/h

6.000 l/h

Max. čerpací výška/tlak

30 m / 3,0 bar

40 m / 4,0 bar

Max. čerpací výška/tlak

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

Classic 3500/4

Max. hloubka ponoru

12 m

12 m

Max. hloubka ponoru

19 m

19 m

800 W

Upevňovací lano

15 m

15 m

Upevňovací lano

22 m

22 m

3.600 l/h

Čerpadlová mechanika

3-stupňová

4-stupňová

Čerpadlová mechanika

6-stupňová

7-stupňová

41 m / 4,1 bar

Zpětná klapka

ano

ano

Zpětná klapka

ano

ano

přes plovákový spínač

přes plovákový spínač

Redukované nasávání nečistot

díky podstavci

díky podstavci

35 °C

35 °C

Max. teplota média

35 °C

35 °C

Max. samonasávací výška

7m

7m

Pojistka chodu nasucho

Čerpadlová mechanika

Jet

Jet

Max. teplota média
2)

2)

Počet připojitelných zavlažovačů / max.
délka hadice pro každý zavlažovač2)

1 / 150 m
max. 3 / 60 m

1 / 280 m
max. 4 / 110 m

Počet připojitelných zavlažovačů / max.
délka hadice pro každý zavlažovač2)

1 / 260 m
max. 4 / 130 m

1 / 310 m
max. 4 / 150 m

Průměr čerpadla

15 cm

15 cm

Průměr čerpadla

9,8 cm

9,8 cm

9,6 kg

10 kg

Hmotnost

7,5 kg

9 kg

15 × 15 × 45

15 × 15 × 47

Rozměry d × š × v (cm)

9,8 × 9,8 × 64

9,8 × 9,8 × 85

Počet výstupů

1

2

Max. teplota média

35 °C

35 °C

Počet připojitelných zavlažovačů1) / max.
délka hadice pro každý zavlažovač1)

1 / 40 m

1 / 50 m

Hmotnost

Hmotnost

6,5 kg

7,0 kg

Rozměry d × š × v (cm)

Rozměry d × š × v (cm)

37 × 21 × 28

37 × 21 × 28

Přívodní šňůra

15 m (H07 RNF)

15 m (H07 RNF)

Přívodní šňůra

22 m (H07 RNF)

22 m (H07 RNF)

Přívodní šňůra

1,5 m (H07 RNF)

1,5 m (H07 RNF)

Č.v.

1461

1468

Č.v.

1489

1499

87

Husqvarna obj. č.

966963501

966055701

Husqvarna obj. č.

966424101

966606501

Naměřená hladina hluku (dB)

87

Č.v.

1707

1717

1709

Husqvarna obj. č.

966625801

966626001

966625901

2)

Základ pro stanovení dat: průtok vody na zavlažovači cca 750 l/h, tlak vody na zavlažovači cca 1,8 baru. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA proﬁ-systémovými díly.

Ponorná tlaková čerpadla automatic

Čerpadla do sudu

Zahradní čerpadla

Comfort
6000/5 automatic

1)

Comfort 4000/5

Comfort 5000/5

Jmenovitý výkon

1100 W

1300 W

Max. čerpané množství

4.000 l/h

5.000 l/h

Max. čerpací výška/tlak

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

Max. samonasávací výška

8m

8m

Čerpadlová mechanika

Jet

Jet

Počet výstupů

2

2

Max. teplota média

35 °C

35 °C

Funkce safe-pump

–

ano

Počet připojitelných zavlažovačů1) / max.
délka hadice pro každý zavlažovač1)

1 / 260 m
max. 3 / 50 m

1 / 270 m
max. 3 / 90 m

Hmotnost

12,2 kg

13 kg

Rozměry d × š × v (cm)

47 × 25 × 34

47 × 25 × 34

Přívodní šňůra

1,5 m (H07 RNF)

1,5 m (H07 RNF)

Naměřená hladina hluku (dB)

87

87

Č.v.

1732

1734

Husqvarna obj. č.

966606601

966606701

Jmenovitý výkon

Classic 4000/2

Comfort
4000/2 automatic

1.050 W

Jmenovitý výkon

500 W

500 W

Max. čerpané množství

6.000 l/h

Max. čerpané množství

4.000 l/h

4.000 l/h

Max. čerpací výška/tlak

45 m / 4,5 bar

Max. čerpací výška/tlak

20 m / 2,0 bar

20 m / 2,0 bar

Max. hloubka ponoru

12 m

Max. hloubka ponoru

7m

7m

Upevňovací lano

15 m

Čerpadlová mechanika

2-stupňová

2-stupňová

Čerpadlová mechanika

4-stupňová

Aut. zapínání/vypínání

–

ano

Zpětná klapka

ano

Pojistka chodu nasucho

přes plovákový spínač

integrována

Redukované nasávání nečistot

–

Max. teplota média

35 °C

35 °C

Počet připojitelných zavlažovačů / max.
délka hadice pro každý zavlažovač3)

1 / 50 m

1 / 50 m

Průměr čerpadla

14,8 cm

14,8 cm

Max. teplota média

35 °C

Počet připojitelných zavlažovačů2) / max.
délka hadice pro každý zavlažovač2)

1 / 270 m
max. 4 / 70 m

3)

Průměr čerpadla

15 cm

Hmotnost

4,8 kg

5,0 kg

Hmotnost

8 kg

Rozměry d × š × v (cm)

25 × 14,8 × 45

25 × 14,8 × 45

Rozměry d × š × v (cm)

15 × 15 × 51

Přívodní šňůra

10 m (H05 RNF)

10 m (H05 RNF)

Přívodní šňůra

15 m (H07 RNF)

Č.v.

1740

1742

Č.v.

1476

Husqvarna obj. č.

966647501

966647601

Husqvarna obj. č.

900924901

3)

Základ pro stanovení dat: průtok vody na zavlažovači cca 570 l/h, tlak vody na zavlažovači cca 1,3 baru. Použity byly hadice 19 mm (3/4")
s GARDENA proﬁ-systémovými díly.

Základ pro stanovení dat: průtok vody na zavlažovači cca 750 l/h, tlak vody na zavlažovači cca 1,8 baru, sací výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA proﬁ-systémovými díly.
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Domácí vodní automaty

Kalová čerpadla

3500/4E Classic

4000/5E Comfort

5000/5E LCD Comfort

Jmenovitý výkon

800 W

1100 W

1300 W

Classic 7000/D

Max. čerpané množství

3.500 l/h

4.000 l/h

5.000 l/h

Jmenovitý výkon

Comfort 8500 aquasensor Comfort 13000
aquasensor

Premium 20000 inox

300 W

380 W

680 W

1.050 W

7.000 l/h

8.300 l/h

13.000 l/h

20.000 l/h

Max. čerpací výška / tlak

40 m / 4,0 bar

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

Max. čerpané množství

Max. sací výška

7m

8m

8m

Max. čerpací výška/tlak

5 m / 0,5 bar

6 m / 0,6 bar

9 m / 0,9 bar

11 m / 1,1 bar

7m

7m

7m

7m

Čerpadlová mechanika

Jet

Jet

Jet

Max. hloubka ponoru

Hmotnost

8,3 kg

12,6 kg

13,4 kg

Max. teplota média

35 °C

35 °C

35 °C

35 °C

Funkce automatic

plovákový spínač

aquasensor, zapíná čerpadlo
automaticky při hladině vody
65 mm

aquasensor, zapíná čerpadlo
automaticky při hladině vody
70 mm

plovákový spínač

30 mm

38 mm

Rozměry d × š × v (cm)

44 × 20 × 30

47 × 26 × 34

47 × 26 × 34

Max. teplota média

35°C

35°C

35°C

Přívodní šňůra

1,5 m (H07 RNF)

1,5 m (H07 RNF)

1,5 m (H07 RNF)

Max. průměr nečistot

25 mm

30 mm

Počet výstupů

1

2 (jeden výkyvný)

2 (jeden výkyvný)

Zpětná klapka

–

–

–

–

Těsnicí systém

2-násobný s keramikou

2-násobný s keramikou

2-násobný s keramikou

Hmotnost

4 kg

4,0 kg

5,6 kg

8,3 kg

Varování před netěsnostmi + pojistka chodu
nasucho

ano

ano

ano

Rozměry d × š × v (cm)

23 × 20 × 31

26 × 18 × 31

26 × 19 × 34

30 × 19 × 39

Info-ukazatele

LED

LED

LC-display (24 jazyků)

Program pro malé odběry vody

ano

ano

ano

Naměřená hladina hluku (dB)

75

77

75

Č.v.

1757

1758

1759

Husqvarna obj. č.

967296201

967296301

967296401

1)

Přívodní šňůra

10 m (H05 RNF)

10 m (H05 RNF)

10 m (H07 RNF)

10 m (H07 RNF)

Č.v.

1665

1797

1799

1802

Husqvarna obj. č.

967068401

900956801

900957501

900957901

Základ pro stanovení dat: průtok vody na zavlažovači cca
750 l/h, tlak vody na zavlažovači cca 1,8 baru, sací výška
cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA
proﬁ-systémovými díly.

Domácí vodárny

Ponorná čerpadla

Jmenovitý výkon

Classic 3000/4 eco

Classic 4000/5 eco

Comfort 5000/5 eco

650 W

850 W

1.100 W

Max. čerpané množství

2.800 l/h

3.500 l/h

4.500 l/h

Max. čerpací výška/tlak

40 m / 4,0 bar

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

Nádrž na vodu

5 let bezúdržbová

5 let bezúdržbová

5 let bezúdržbová

Počet přípojek

1

3

3

Jmenovitý výkon

Eco-režim

ano

ano

ano

Max. čerpané množství

7.000 l/h

7.000 l/h

13.000 l/h

5 m / 0,5 bar

6 m / 0,6 bar

8 m / 0,8 bar

Classic 7000/C

Classic 7000

Comfort 13000
aquasensor

300 W

250 W

650 W

Ochrana proti přehřátí

ano

ano

ano

Max. čerpací výška/tlak

Integrovaná pojistka chodu nasucho

–

ano

ano

Max. hloubka ponoru

7m

7m

7m

Čerpadlová mechanika

Jet

Jet

Jet

Max. teplota média

35 °C

35 °C

35 °C

plovákový spínač

plovákový spínač

aquasensor

Max. teplota média

35 °C

35 °C

35 °C

Funkce automatic

Počet připojitelných zavlažovačů2) / max.
délka hadice pro každý zavlažovač2)

1 / 100 m
2 / 10 m

1 / 150 m
2 / 50 m

1 / 190 m
max. 3 / 60 m

Max. průměr nečistot

5 mm

5 mm

5 mm

Plošné odsávání do

5 mm

1 mm

1 mm

Hmotnost

14 kg

15,3 kg

17,5 kg

Zpětná klapka

–

–

ano

Rozměry d × š × v (cm)

45 × 29 × 62

45 × 29 × 62

45 × 29 × 62

Hmotnost

3,8 kg

4,3 kg

5,4 kg

Přívodní šňůra

1,5 m (H05 RNF)

1,5 m (H05 RNF)

1,5 m (H07 RNF)

Rozměry d × š × v (cm)

23 × 20 × 29

23 × 16 × 27

28 × 17 × 28

Naměřená hladina hluku (dB)

78,5

83

87

Přívodní šňůra

10 m (H05 RNF)

10 m (H05 RNF)

10 m (H07 RNF)

Č.v.

1753

1754

1755

Č.v.

1661

1780

1785

Husqvarna obj. č.

967245901

967246001

967246101

Husqvarna obj. č.

967068301

900952701

900953901
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GARDENA ČERPADLA

2)

Základ pro stanovení dat: průtok vody na zavlažovači
cca 750 l/h, tlak vody na zavlažovači cca 1,8 baru, sací
výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4")
s GARDENA proﬁ-systémovými díly.

www.gardena.com

Čerpadla GARDENA
Čerpaná média: vodovodní a dešťová voda,
voda z bazénů s obsahem chlóru.
Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní
a lehce hořlavé látky, rovněž ani potraviny.

GARDENA ČERPADLA
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Pohodlné
a snadné

GARDENA Pipeline
Zalévání konví je minulostí.

Vodní zásuvky po celé zahradě

GARDENA Pipeline přivede vodu do každého místa ve vaší zahradě. GARDENA vodní
zásuvky zajišťují snadný odběr vody. Stopventily zadržují vodu po odpojení hadice. Systém
GARDENA Pipeline není vidět, protože je instalovaný pod zemí.

Vodovodní kohoutek je s podzemně instalovaným systémem GARDENA Pipeline spojen pomocí
připojovací krabice, čímž je voda připravena k odběru. Praktické: víko se při otevření zasune
do vnitřku vodní zásuvky a v zavřeném stavu neprekáží při sekání trávníku.
Vodu na zavlažování už nemusíte odebírat jenom u domu, ale všude tam, kde ji potřebujete.
Jednoduše nakliknete vaší hadici do vodní zásuvky nebo vodní zástrčky, umístěné kdekoliv
v zahradě, pomocí rychlospojky.

Snadné

Praktické

Pohodlné

GARDENA vodní zásuvky pro snadný odběr vody
na jakémkoliv místě v zahradě. Vhodné také v kombinaci se systémem GARDENA Micro-Drip.

GARDENA box se spirálovou hadicí se vším, co budete
pro zavlažování potřebovat.

GARDENA vodní zástrčka, umístěná na zdi nebo
na zemi, pro pohodlný odběr vody.

Č.v.

8250

Husqvarna obj. č.

966409801

Č.v.
Husqvarna obj. č.

8253
966602801

Č.v.
Husqvarna obj. č.

8254
966409901

TIPY A TRIKY
Vodní zásuvky do zahrady
Znáte to z domácnosti: elektrických zásuvek není nikdy dost. V zahradě
máme často podobnou situaci: k dispozici je pouze jedna přípojka vody.
Problém lze snadno vyřešit pomocí zahradního potrubí a vodních zásuvek, které lze instalovat na všechna potřebná místa na zahradě. A zlatý
hřeb: v boxu se spirálovou hadicí se ukrývá 10 m spirálové hadice.

www.gardena.com

GARDENA PIPELINE
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GARDENA Pipeline

Voda přímo na místě

Neviditelná podzemní instalace

Bez deště a obratem ruky

GARDENA Pipeline – jako podzemně instalované rozvody vody, dopraví vodu na ta místa v zahradě, kde je zapotřebí. V zahradě jsou na místech důležitých z hlediska zavlažování instalovány
vodní zásuvky. Obsluha je velmi jednoduchá: hadici resp. zavlažovací přístroj např. zalévací
tyč, sprchu, zavlažovač, zahradní sprchu nebo zavlažovací systém Micro-Drip připojíte pomocí
rychlospojky do vodní zásuvky a odebíráte vodu. V okolí nebudou žádné povalující se hadice,
žádné překážky a rizika zakopnutí a žádná otlačená místa v trávníku. Již po krátké době nebude
po instalaci ani stopy.

Pomocí rychlospojovací techniky Quick & Easy nainstalujete systém Pipeline – jak již název
napovídá – velmi rychle a snadno.
Připravíte tím jak optimální řešení zavlažování ve vaší zahradě, tak i zavlažovací systém, který
přesně odpovídá vašim požadavkům.

Mnohostranný
Díky GARDENA Pipeline s odběrnými místy vody jste pružnější – a zavlažování zahrady je pohodlnější.
Zahradní sprcha nebo zalévací tyč, zavlažovač nebo GARDENA kapková závlaha Micro-Drip: připojit můžete jakýkoliv zavlažovač, který na daném místě potřebujete a pohodlně zavlažovat, aniž byste museli tahat předlouhé hadice přes celou zahradu.

Box se spirálovou
hadicí

Vodní zástrčka
Spojka

Připojovací krabice

Vodní zásuvka
Pokládací trubka

T-kus s odvodňovacím
ventilem

T-kus

T-kus

L-kus

Kompletní sada

Mrazuvzdorný

Quick & Easy

Zima? Mráz? Žádný problém!
Díky automatickým odvodňovacím ventilům je systém
po odpojení od zdroje vody
odolný vůči mrazu.

Díky patentované rychlospojovací technice Quick & Easy
propojíte rozvodní trubky systému GARDENA Pipeline
s trvalou těsností – a jak se říká „obratem ruky“. Všechny
trubky a spojovací díly GARDENA Pipeline mohou být
použity také pro GARDENA Sprinklersystem. Bližší
informace o výrobcích najdete v kapitole o výrobcích
Sprinklersystem.

GARDENA startovací sada Pipeline obsahuje důležité
stavební prvky pro pohodlný odběr vody v zahradě
nebo kolem domu. Díky ní budete odebírat vodu ze
zásuvky podobně jako elektrický proud. Startovací
sada obsahuje potřebný materiál pro dvě odběrná
místa a systém lze libovolně rozšířit. Připojovací
krabice slouží k propojení vodovodního kohoutku
s podzemně nainstalovanými rozvody. GARDENA
rozvodné trubky (nejsou součástí sady) vedou vodu
k trvale podzemně instalovaným vodním zásuvkám.
Sada

Startovací sada
se 2 vodními zásuvkami

Č.v.

VĚDĚLI JSTE...

že byste měli vaše rostliny zavlažovat
i po dešťové přeháňce? Dešťové
přeháňky většinou nejsou dost vydatné
na to, aby dostatečně zavlažily vaše
rostliny. I přesto, že se zdá být vrchní
půda vlhká, ke kořenům hluboko v půdě
se žádná voda nedostane.

8255

Husqvarna obj. č. 966410001
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TIPY A TRIKY

GARDENA
Sprinklersystem

Kruhové zadešťovače
Kruhové zadešťovače jsou vhodné k zavlažování
většiny ploch, protože je lze dobře kombinovat.
Pro zavlažování menších ploch lze vzájemně kombinovat T-zadešťovače s různými S-zadešťovači.

Neviditelní zavlažovací profesionálové.

Výsuvné zadešťovače
K zavlažování čtvercových
a obdélníkových ploch.

4 největší nevýhody
při zavlažování během
poledních veder
1. Velké odpařování
Ztráta až 90% vody.
2. Významný
nákladový faktor
Pokud používáte vodu
z vodovodního řadu, je
zavlažování drahé.

Podzemně instalované výsuvné zadešťovače se v případě potřeby vysunou ze země.

Výsuvný zadešťovač
se automaticky vysune
ze země

Připojovací krabice
na vodovodní kohoutek
pro podzemní napájení vodou

3. Poškození rostlin
Rostliny odpařují během
horka více vody a vadnou.
4. Popálení listů
Kapky vody působí jako
lupa. Na listech vznikají
popáleniny.

Připojovací krabice

Výsuvné zadešťovače S 80
(S-zadešťovače)

Turbínové výsuvné zadešťovače (T-zadešťovače)

OS 140

K podzemnímu napájení
GARDENA Sprinklersystemu
vodou.

Doporučeny pro plochy menší
než 150 m².

Doporučeny pro plochy větší
než 150 m².

K dostání také model
S80/300 pro zavlažování přes
vyšší rostliny.

Různé modely.

Pro plochy do 140 m².
Nastavitelný dosah, šířka
rozstřiku, průtok vody. Otočná
hlava zadešťovače.

Pokládací trubka
pro bezpečný podzemní
transport vody

Nastavitelný dosah od 2,5
do 5 m.* Plynulé nastavení
sektoru od 5 do 360°.

Dosah podle modelu od 4
do 11 m.* Plynulé nastavení
sektoru podle modelu od 25°
do 360°.
S paměťovou funkcí.**

Výsuvný zadešťovač
se automaticky vysune
ze země

Č.v. 2722
Husqvarna obj. č. 966408701

Č.v. 1569 / 1554
Husqvarna obj. č.
900938501 / 900936301

Č.v. 8201 / 8203 / 8205
Husqvarna obj. č.
966409201 / 966409401 /
966409601

Turbínové výsuvné zadešťovače a výsuvný čtyřplošný
zadešťovač lze na jedné zavlažovací větvi kombinovat – pro
snadné plánování a pokládku
systému.

Proto platí: nejlepší je
zavlažovat brzy ráno
mezi třetí a čtvrtou
hodinou.
Protože v této době je
chladno a voda dobře
pronikne až ke kořenům.
Pravda, je to docela
neobvyklá doba na zavlažování. Komu by se chtělo
vstávat? Ale nemusíte.
Tuto práci za vás udělá
váš spolehlivý zavlažovací
systém.

Č.v. 8220
Husqvarna obj. č. 967170901

* Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 2 bary před zadešťovačem.
** Paměťová funkce: při neúmyslném pootočení hlavy zadešťovače si zadešťovač (T 200/T 380) opět automaticky najde správnou sektorovou pozici.

TIPY A TRIKY
Pokud zavlažujete trávník po delší dobu pouze „povrchově“, omezuje
se tím růst kořenů na horních pár centimetrů půdy; nedochází k rozvoji hlubšího kořenového systému. A právě tato horní vrstva vysychá
během horkých letních dnů velmi rychle. Díky tomu vlastně předprogramujete poškození trávníku. V létě se musí počítat se spotřebou
vody 20 l týdně na metr čtvereční. Pouze při tomto objemu může
voda proniknout k hlubším kořenům, přibližně 15 cm hluboko.

Pokud zavlažujete trávník tak, že voda pronikne do hloubky 15 cm,
stačí zavlažovat každé 3-4 dny, čímž ušetříte vodu. Znamená to,
že je lepší zavlažovat pořádně, ale méně často. Díky tomu mohou
rostliny zakořenit hlouběji a budou silnější.

GARDENA SPRINKLERSYSTEM
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GARDENA
Micro-Drip-System
Bestarostné a úsporné zavlažování
Micro-Drip-System pro vás pracuje okamžitě! Jedná se o modulární systém s možností rozšíření pro úsporné a cílené zavlažování zahrady. Perfektně se hodí
k zavlažování květináčů, květinových truhlíků, užitkových / okrasných záhonků, živých plotů a keřů.

Užívejte si a sekání
nechte na ní.

Rostliny v řádcích
(živé ploty / keře)

Nechte ji sekat trávu a vy si užívejte na krásně posekané zahradě.
Robotické sekačky Gardena.

www.gardena.com
Rostliny v květináčích
(terasy / balkony)

Plochy s rostlinami
(květiny / užitková zahrada)

Květináče na terase
a balkoně

Systém přehledně
Koncové zavlažovače pro různé účely použití

Start systému

Spojovací technika

Start systému

Spojovací technika

Terasy / balkony

Záhonky

Květináče
Terasy / balkony

Plochy s rostlinami
Květiny / záhonky s užitkovými
rostlinami

Rostliny v květináčích /
truhlících (kapače)

Plochy s rostlinami
(rozprašovací trysky)

Rostliny v řádcích
Živé ploty / citlivé užitkové
rostliny

Rostliny na terasách a balkonech je možné ideálně zavlažovat pomocí kapkové závlahy. Typ
koncových kapačů pro jednotlivé květináče nebo řadových kapačů pro květinové truhlíky závisí
na velikosti nádob. Rostliny budou zavlažovány přímo ke kořenům a odmění se vám velkou
úrodou a krásou.

Rostliny v řádcích
(kapací hadice)

1

Začátek systému
Základní přístroj redukující tlak
a centrální přimíchávač
hnojiva.

Spojovací technika
Individuální instalace pomocí
patentované spojovací techniky Quick & Easy.

Kapače
Přesné zavlažování rostlin
ke kořenům.

Patentovaná spojovací technika
Quick & Easy
Spojovací technika Quick & Easy zajišťuje trvalé vodotěsné
spojení a umožňuje rychlou a snadnou výstavbu a přestavbu
systému Micro-Drip.
Micro-Drip-System je možné přizpůsobit jakékoliv zahradě
a jakémukoliv balkonu. Všechny prvky systému Micro-Drip,
tedy kapače, kapací hadice a rozprašovací trysky, lze díky
spojovací technice velmi snadno kombinovat (plánovací pomůcku najdete na straně 40 nebo plánovač Micro-Drip-System
na našich internetových stránkách).

Rozprašovací trysky
Plošné, jemné zavlažování.

Kapací hadice
Přesné zavlažování kořenů
živých plotů a citlivých rostlin.

2

1

2

Květinové truhlíky
Řadové kapače pro květinové
truhlíky

Květináče
Koncové kapače pro zavlažování
jednotlivých rostlin

TIPY A TRIKY

Nejčastější chybou při zavlažování je, že rostliny,
trávník nebo záhonky s rostlinami – zavlažujeme
„častěji“ malým množstvím vody. Zavlažovat by
se mělo méně často, ale důkladně.

self clean

Flexibilitu pro rostliny s rozdílnou
potřebou vody zaručují kapače
s konstantním nebo regulovatelným
množstvím vody.

Trvale rovnoměrné množství vody
v celém systému zajišťuje speciální
membrána v kapačích, která vyrováná tlak.

Přesné dávkování množství vody
umožňují samouzavírací kapače, které
po vypnutí systému zabraňují odkapávání a vytékání vody.

Samočisticí labyrintová technika
v kapačích zabraňuje jejich zanášení
vodním kamenem.

Automatické řízení
GARDENA Micro-Drip-System lze provozovat s GARDENA
řízením zavlažování (viz strana 21) nebo v kombinaci
s GARDENA Sprinklersystemem.

TIPY A TRIKY
Kapková závlaha má mnoho výhod:
Voda se dostane na přesně určené místo
a dobře provlhčí půdu; zamezuje výkyvům
při hospodaření s vodou, čímž vodu šetří
a dokonale zásobuje rostliny.

Protože je zemina v květináčích
kyprá, odtéká voda velmi rychle.
Zkontrolujte proto kvalitu půdy
a zalévejte raději častěji, ale
menším množstvím vody.

Sada

Startovací sada pro rostliny
v květináčích M

Startovací sada pro rostliny
v květináčích M automatic

Pro 7 květináčů a 3 květinové truhlíky

Pro 7 květináčů a 3 květinové truhlíky,
vč. zavlažovacího počítače.

Č.v.
Husqvarna obj. č.
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Sada

13001
967039401

Č.v.

13002

Husqvarna obj. č.

967039501

GARDENA MICRO-DRIP-SYSTEM
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Plochy s rostlinami
Užitkové a okrasné
záhony

Rostliny
v řádcích
Kapací hadice se používá pro zavlažování rostlin v řádcích. Hadice s již pevně nainstalovanými
kapači v rozestupech 30 cm, dávkují rostlinám vodu jemně a úsporně. Výhodou je velmi snadné
uvedení do provozu a téměř žádné náklady na plánování.

Užitkové a okrasné záhony lze v ideálním případě zavlažovat pomocí měkkého rozprašovacího
paprsku z rozprašovacích trysek nebo zavlažovačem pro pravoúhlé plochy. Potřebnou ﬂexibilitu
nabízí rozprašovací trysky především u užitkových rostlin s krátkým vegetačním časem.

Kapací hadice nadzemní – pro živé
ploty

Kapací hadice nadzemní pro malé
živé ploty

Kapací hadice podzemní pro živé
ploty a záhonky s rostlinami

Rozprašovací trysky jsou ﬂexibilně použitelné pro nejrůznější plochy
4 l/h na kapač

Potřebnou regulaci průtoku a dosahu, rovněž
také dosahu přes vyšší rostliny, umožňuje
příslušenství, jako je prodlužovací trubka
a regulační ventil.

1,5 l/h na kapač

S průměrem 13 mm (½") se jedná o jednoduché
řešení např. pro zavlažování živých plotů. Max.
délka hadice činí 100 m. Díky spojovací technice
Micro-Drip-systému je možné hadici prodloužit nebo
odbočit.**

S hadicí 4,6 mm (³∕₁₆") je Micro-Drip-System obzvláště
vhodný pro malé živé ploty. Maximální délka trubky
činí 30 m. Díky spojovací technice Micro-Drip-systému je možné hadici prodloužit nebo odbočit.**

Další oblasti použití
Pro citlivou
novou výsadbu
ve sklenících
Mlhová tryska

Pro zavlažování
ohraničených
ploch, jako jsou
ostrůvky s rostlinami, keře nebo
plochy pod stromy
Maloplošná tryska

Startovací sada pro
rostliny v řádcích L
Se základním přístrojem; pro
nadzemní instalaci
Č.v.
Sada

Alternativa pro zavlažování záhonků
a vyvýšených záhonků
Obzvláště vhodným řešením je pro záhonky
s citlivými rostlinami, např. rajčaty, ﬂexibilní
kapací hadice 4,6 mm (3/16"). Kapače jsou
pevně instalovány po 30 cm, každý kapač
propustí 1,5 l/h.
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Kapací hadici 13,7 mm lze neviditelně instalovat pod
zemí, např. na záhoncích s rostlinami. Tlak vyrovnávající kapače zajišťují rovnoměrný výdej vody po celé
délce trubky; ideální pro zavlažování rostliny ve svahu.
Samouzavírací kapače zabraňují pronikání nečistot
do kapačů. Díky integrované zábraně jsou odolné vůči
prorůstání kořenů. Maximální délka trubky až 200 m.
Hloubka pokládky u rostlin cca 20 cm. Lze ji použít
také pro nadzemní instalaci.***

Startovací sada –
podzemní kapací hadice
pro rostliny v řádcích
Se základním přístrojem;
po podzemní instalaci

13013

Husqvarna obj. č. 967043401

1,6 l/h na kapač

Č.v.
Sada

Kapací hadice podzemní
50 m
K prodloužení kapací hadice
až na 200 m.

1389

Husqvarna obj. č. 900914601

Č.v.
Sada

1395

Husqvarna obj. č. 900915301

Alternativa k zavlažování rostlin v řádcích
Koncové kapače, nainstalované do rozvodné trubky, je možné používat k zavlažování živých plotů a záhonků. Jednoduše použijete pokládací trubku se základním přístrojem a pomocí montážní pomůcky
nainstalujete do trubky potřebné kapače.

** Vždy max. délka se základním přístrojem umístěným uprostřed trubky, odbočení pomocí T-kusu.
*** Dodatečně potřebné spojovací díly si můžete objednat v našem zákaznickém servisu.

GARDENA MICRO-DRIP-SYSTEM
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Kapková závlaha bez
vodovodního kohoutku
Zavlažuje vaše rostliny také bez připojení na vodovodní
kohoutek

GARDENA
řízení zavlažování
Automatické zavlažování

Ne vždy je na balkoně nebo na terase k dispozici vodovodní kohoutek nebo přípojka na vodu.
V tomto případě nabízí GARDENA promyšlené sady pro automatické zavlažování. Díky tomu
je možné zavlažovat vaše rostliny podle jejich potřeb a zcela automaticky – také, když jste
na dovolené.

Pohodlné zavlažování
pomocí zavlažovacích počítačů
Pro jednu nebo dvě oblasti zahrady

Plně automatické zavlažování
květinových truhlíků
Pro 5–6 m květinových truhlíků. Voda je čerpána, nezávisle na vodovodním kohoutku, ze zásobníku pomocí
čerpadla 1 . Transformátor pro čerpadlo 2
s 13 volitelnými zavlažovacími programy umožňuje
plně automatické řízení.

Zavlažovací počítač
na vodovodním
kohoutku

Řadové kapače 3 úsporně dávkují vodu jednotlivým rostlinám (2 l/h).
Lze připojit GARDENA dešťový senzor electronic,
č.v. 1189 nebo čidlo půdní vlhkosti, č.v. 1188 – pro
další úsporu vody. Možnost rozšíření pomocí výrobků
z řady Micro-Drip-System.

Kompletní sada

3

1

Sada

Bez zásobníku.
Plně automatické zavlažování květinových truhlíků.

2

Č.v.

Zavlažovač

1407

Husqvarna obj. č.
900916701

Pohodlné zavlažování
pomocí vícekanálového řízení
Pro individuální zavlažování více oblastí zahrady

Automatické zavlažování o dovolené
Pro až 36 rostlin v květináčích a pokojových rostlin.
Zavlažování se aktivuje denně po dobu 1 minuty
pomocí transformátoru 1 a čerpadla 2 .
Rozdělovače 3 zajišťují jemné dávkování vody.
Vícekanálové řízení
Dodávané držáky 4 slouží k ﬁxaci až 3 kapacích
hadic na květináč.

4

Kompletní sada

V případě potřeby si můžete díly pro rozšíření systému
objednat v zákaznickém servisu GARDENA.

Se zásobníkem
o objemu 9 l.

1

3
2
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Sada

Č.v.

1266

Husqvarna obj. č.
900903201

Řízení pomocí
zavlažovacích
ventilů

Pohodlné zavlažování
pomocí zavlažovacího
počítače

Flexibilní zavlažování
v různých částech
zahrady

Například během vaší dovolené nebo v noci – máme
již 30leté zkušenosti s inovovanými GARDENA výrobky
pro automatické řízení zavlažování.

Automaticky: vícekanálové řízení slouží k individuálnímu zavlažování různých částí zahrady podle potřeb
Různé části zahrady můžete zavlažovat nezávisle na sobě, např. trávník, květinové truhlíky
na terase nebo záhonky. Pokud není množství vody na vodovodním kohoutku dostatečné na to,
aby mohl celý zavlažovací systém zavlažovat současně, měli byste systém rozdělit do několika tzv.
zavlažovacích větví.
Díky vícekanálovému řízení dostane každá oblast zahrady správné množství vody ve správný čas
a ve správné frekvenci. S vícekanálovým řízením se bude dařit vám i vašim rostlinám.
–
Více informací najdete na straně 26.

Zahrada má žízeň, a to i tehdy, když nejste doma nebo spíte. Aby se nikdo nemusel vzdávat dovolené nebo spánku, jsou tady naštěstí zavlažovací počítače od ﬁrmy GARDENA, které se zapojí
přímo na vodovodní kohoutek. Sami rozhodnete, která část zahrady potřebuje vodu a kdy, na jak
dlouho a jak často se bude zavlažovat. Poté za vás převezme práci zavlažovací počítač.
–
Více informací najdete na straně 24.

Zavlažování se zavlažovacím počítačem

Zavlažování s vícekanálovým řízením

Se zavlažovacími počítači a hodinami od ﬁrmy GARDENA máte zavlažování pod úplnou kontrolou kdykoliv a kdekoliv.

Můžete zavlažovat, kdy budete chtít: s vícekanálovým řízením si
můžete nainstalovat libovolný počet zavlažovacích větví a individuálně je řídit.

Zavlažovací počítače lze využít k řízení zavlažovačů, systému
Micro-Drip nebo malých zavlažovacích systémů Sprinkler.

A je jedno, zda je k dispozici elektrická přípojka nebo ne – máme
vhodné řešení pro všechny zahrady.

Snadná obsluha
Ovládací díl lze snadno odejmout, naprogramovat požadované údaje
a znovu připojit k zavlažovacímu počítači. Můžete si navolit čas
začátku zavlažování, délku zavlažování a jeho četnost.
Programování usnadňuje ovládání knoﬂíkem nebo nápověda na velkém, dobře čitelném displayi.

Provoz na baterii
Zavlažovací počítače se jednoduše našroubují na vodovodní
kohoutek. Díky baterii jsou nezávislé na elektrické síti. Životnost baterie je přibližně 1 rok, indikátor upozorňuje na vybitou
baterii.

Ventily zajišťují dodání správného množství vody
na správné místo
Jednotlivým zavlažovacím kanálům jsou předřazeny ventily. Tyto je
na impuls GARDENA řízení zavlažování otevírají nebo zavírají přesně
podle naprogramovaných údajů.

Příslušenství pro ještě účinnější zavlažování
Dešťový senzor a čidlo půdní vlhkosti rozhodne, zda má řízení zavlažování pokračovat v zavlažování nebo to již není zapotřebí, protože je půda ještě dostatečně vlhká nebo právě prší.
Tato moderní technika tak pomáhá nespotřebovávat více vody než je nezbytně nutné.

S přípojkou elektrického proudu nebo bez ní
GARDENA vícekanálové řízení je k dispozici ve dvojím provedení: buď s připojením na síť 230 V nebo s provozem na 9
V baterie.

Další úspora vody díky senzorům
Volitelně lze k zavlažovacímu systému připojit GARDENA dešťový senzor nebo čidlo
půdní vlhkosti.

Možnost připojení na všechny druhy GARDENA řízení zavlažování (kromě zavlažovacích hodin
č.v. 1169).
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GARDENA
zavlažovací
počítače

Ještě účinnější zavlažování
Jako doplněk k vícekanálovému řízení a k zavlažovacím počítačům

Nejsnazší cesta k zahradě, která se zavlažuje sama
Připojte zavlažovací počítač přímo na vodovodní kohoutek a naprogramujte si zavlažování vašeho
trávníku pomocí zavlažovačů nebo zadešťovačů Sprinklersystem. Nebo také můžete pomocí
kapkové závlahy Micro-Drip zcela automaticky zavlažovat květinové záhonky, rostliny na terase nebo
živé ploty – pro každý požadavek najde GARDENA ve svém sortimentu vhodné řešení. Všechny
zavlažovací počítače se vyznačují velmi snadnou obsluhou a programováním.

Čidlo půdní vlhkosti
Přeruší nebo zabrání automatickému zavlažování při dostatečné vlhkosti půdy. Některé
zavlažovací počítače umožňují
kromě jiných režimů také režim
automatického zavlažování
čistě řízeného senzory – nezávisle na nastavených časech.
Č.v.
Husqvarna obj. č.

VĚDĚLI JSTE...

Již v roce 1985 vyrobila
GARDENA celosvětově první
zavlažovací počítač, který byl
dlouhá léta neustále optimalizován. Pomocí zavlažovacího
počítače můžete řídit mobilní
zavlažovače, kapkovou závlahu Micro-Drip nebo Sprinklersystem. Pokud k moderním
GARDENA zavlažovacím počítačům připojíte čidlo půdní
vlhkosti nebo dešťový senzor,
bude systém zavlažovat jenom
tehdy, když to bude
zapotřebí.
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Dešťový senzor electronic
Přeruší nebo zabrání automatickému zavlažování
při výskytu dešťových srážek.
Č.v.
Husqvarna obj. č.

1189
900898701

1188
900898601

CLASSIC – pro začátečníky

COMFORT – pro náročné

PREMIUM

Se standardními možnostmi

Variabilní možnosti programování. Velký, přehledný LC-display.

Individuální programování
pomocí šesti zavlažovacích
programů. Programovací
kroky ve více jazycích.

Zavlažovací hodiny

EasyControl

FlexControl

MultiControl duo

MasterControl

Rozdělovač vody automatic

Krátký popis

Praktické: automaticky vypnou
po uplynutí nastaveného času

Vstupní model zavlažovacího počítače se základními možnostmi
programování. Snadný výběr
zavlažovacích dat.

Flexibilní možnosti programování. Zavlažovací dny libovolně
volitelné.

Flexibilní díky 2 individuálně
programovatelným výstupům.
Možnost plně automatického
provozu přes čidlo půdní vlhkosti.

S textovou nápovědou, nabídkou
a velkým LC displayem pro velmi
individuální možnosti programování. Včetně speciálních programů
pro řízení senzory a pro provoz
s rozdělovačem vody automatic.

Auto on / oﬀ

Auto oﬀ

ano

ano

ano

ano

Pomocí rozdělovače vody můžete
plně automaticky – společně
s GARDENA zavlažovacím počítačem MasterControl – řídit 2 až
6 zavlažovacích větví. Ideální pro
oblasti s rozdílnou potřebou vody
nebo v případě, že je tlak vody
pro současné zavlažování všech
oblastí příliš malý.

Délka zavlažování

5–120 min

2–60 min

1 min–1 h 59 min

1 min–3 h 59 min

1 min–9 h 59 min

Frekvence zavlažování

–

Každý den,
každý 2./3./7. den
vždy 1, 2 nebo 3krát.

Volitelné dny v týdnu nebo
každý 2./3./7. den
vždy 1, 2 nebo 3krát.

Každých 8/12/24 hodin, každý
2./3./7. den nebo volba libovolného zavlažovacího dne

Každých 24 hodin, každý
2./3./4./5./6./7. den nebo volba
libovolného zavlažovacího dne

Začátek zavlažování

Při aktivaci

Posunovatelný po 2 hodinách

Libovolně volitelný

Libovolně volitelný

6 libovolně volitelných časů
začátku zavlažování

Možnost připojení dešťového senzoru nebo čidla
půdní vlhkosti

–

ano

ano

Ano, pro oba výstupy nebo pro
každý výstup samostatně

ano

Indikátor slabé baterie

Indikátor slabé baterie

Indikátor stavu baterie, výstupy lze
programovat nezávisle na sobě,
možný provoz prostřednictvím
senzoru: zavlažování se provede
pouze tehdy, když je vlhkost půdy
příliš nízká.

Indikátor stavu baterie, 6 nezávislých programů, možný
provoz prostřednictvím senzoru,
provoz až 6 zavlažovacích větví
s rozdělovačem vody automatic
(č. v. 1197).

Jiné

Č.v.

1169

1881

1883

1874

1864

1197

Husqvarna obj. č.

900897501

967235401

967235701

966769601

900964101

966769301
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Vícekanálové řízení
s elektrickou přípojkou nebo bez ní
Pro automatické zavlažování větších systémů
Vícekanálové zavlažování je ideální v případě, že je množství vody u vodovodního kohoutku nedostatečné na to, aby mohl být najednou provozován
celý zavlažovací systém nebo pokud mají jednotlivé části zahrady rozdílnou potřebu vody.

V tomto případě jsou zavlažovací ventily, které otvírají a zavírají průtok vody, nainstalovány pod zemí. Signál k tomu mohou dostávat dvěma způsoby – podle toho, zda se
v blízkosti zavlažovacích ventilů nachází přípojka elektrické energie nebo ne.

1

1
2

5
4

5
2

4

3

3

S přípojkou elektrické energie

Boxy na ventily

Bez přípojky elektrické energie

Takhle můžete centrálně řídit celé zavlažování: z GARDENA řízení zavlažování 1 dostanou 24 V zavlažovací ventily 2
umístěné v boxu na ventily 3 přes spojovací kabel 4 impulz k otevření resp. zavření průtoku vody. Takhle lze plně automaticky řídit až 12 zavlažovacích ventilů a tomu odpovídající příslušný počet větví. Volitelně je možné připojit dešťový senzor
nebo čidlo půdní vlhkosti 5 .

pro použití u obou řízení (s přípojkou elektrické energie nebo bez přípojky)

Takhle můžete plně automaticky řídit libovolný počet zavlažovacích větví
a bez kabelu: jednoduše zadáte data do programovací jednotky 1
a stisknutím knoﬂíku je přenesete na řídící jednotku 2 . Poté nasadíte
řídící jednotku na zavlažovací ventil 9 V 4 umístěný v boxu na ventil 3 . Volitelně
je možné na řídící jednotku připojit dešťový senzor nebo čidlo půdní vlhkosti 5 .
GARDENA zavlažovací ventily jsou díky provozu na baterie nezávislé na elektrické síti.

1

1

1

2

4

3

3

1

2

4

Řízení zavlažování
6030 Classic

Řízení zavlažování
4040 modular Comfort

Rozšiřovací modul
2040 Comfort

Zavlažovací ventil 24 V

Spojovací kabel 24 V
Kabelová svorka 24 V

Box na ventil V1

Box na ventil V3

Programovací jednotka

Řídící jednotka 9 V

Zavlažovací ventil 9 V

Pro použití uvnitř nebo venku,
ale na místě chráněném před
deštěm, k řízení až 6 zavlažovacích
ventilů 24 V. Na jeden ventil jsou
možné 3 programy.

Pro použití venku k řízení až
4 zavlažovacích ventilů 24 V.
Možnost rozšíření až na 12 ventilů. Na jeden ventil jsou možné
4 programy.

Pro řízení zavlažování 4040
modular pro dodatečné připojení
po 2 zavlažovacích ventilech 24 V.

Připojení na GARDENA řízení
zavlažování přes kabel.

Spojovací kabel pro připojení až
6 zavlažovacích ventilů na řízení
zavlažování. Kabelové svorky pro
vodotěsné připojení spojovacího
kabelu na zavlažovací ventil při
použití boxu na ventil V1.

Pro podzemní pokládku 1
zavlažovacího ventilu.

Pro podzemní pokládku až 3
zavlažovacích ventilů. Přívod
vody libovolně ze 3 stran.

K programování řídícího dílu 9 V.
Délka zavlažování:
1 min až 9 h 59 min.
Frekvence zavlažování: až 6×
denně na jeden zavlažovací ventil.

Vlastní mozek zavlažovacího
systému. Možnost připojení čidla
půdní vlhkosti nebo dešťového
senzoru.

Otevírá a zavírá zavlažovací větve
podle instrukcí řídícího dílu.

Pro zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V, teleskopické šroubení pro snadnou
montáž resp. demontáž ventilů.
Č.v.

1284 Č.v.

Husqvarna obj. č.
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1276 Č.v.
900903801 Husqvarna obj. č.

1277 Č.v.
900904001 Husqvarna obj. č.

1278 Č.v.
900904201 Husqvarna obj. č.

1280 / 1282

Č.v.

900904301 /
900904401

Husqvarna obj. č.

1254 Č.v.
900902601 Husqvarna obj. č.

www.gardena.com

1255
900902801

Energeticky úsporná technika
elektromagnetických ventilů.

Přenos dat na řídící díl se provádí
po nasazení jednoduše stisknutím
knoﬂíku.
Č.v.
Husqvarna obj. č.

1242 Č.v.
900901101 Husqvarna obj. č.

1250 Č.v.
900901901 Husqvarna obj. č.

GARDENA ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

1251
900902101
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Plánování
Sprinklersystem
GARDENA plánovač zavlažování

Nákupní seznam s možností utržení
najdete na straně 57.

Proč musíte plánovat a jak se to dělá?
Jak budete postupovat?
Spotřeba vody vašeho zavlažovacího systému může být větší než je množství vody, které proteče
vodovodním kohoutkem. Proto je před instalací zavlažovacího systému a jeho uvedením do provozu
dobré připravit si zavlažovací plán, ve kterém zohledníte danosti vaší zahrady. Při plánování můžete
využít několik možností:

Plánujete sami: 5 snadných kroků
k plánu zavlažování

Plánujete sami – 1. Načrtněte si plán zahrady
Tím si vytvoříte náčrt zahrady a označíte v něm přípojku vody a plochy, které se budou zavlažovat

Pusťte se do toho!
Načrtněte si – ideálně na milimetrový papír – plán
pozemku v měřítku 1 : 100 (1 cm = 1 m) nebo
v měřítku 1 : 200 (1 cm = 2 m).

Co budete potřebovat?

Kružítko

Pastelky

Pravítko

Milimetrový papír

Dům

Terasa

Zavlažování si naplánujete sami

Sami si vytvoříte vlastní plán zavlažování podle
návodu v tomto prospektu (a několika jednoduchých
pomůcek). Na dalších stránkách vám krok po kroku
ukážeme jak.

B

Zavlažování si naplánujete
pomocí online plánovače

Vytvoříte si plán zavlažování za pomoci GARDENA
plánovače zavlažování My Garden na internetových
stránkách GARDENA: www.gardena.com

C

Využijete služeb kompetentní
ﬁrmy pro plánování a realizaci
závlah

Chcete přenechat plánování a instalaci někomu
jinému? Na vyžádání vám rádi zprostředkujeme kvaliﬁkovaného partnera pro plánování a instalaci zavlažovacích systémů GARDENA. Nebo si vyhledejte
realizátorskou ﬁrmu na našich internetových stránkách www.gardena.com nebo se obraťte na náš
zákaznický servis: telefon: 00420 602 193 352.

Bazén

Přípojka vody
Zakreslete přípojku vody
(vodovodní kohoutek, studnu
nebo zásobník).
Zavlažované plochy
Vyznačte všechny
zavlažované plochy.

Ok
ra
jv
ýs
ad
by

A

* Pokud si budete provádět instalaci sami, prosíme vás o pochopení, že nemůžeme převzít záruku
a odpovědnost za náklady a škody, které by mohly při realizaci plánu vzniknout.
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2. Stanovte vhodné zadešťovače

Vyberte si vhodné zadešťovače. Potřebný počet zadešťovačů zapište do přehledu na této straně
a přeneste do nákupního seznamu na straně 57.

Tím si vyberete zadešťovače vhodné pro vaše zavlažované plochy.

Pro modely T a S musíte vždy naplánovat různé zavlažovací větve
• Turbínové výsuvné zadešťovače (T-modely) a výsuvný čtyřplošný zadešťovač (OS 140) můžete napojit na stejnou zavlažovací větev.
• Výsuvné zadešťovače (S-modely) potřebují z důvodu jiného množství vody
samostatnou zavlažovací větev.
Kruhové zadešťovače smí a taky by měly přesahovat, aby se dosáhlo co
nejlepší pokrytí celé zavlažované plochy.

Plánovaný dosah

Sektor

Č.v./HSQ

Pravoúhlé plochy

Výsuvný čtyřplošný
zadešťovač OS 140

Dosah 2–15 m

Šířka postřiku 1–9,5 m

8220
967170901

Rádius 4–5,5 m

70–360°

8201
966409201

Ostatní plochy

Vhodné zadešťovače si
vyberte vpravo a zakreslete
je do vašeho plánu. Připište
k nim název zadešťovače
a velikost závitu.

Ve větrných lokalitách by se měly vzdálenosti mezi zadešťovači zmenšit, aby
se předešlo následkům působení poryvů větru.

Počet ks

Přípojka
¾" vnitřní závit

Všechny ostatní plochy pokryjte kruhovými zadešťovači (modely T nebo S). Kruhové zadešťovače
vyznačte kružítkem.
• Rohové oblasti pokryjte zadešťovači s 90° nebo
270°(se zadešťovači začněte přímo u domu).
• Okrajové oblasti pokryjte zadešťovači se 180°
nebo vhodnými sektory.
• Zbylé plochy uprostřed pokryjte zadešťovači
s 360°.

TIPY A TRIKY

Označení

Turbínový výsuvný
zadešťovač T 100

T-modely turbínové výsuvné zadešťovače

Obdélníkové a čtvercové plochy pokryjte výsuvnými čtyřplošnými zavlažovači OS 140.

Typ

Přípojka
½" vnitřní závit

Turbínový výsuvný
zadešťovač T 200

Vzdálenost mezi
zadešťovači 5–8 m

Rádius 5–7,5 m

Přípojka
½" vnitřní závit

Turbínový výsuvný
zadešťovač T 380

25–360°

8203
966409401

Vzdálenost mezi
zadešťovači 7,5–10 m

Rádius 6–10,5 m

Přípojka
¾" vnitřní závit

25–360°

8205
966409601

Vzdálenost mezi
zadešťovači 9–15 m

Ostatní plochy
do 150 m²

T 100
½" IG

S-modely
výsuvné zadešťovače

Dům
Výsuvný zadešťovač
S 80
Výška výsuvu 100 mm
Přípojka
½" vnitřní závit

Rádius 2,5–4,5 m

5–360°

1569
900938501

Vzdálenost mezi
zadešťovači 4–7 m

T 100
½" IG

Terasa
Přípojka vody

OS 140
¾" IG
T 200
½" IG

T 200
½" IG

Ok
ra
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T 200
½" IG

T 200
½" IG

Bazén

IG = vnitřní závit
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3. Stanovte napájecí vedení

Hodnoty spotřeby zadešťovačů

Tím určíte počet a délku zavlažovacích větví.

Stanovení přípojné kapacity

Stanovení přirážky za vzdálenost

Stanovení počtu zavlažovacích
větví

Pokud bude potřeba vody pro váš zavlažovací systém
větší než je množství vody, které dodá váš vodovodní
kohoutek nebo pokud potřebujete zavlažovat různé
oblasti vaší zahrady s rozdílnou potřebou vody, musíte naplánovat více zavlažovacích větví, které budou
zavlažovány postupně.

• Změřte vzdálenost mezi vodovodním kohoutkem
resp. čerpadlem a nejvzdálenějším zadešťovačem
(vzdušná čára) a za každých 25 m přidejte k času
naplnění vědra 1 sekundu.
• Při čase naplnění vědra do 14 sekund
a za použití zavlažovacího počítače,
rozdělovače vody automatic nebo 2- či
4-cestného rozdělovače (strana 38) přidejte
3 sekundy.
• Odečtěte přípojnou hodnotu z tabulky vpravo
a zapište ji do tabulky na pravé straně dole.

• Do vašeho náčrtku si připište hodnoty spotřeby
jednotlivých zadešťovačů, které jsou uvedeny
na straně 37.
• Zakreslete si vedení (začněte od vodovodního
kohoutku), přitom umístěte na každou zavlažovací
větev pouze tolik zadešťovačů, aby nebyla překročena dříve stanovená přípojná hodnota (viz výše).
Zapište hodnoty spotřeby zadešťovačů do tabulky
na straně 33 a ujistěte se, že přípojná hodnota
nebyla překročena.
• Stanovte délky vedení (změřte) a zapište je
do tabulky do sloupce „Délka vedení na jedné
zavlažovací větvi“ (strana 3).

Abyste zjistili, kolik zavlažovacích větví budete potřebovat, musíte vědět, jaká je přípojná hodnota vašeho
vodovodního kohoutku.
Proto nejdříve stanovte čas naplnění:*
• Otevřete vodovodní kohoutek naplno a naplňte
10-litrové vědro vodou.
• Změřte přitom čas naplnění vědra v sekundách.

Příklad stanovení přípojné hodnoty (bez zavlažovacího počítače) ukazuje tabulka vpravo dole.

* Pokud budete provozovat váš zavlažovací systém pomocí čerpadla, připojte před měřením času naplnění na čerpadlo cca 1 m
dlouhou hadici 19 mm (3/4") za pomoci GARDENA Proﬁ-System
přípojky (č.v. 1505).

Přepište hodnoty spotřeby zadešťovačů ze strany 33 do plánu a vyznačte zavlažovací větve.

T 100

70–90°
=7

91–180°
= 10

181–270°
= 14

271–360°
= 17

T 200

25–90°
=9

91–180°
= 13

181–270°
= 17

271–360°
= 20

T 380

25–90°
= 15

91–180°
= 20

181–270°
= 25

271–360°
= 30

S 80

5–90°
=9

91–180°
= 17

181–270°
= 25

271–360°
= 32

S 80/300

5–90°
= 13

91–180°
= 21

181–270°
= 29

271–360°
= 35

OS 140

= 22

Dům
T 100
½" IG
90° = 7

Přípojka vody

OS 140
¾" IG = 22

Bazén

T 200
½" IG
90° = 9

90° =7
T 200
½" IG
140° = 13

T 200
½" IG
270° = 17
T 200
½" IG
180° = 13

Ok
ra
jv
ýs
ad
by

Terasa

T 100
½" IG

Čas naplnění
v sekundách:
Vzdálenost např. 20 m:
Celková hodnota
Sekundy
do 9

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pro modely T a S plánujte vždy samostatné vedení
Turbínové výsuvné zadešťovače (T-modely) a výsuvný čtyřplošný zadešťovač (OS 140)
mohou být připojeny na stejnou zavlažovací větev.
Výsuvné zadešťovače (S-modely) vyžadují z důvodu rozdílného průtoku vody samostatnou
zavlažovací větev.

Zjištěné délky vedení si zapište do nákupního
seznamu na straně 57.

Vzorový příklad

10
1
11
Přípojná
hodnota
100

10–13

80

14–19

60

20–24

40

25–30

20

Přípojná
hodnota

80

Výsledná přípojná hodnota

Napájecí vedení přizpůsobte hodnotám spotřeby zadešťovačů

Tato hodnota nesmí být
součtem hodnot spotřeby
zadešťovačů na jedné větvi
překročena!

Příklad
Větev 1
Větev 2

80
Vaše přípojná hodnota

Větev 3

Vaše hodnoty

22 9 13 13 57

17 7 7 31
17 17

Délka vedení na jedné zavlažovací
větvi

Větev 1
Větev 2
Větev 3

42 m

32 m
22 m

Vaše hodnoty

Zjistěte vaši vlastní přípojnou hodnotu
na pravé straně a zkontrolujte, zda
nebyla překročena hodnotami spotřeby
jednotlivých zadešťovačů.
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4. Spojování trubek a přípojky k zadešťovačům

Spojovací díly pro připojení zadešťovačů
Nyní si vyberte spojovací díly k zadešťovačům a zapište je do vašeho nákupního seznamu.

Tím naplánujete propojení vedení, přípojky zadešťovačů a odvodňovací ventily

Možnosti připojení zadešťovačů
Pro prodloužení

Pro změnu směru

Spojka
25 mm
Č.v. 2775
Husqvarna obj. č.
901017101

L-kus
25 mm
Č.v. 2773
Husqvarna obj. č.
901016901

Na konci trubky

T-kus
25 mm
Č.v. 2771
Husqvarna obj. č.
901016701

V průběhu trubky

Koncovka
25 mm
Č.v. 2778
Husqvarna obj. č.
901017401

Naplánujte si také odvodňovací ventily
jako ochranu proti mrazu.

Mrazuvzdorný systém
Jako ochranu systému před mrazem byste měli na nejhlubších
místech systému nainstalovat odvodňovací ventily (na každou
větev musí být umístěn jeden odvodňovací ventil). Po ukončení
zavlažovacího procesu se odvodňovací ventily automaticky
otevřou (jakmile poklesne tlak pod hodnotu 0,2 baru) a vypustí
zbývající vodu z příslušných napájecích vedení. Při instalaci
dbejte, prosím, pokynů uvedených na straně 39.

T-kus 25 mm
¾" vnitřní závit
Č.v. 2790
Husqvarna obj. č. 901018301

Spojka 25 mm
¾" vnitřní závit
Č.v. 2761
Husqvarna obj. č. 901016001

S odvodňovacím ventilem
Č.v. 2760
Husqvarna obj. č. 966688401

S odvodňovacím ventilem
Č.v. 2760
Husqvarna obj. č. 966688401

Dům

T 100
½" IG 90°
=7
Terasa

Měřítko 1 : 200 (1 cm = 2 m)
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nebo
¾" vnější závit
Č.v. 2787
Husqvarna obj. č. 901018101

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

IG = vnitřní závit

T 200
½" IG
90° = 9

Úhlový kus 25 mm
½" vnější závit
Č.v. 2782
Husqvarna obj. č. 966409001

L-kus 25 mm
½" vnější závit
Č.v. 2780
Husqvarna obj. č. 901017601

nebo
¾" vnější závit
Č.v. 2783
Husqvarna obj. č. 966409101

nebo
¾" vnější závit
Č.v. 2781
Husqvarna obj. č. 901017701

T 100
½" IG 90°
=7
Terasa

OS 140
¾" IG = 22

Měřítko 1 : 200 (1 cm = 2 m)

Přípojka pro výsuvný
zadešťovač S 80 / 300
Spojka 25 mm
¾" vnitřní závit
Č.v. 2761
Husqvarna obj. č. 901016001

Při výběru spojovacích dílů dbejte, prosím, na to, že se musí hodit k velikosti
závitů, které jste si zapsali k jednotlivým zadešťovačům ve vašem plánu. V tomto
případě (viz OS 140 s vnitřním závitem 3/4") je vhodný L-kus (25 mm, č. v. 2781)
s vnějším závitem 3/4".

Dům

T 200
½" IG
270° = 17

T 200
½" IG
180° = 13

Na konci trubky

T 100
½" IG
90° = 7

T 200
½" IG
140° = 13
Bazén

T-kus pro výsuvný
zadešťovač S 80 / 300
T-kus 25 mm
¾" vnitřní závit
Č.v. 2790
Husqvarna obj. č. 901018301

Přípojka vody

T 100
½" IG
90° = 7

T 200
½" IG
270° = 17
T 200
½" IG
140° = 13

Bazén
T 200
½" IG
90° = 9

Ok
ra
jv
ýs
ad
by

OS 140
¾" IG = 22

Přípojka
vody

T-kus
25 mm
½" vnější závit
Č.v. 2786
Husqvarna obj. č. 901018001

V rohové oblasti

T 200
½" IG
180° = 13

Ok
ra
jv
ýs
ad
by

Možnosti spojení trubek
Vyberte si spojovací materiál a zjištěný počet
kusů si zapište do nákupního seznamu.

IG = vnitřní závit
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5. Možnosti připojení a řízení

Více informací o možnostech řízení a s tím souvisejících výrobcích
najdete na straně 38.

Nakonec si naplánujte možnosti řízení vašeho zavlažovacího systému.
To, jak bude vodovodní kohoutek resp. zdroj vody propojený se zavlažovacím systémem, závisí na velikosti systému a druhu řízení. Zavlažovací systémy mohou
řídit jednu nebo více zavlažovacích větví.
Po úspěšném naplánování vašeho zavlažovacího systému (Micro-Drip-System a Sprinklersystem) víte, kolik zavlažovacích větví váš individuální systém
vyžaduje a podle toho si můžete vybrat správný druh řízení a připojení. Automatické řízení je doporučováno obzvláště u vícekanálových systémů. Tato strana vám
poslouží jako pomůcka při rozhodování.

Připojení jedné zavlažovací větve

Připojení dvou zavlažovacích větví

Připojení více než 2 zavlažovacích větví

Jednokanálová zařízení jsou provozována přes jednu zavlažovací
větev, to znamená, že jsou všechny zadešťovače připojené na jedno
zavlažovací potrubí. Zde jsou následující možnosti řízení:

Dvoukanálová zařízení provozují zadešťovače na dvou zavlažovacích
větvích. Zde jsou následující možnosti řízení:

Vícekanálová zařízení jsou systémy se dvěma nebo více zavlažovacími větvemi, to znamená, že jsou výsuvné zadešťovače
nebo také kapková závlaha, napojeny na více potrubí. Zde jsou následující možnosti řízení:

Manuální řízení

Manuální řízení

Manuální řízení

Základní instalace
Spojení mezi vodovodním kohoutkem a připojovací krabicí (2722) se
realizuje pomocí připojovací soupravy
(2713) a spojky (2761) do podzemně
instalovaného zavlažovacího systému
Sprinkler.

Automatické řízení

Přípojka vody je stejná jako
u základní instalace. Zavlažovací
systémy s jednou zavlažovací větví lze
řídit pomocí zavlažovacího počítače
(např. 1864).
Více informací k jednotlivým zavlažovacím hodinám a počítačům najdete
na straně 24 a 25.

Přípojka vody je stejná jako u základní instalace. Dvě zavlažovací
větve jsou připojeny přes 2-cestný
rozdělovač (8193).
Alternativně lze jednotlivé zavlažovací
větve řídit pomocí více regulačních
a uzavíracích zásuvek ve střídavém
provozu.

Automatické řízení

Přípojka vody je stejná jako u základní instalace. Zavlažovací systémy
se dvěma zavlažovacími větvemi lze
optimálně řídit pomocí zavlažovacího
počítače MultiControl duo (1874).
Další informace o zavlažovacím
počítači najdete na straně 25.

Zavlažovací systém
s max. 4 zavlažovacími větvemi
Pomocí 4-cestného rozdělovače
(8194) lze připojit až čtyři zavlažovací
větve. Přípojka vody se instaluje
stejně jako u základní instalace.

Automatické řízení

Automatické řízení
max. 6 zavlažovacích větví

Automatické řízení
max. 12 zavlažovacích větví

Zavlažovací systémy s libovolným počtem větví a s řízením
nezávislým na elektrické síti

Pomocí rozdělovače vody automatic
(1197) v kombinaci se zavlažovacím
počítačem Master Control (1864)
můžete řídit až 6 zavlažovacích větví.

Před každou zavlažovací větví je připojen zavlažovací ventil 24 V (1278).
Zavlažovací ventily dostávají
z GARDENA řízení zavlažování přes
spojovací kabel (1280) impuls pro
otevření resp. zavření průtoku vody.

Před každou větví je připojen
zavlažovací ventil 9 V (1251). Naprogramovaná data jsou přenášena
z programovací jednotky (1242)
na řídící díl (1250). Ventily jsou otevírány a zavírány přímo napojenými
řídícími díly.

Trvalé, tlakově stále spojení mezi vodovodním kohoutkem
a připojovací krabicí (2722) je zajištěno pomocí hadice 3/4"
a 2 adaptérů (1513).
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Řídící prvky a příslušenství

Pokyny pro pokládku
Takhle snadno si můžete nainstalovat váš nový zavlažovací systém*

Výrobky pro připojení
Připojovací krabice
K připojení zdroje vody na podzemně instalovaný zavlažovací systém.
Č.v. 2722
966408701
Adaptér
Č.v. 1513
900929501
Připojovací sada
Proﬁ-System
Pro připojení na vodovodní
kohoutek
Č.v. 1505
900928001

Řízení zavlažování 9V
Programovací jednotka
Č.v. 1242
900901101
Řídící jednotka 9V
Č.v. 1250
900901901
Zavlažovací ventil 9 V
Č.v. 1251
900902101
Řízení zavlažování 24V
Řízení zavlažování 6030

Výrobky pro rozdělení
2-cestný rozdělovač
K připojení dvou zavlažovacích
větví.
Č.v. 8193
901160701
4-cestný rozdělovač
K připojení max. čtyř
zavlažovacích větví.
Č.v. 8194
901160801
Regulační a uzavírací zásuvka
Č.v. 2724
966408801
Spojka 25 mm
Č.v. 2761
901016001
¾" vnitřní závit
Č.v. 2762
901016101
1" vnitřní závit
Č.v. 2763
901016201
1" vnější závit

Č.v. 1284
966668401
Řízení zavlažování
4040 modular
Č.v. 1276
900903801
Rozšiřovací
modul 2040
Č.v. 1277
900904001
Zavlažovací ventil 24 V
Č.v. 1278
900904201

Box na ventil V 1
(bez ventilu)
Č.v. 1254
900902601
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Zavlažovací počítače
Zavlažovací počítač
MasterControl
Automatické řízení zavlažování
s max. 6 individuálně nastavitelnými programy.
Č.v. 1864
900964101
Zavlažovací počítač
MultiControl duo
Pro automatické zavlažování
dvou oblastí zahrady.

Přiřízněte trubky podle potřeby
a propojte prvky mezi sebou. Zasuňte
cca 6 cm trubky přes O-kroužek
do spojovacího dílu. Zajistíte tím
vodotěsné spojení.

Nastavte směr postřiku, sektory a dosah zadešťovačů.

!!! UPOZORNĚNÍ

Zavlažovačí počítač
FlexControl
Snadné programování pomocí
knoﬂíku.

Dbejte na to, aby se při instalaci
nedostala do potrubí zemina.
V případě potřeby zbavte konce
trubek otřepů.

Předtím, než zavlažovací systém
položíte do země, proveďte
zkoušku chodu a prověřte
těsnost systému.

Kompletní rozvodnou síť umístěte
do kanálků. Abyste zabránili poškození
zadešťovačů např. při sekání trávníku,
musí být všechny nainstalované tak,
aby byly zarovnané s povrchem.

Kanálky opět zahrňte, nahoru položte
travní drny a ušlapte.

TIP

Pomocí rýče vyhlubte trávník ve tvaru
V do hloubky cca 20–25 cm. Vyjměte opatrně travní drny a vytvořte
tak kanálek. Z kanálku odstraňte
kamínky.

TIP
Předchozí posekání trávníku
a jeho zavlažení vám usnadní
manipulaci.

Č.v. 1883
967235701
Rozdělovač vody automatic
Rozdělovač vody automatic
V kombinaci se zavlažovacím
počítačem MasterControl
(č.v. 1864).
Č.v. 1197
966769301

Spojovací kabel, 15 m
Č.v. 1280
900904301

Box na ventily V 3
(bez ventilů)
Č.v. 1255
900902801

Rozložte všechny části podle plánu.
Začněte s pokládáním na začátku
vašeho zavlažovacího systému.

Č.v. 1874
966769601

Kabelová svorka
(obsah: 6 kusů)
Č.v. 1282
900904401

Boxy na ventily

* Pokud si budete provádět instalaci sami, prosíme vás o pochopení, že nemůžeme převzít záruku
a odpovědnost za náklady a škody, které by mohly při realizaci plánu vzniknout.

Alternativy k ventilům
Alternativně k řízení přes ventily je
možné řídit 2 až 6 zavlažovacích větví
pomocí rozdělovače vody automatic
(1197) a zavlažovacího počítače
MasterControl (1864).

Odvodňovací ventily nainstalujte
na nejhlubším místě systému.
Na svazích nesmí překročit výškový
rozdíl mezi jednotlivými odvodňovacími ventily 2 m. V případě potřeby
zabudujte na svahu více odvodňovacích ventilů. Ke zlepšení drenáže, ale
i k ochraně odvodňovacího ventilu
vysypte místo vymývaným štěrkem
(cca 20 × 20 × 20 cm).

TIP

TIP

Před instalací odvodňovacích
ventilů propláchněte celý systém, aby se odplavila zemina,
která se dostala do trubek
během pokládky.

Předﬁltr pro čerpadla
Při provozování zavlažovacího systému prostřednictvím čerpadla se může stát, že se do rozvodného
vedení dostane písek, což může vést k omezení
funkčnosti zadešťovačů. Z tohoto důvodu je nutné
vždy používat čerpadlo v kombinaci s předﬁltrem.

Předchozí zavlažení kanálků a trávníku urychlí fázi
zarůstání.

Velký tlak vody
U zadešťovačů a trubek je přípustný tlak do 6 bar.
Při vyšším tlaku vody se musí dbát na odpovídající
redukci tlaku. S dotazy na správné připojení na domácí rozvody se obraťte na vašeho instalatéra.

Přechod z trubky 19 mm
na 25 mm
Instalovali jste si GARDENA Sprinklersystem již před rokem 2005 a nyní
jej chcete rozšířit resp. vyměnit?
K přechodu z rozvodné trubky 19 mm
na rozvodnou trubku 25 mm použijte
přípojku č. v. 1513 v kombinaci se
spojkou 25 mm, č. v. 2763.

Mrazuvzdornost
Před příchodem mrazů odpojte
přípojku systému od rozvodného potrubí. Dbejte přitom
také na upozornění o poškození
mrazem u jednotlivých výrobků.
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Plánování
Micro-Drip-System
GARDENA plánovač zavlažování

Nákupní seznam k odtržení najdete
na straně 56.

5 kroků k závlaze Micro-Drip

1. Udělejte si náčrt vaší zahrady
Tím si nakreslíte zavlažované plochy a označíte zdroje vody.

Pusťte se do toho
Na následujících stránkách vám na vzorové zahradě ukážeme jednotlivé kroky k vytvoření individuální kapkové závlahy.
Na straně 15 najdete oblasti použití. Díky tomu si můžete vybrat ideální výrobek a vytvořit si kompletní nákupní seznam, abyste mohli zásobovat
vaše rostliny vodou přesně podle jejich potřeb. Vytvořený plán vám pomůže při instalaci systému.*

Pusťte se do toho
Načrtněte si – ideálně na milimetrový papír – plán pozemku v měřítku 1 : 100 (1 cm = 1 m) nebo
v měřítku 1 : 200 (1 cm = 2 m).

TIPY A TRIKY
Je vodovodní kohoutek příliš daleko?
Pokud není systém v bezprostřední blízkosti
vodovodního kohoutku, můžete si na jakémkoliv místě v zahradě vytvořit pomocí
GARDENA Pipeline (strana 10) podzemní
přípojku vody.

Vodovodní kohoutek

Dům

A

Plánujete sami

B Plánujete online

Plán zavlažování si vytvoříte sami na základě návodu na těchto stránkách
(a s pomocí jednoduchých pomůcek). Krok po kroku vám ukážeme jak.

Pomocí GARDENA plánovače zavlažování na GARDENA internetových stránkách: www.gardena.com si vystavíte kompletní nákupní seznam.

Co budete potřebovat?

Plánovač online vám pomůže při samostatných aplikacích jako jsou např.
živé ploty, balkonové truhlíky nebo rostliny v květináčích. Pokud budete chtít
kombinovat jednotlivé aplikace, použijte plánovač v tomto prospektu.

Pastelky

* Pokud si budete provádět instalaci sami, prosíme vás o pochopení,
že nemůžeme převzít záruku a odpovědnost za náklady a škody,
které by mohly při realizaci plánu vzniknout.

Terasa

40

Pravítko
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Milimetrový papír

Zdroj vody
Vyznačte zdroj vody (vodovodní kohoutek, studna nebo zásobník).

Náčrt zahrady
Plán zahrady s vyznačenými a popsanými oblastmi (např. živý plot, záhonek,
květinové truhlíky atd.) a zdrojem vody
(vodovodní kohoutek).

Zavlažované plochy
Vyznačte všechny jednotlivé rostliny nebo plochy s rostlinami,
které se mají zavlažovat.

GARDENA PLÁNOVAČ ZAVLAŽOVÁNÍ
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2. Vyberte si rozprašovače a zapište je do plánu
Přehled rozprašovacích přístrojů

Do plánu zahrady vyznačte
potřebné koncové přístroje
a výrobky zapište do nákupního
seznamu na straně 56.

2a. Terasy / balkony

2a. Zavlažování rostlin v květináčích na terase a balkoně
K zavlažování květináčů na balkoně, terase nebo v zimní zahradě se používají koncové a/nebo řadové kapače. Podle počtu zavlažovaných rostlin budete jako
přívodní potrubí potřebovat buď rozdělovací trubku 4,6 mm (³∕₁₆") nebo dodatečně pokládací trubku 13 mm (½").

Rostliny v květináčích
1 Rostliny v květináčích

Rostliny v květináčích se zavlažují regulovatelnými
koncovými kapači. Tyto se namontují pomocí montážní pomůcky na konec rozdělovací trubky. Rozdělovací
trubka je spojena s pokládací trubkou redukčním
T-kusem. Držáky trubek ﬁxují kapače v květináči.
V nabídce jsou také tlak vyrovnávající a samočistící
regulovatelné koncové kapače.

Koncové kapače pro zavlažování jednotlivých
rostlin v květináčích
2 Květinové truhlíky

2
1

Řadové kapače pro zavlažování květinových
truhlíků nebo rostlin ve větších květináčích

2b. Plochy s rostlinami

Květinové truhlíky / nádoby s rostlinami
Rozprašovací trysky / zavlažovače
Pro zavlažování užitkových a okrasných
záhonků různých velikostí

Květinové truhlíky se zavlažují řadovými kapači. Tyto
jsou namontovány v rozdělovací trubce. Podle velikosti
truhlíku a druhu rostlin doporučujeme 3–5 kapačů
na metr. Trubka se v truhlíku zaﬁxuje pomocí držáku.
Nainstalovat lze maximálně 25 řadových kapačů.

U větších instalací se musí použít pokládací trubka
13 mm (½"). Pomocí redukčního T-kusu je možné
provést odbočení a na rozdělovací trubku 4,6 mm
(³∕₁₆") nainstalovat maximálně 25 kapačů. Se základním přístrojem umístěným uprostřed systému je
možné nainstalovat až 500 řadových kapačů.

2c. Rostliny v řádcích
Kapací hadice
Pro zavlažování živých plotů, keřů
a okrajové výsadby

Zavlažování bez vodovodního kohoutku
Pokud není k dispozici vodovodní kohoutek, např.
na balkoně, doporučujeme použít GARDENA plně
automatické zavlažování květinových truhlíků. Více
informací najdete na straně 20.

2d . Další oblasti použití

Citlivá nová výsadba
Mlhová tryska
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Trávník
Podzemní kapací hadice
13,7 mm

Malé plochy
Maloplošná tryska

Velké rostliny v nádobách
Kapací hadice ve tvaru kruhu
4,6 mm (³∕₁₆")

TIPY A TRIKY

U rostlin v nádobách doporučujeme navolit krátké doby zavlažování a krátké zavlažovací cykly,
např. každých 8 hodin po dobu 3 minut (podle velikosti květináče).

GARDENA PLÁNOVAČ ZAVLAŽOVÁNÍ
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2b. Zavlažování užitkových a okrasných záhonů

Alternativa k zavlažování pravoúhlých ploch

K zavlažování záhonů a okrajové výsadby nabízí GARDENA Micro-Drip-System široký sortiment různých rozprašovacích trysek. Díky tomu je možné navolit vhodné
trysky pro nejrůznější kombinace rostlin.

Pro zavlažování větších ploch v užitkové a okrasné zahradě
Pro účinné plošné zavlažování květinových a užitkových záhonků je ideální GARDENA čtyřplošný zavlažovač OS 90.
Lze jej velmi snadno přizpůsobit jak velikosti zavlažované plochy, tak výšce rostlin.

4
1–90 m²

19

2
5

8

18

18
10

20

37

17

17

0,5–7 m

10
5

1,5–13 m

Jemně dávkované zavlažování rostlin
Okrajovou výsadbu zavlažujte rozprašovacími tryskami, které se namontují do pokládací trubky 5 pomocí montážní pomůcky 4 .
Pokud se má jemně zavlažovat zeshora, např. na květinových záhoncích, budete na to potřebovat prodlužovací trubku 18 .
Prodlužovací trubku 18 namontujte na T-kus pro rozprašovací trysky 17 a nakonec nasaďte rozprašovací trysku. T-kus 17 zaﬁxujte
do země pomocí vedení trubky 10 . Na pevném pokladu se upevní pomocí trubkových svorek 8 . Dosah rozprašovacích trysek je možné nastavit
regulačním ventilem 19 .

Kapacita se základním přístrojem 2000 nainstalovaným uprostřed (přímá montáž v pokládací trubce ½")
Rozprašovací tryska 360°* – max. 20 kusů
Rozprašovací tryska 180°* – max. 26 kusů
Rozprašovací tryska 90°* – max. 32 kusů
34

Rozprašovací
trysky

30

29

Pruhové trysky

90°
min. 2 m (3 m²),
max. 3 m (7 m²)

Pruhové a koncové pruhové
trysky – max. 30 kusů

max. 0,6 m
max. 5,5 m

Koncové
pruhové trysky
max. 0,6 m
max. 2,75 m

Rotační rozprašovací zavlažovač – max. 25 kusů

6-plošná rozprašovací
tryska – max. 34 kusů

32

31

Rotační rozprašovací zavlažovač

6-plošná rozprašovací tryska

360°
min. 1,5 m (7 m²),
max. 3,5 m (38 m²)

90°
max. 2,5 m

180°
min. 2 m (6 m²),
max. 3 m (14 m²)

180°
max. 2,5 m

360°
min. 1,5 m (7 m²),
max. 3 m (28 m²)

270°
max. 2,5 m

360°
max. 2 m
* Uvedené kapacity se vztahují
na základní přístroj 2000.
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Cílené plošné zavlažování
Čtvercové a obdélníkové plochy v užitkové a okrasné zahradě zavlažujte nejlépe pomocí
čtyřplošného zavlažovače OS 90 37 . Šířku postřiku a dostřik lze individuálně nastavit.
Zavlažovanou plochu je možné libovolně nastavit od 1 do 90 m². Pomocí prodlužovací
trubky 20 lze zavlažovač výškově přizpůsobovat růstu rostlin. Čtyřplošný zavlažovač se instaluje do pokládací trubky 13 mm (½") 5 . Do půdy se ﬁxuje pomocí vedení trubky
10 . Při rozestupech mezi zavlažovači 10 m je možné připojit 2 zavlažovače.

TIPY A TRIKY
Zavlažování
Aby se voda dostala do větší hloubky, zavlažujte dostatečně jednou nebo dvakrát týdně.
Čtyřplošný zavlažovač OS 90, ale také
rozprašovací trysky (viz levá strana) rozptýlí
za hodinu cca 5 litrů vody na čtvereční metr.
To odpovídá – podle typu půdy – hloubce
průsaku cca 5 cm za hodinu.

Alternativní řešení pro citlivé rostliny
Pro zavlažování rostlin, které jsou citlivé na zavlažování zeshora (např. rajčata), je vhodné použít
kapací hadici 4,6 mm (3/16") o délce 15 m. Tato
ﬂexibilní hadice je ideální alternativou k rozprašovacím tryskám, mezi kapači jsou rozestupy 30 cm
a se základním přístrojem umístěným uprostřed je
možné ji prodloužit na max. 30 m.

Přehled systémových
dílů GARDENA Micro-Drip-System, které
jsou uvedené v tomto
prospektu včetně čísel,
najdete na stranách
52–55.

GARDENA PLÁNOVAČ ZAVLAŽOVÁNÍ
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2c. Zavlažování živých plotů a okrajové výsadby

2d. Další oblasti použití
Kromě zavlažování třech hlavních oblastí je možné zavlažovací systém Micro-Drip použít i jinde.

Takhle úsporně a pohodlně můžete zavlažovat rostliny v řádcích a živé ploty
K zavlažování rostlin v řádcích a delších živých plotů použijte podle délky kapací hadici 13 mm (1/2") a u kratších živých plotů do 15 m kapací hadici 4,6 mm
(3/16"). Jednoduše položíte hadici, nainstalujete základní přístroj a uzavírací zátku a připojíte ji k vodovodnímu kohoutku.

Zavlažování sazenic mlhovými tryskami

Krátké živé ploty
S kapací hadicí 4,6 mm (³∕₁₆") je Micro-Drip-System velmi vhodný
pro zavlažování menších živých plotů. Každých 30 cm je nainstalován kapač (s kapacitou 1,5 l/h), maximální délka hadice činí
30 m v případě, že je základní přístroj umístěný uprostřed.
Možné je také odbočení a prodloužení pomocí spojovací techniky
Micro-Drip-System.

Pomocí GARDENA montážní pomůcky nainstalujte na pokládací trubku
13 mm (½") mlhové trysky po cca 50 cm a upevněte je trubkovými svorkami a T-kusy pro zavlažování nad rostlinami / sazenicemi. Toto řešení je
ideální také pro zavlažování ve sklenících. Nainstalovat je možné maximálně 50 mlhových trysek.

Zavlažování pod korunami stromů, trvalek a keříků
Díky možnosti výběru průměru zavlažování od 10 do 40 cm lze nastavit trysku přesně podle potřeby.

Delší živé ploty

4
Pokládací trubka s průměrem 13 mm (½") je snadno realizovatelné
řešení např. pro živé ploty a okrajovou výsadbu. Každých 30 cm je
nainstalován kapač (s kapacitou 4 l/h), maximální délka hadice
činí 100 m v případě, že je základní přístroj umístěný uprostřed.
Možné je také odbočení a prodloužení pomocí spojovací techniky
Micro-Drip-System.
K upevnění trubek do půdy se používají držáky trubek 9 , doporučujeme použít jeden držák na metr kapací hadice.

35

36
16

1
6

10

Délka trubky do 15 m
U délek potrubí do 15 m se používají maloplošné trysky 36 nainstalované
na rozdělovací trubce (³∕₁₆") 6 . Přitom je možné nainstalovat až 4 maloplošné
trysky společně se základním přístrojem 1 , umístěným pomocí T-kusu uprostřed trubky. Pomocí vedení trubky 10 lze maloplošné trysky mezi rostlinami
velmi přesně umístit. Konec trubky ukončete uzavírací zátkou 16 .

Živé ploty ve svahu nebo záhonky s rostlinami
Kapací hadice 13,7 mm je vhodná jak pro neviditelnou podzemní, tak nadzemní pokládku. Je
ideální pro svažité terény.
• Tlak vyrovnávající kapače zajišťují konstantní výdej vody
po celé délce kapací hadice.
• Integrovaná zábrana proti prorůstání kořenů zabraňuje
pronikání kořenů rostlin do kapačů.
• Samouzavírací membrána zamezuje znečišťování kapačů.
Maximální délka činí 200 m. Na záhonku s rostlinami se pokládá do hloubky cca 20 cm.
Kapače jsou od sebe vzdálené 30 cm. Pozor: podzemní kapací hadici nelze kombinovat se
spojovací technikou Micro-Drip-System (příslušenství lze objednat prostřednictvím GARDENA
zákaznického servisu).

5

16

2
Délka trubky od 15 m
U větších délek trubky nainstalujte maloplošné trysky 35 přímo do pokládací trubky 13 mm (½") 5 pomocí montážní pomůcky 4 . Přitom je možné
použít až 30 maloplošných trysek (s použitím základního přístroje 2000 2 ).
Pomocí vedení trubky je možné maloplošné trysky připojit T-kusem doprostřed
trubky a v okrajové výsadbě velmi přesně umístit. Konec trubky ukončete uzavírací zátkou 16 .

Zavlažování trávníku podzemní kapací hadicí
Podzemní kapací hadice je, podobně jako podlahové topení v domácnosti,
instalována neviditelně pod travnatou plochou v rozestupech 30 cm
v hloubce 10 cm.
• Tlak vyrovnávající kapače zajišťují konstantní výdej vody po celé délce
kapací hadice.
• Integrovaná zábrana proti prorůstání kořenů zabraňuje pronikání kořenů
rostlin do kapačů.
• Samouzavírací membrána zamezuje znečišťování kapačů
• Max. délka hadice činí 200 m.

TIPY
Kombinace zavlažování kapači
a mlhovými tryskami je možná. Uzavírací ventily pomáhají
řídit závlahu podle individuální
potřeby vody jednotlivých
rostlin.

Velké rostliny v nádobách
Kapací hadici 4,6 mm (³∕₁₆") lze použít i jako alternativu pro zavlažování velkých rostlin v nádobách. Tato se nainstaluje kolem
kmene rostliny a pomocí T-kusu se napojí na rozdělovací trubku.
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3. Stanovte hodnoty spotřeby (u velkých systémů / kombinovaných použití)

4. Vyznačte důležité základní prvky

Zavlažování více zahradních oblastí kombinací různých systémů. Díky tomu lze kombinovat vaše různé použití.

Stanovte přípojku vody, základní přístroj, trubková vedení a spojky a zapište je do plánu.

Základní přístroj jako základní stavební prvek:
• Základní přístroj deﬁnuje přípojnou hodnotu a objem vody, který má systém k dispozici
• Přípojná hodnota zařízení musí být vyšší než je hodnota spotřeby zařízení
• Existují tři způsoby montáže, podle typu montáže se mění hodnota spotřeby kapačů a trysek

V kroku 3 jste stanovili celkovou hodnotu spotřeby systému.
Nyní jdeme dále:
• Zakreslete základní přístroj buď uprostřed nebo na začátek systému (strana 52).
• Propojte základní přístroj prostřednictvím pokládací resp. rozdělovací trubky s vybranými koncovými přístroji
(strana 52).
• Určete systémové prvky a vyberte nezbytné spojovací díly, držáky trubek resp. vedení trubek (viz strana 53)
a zakreslete tyto prvky do plánu zahrady.
• Propojte základní přístroj pomocí hadice a Original GARDENA systémových dílů s vodovodním kohoutkem.

Způsob montáže 1

Způsob montáže 2

Způsob montáže 3

Rozprašovací přístroj je nainstalovaný do rozdělovací
trubky 4,6 mm (³∕₁₆") a přívod vody zajišťuje trubka
s průměrem 13 mm.

Rozprašovací přístroj se nainstaluje do rozdělovací
trubky 4,6 mm (³∕₁₆") a přívod vody zajišťuje trubka
s průměrem 4,6 mm.

Rozprašovací přístroj se nainstaluje přímo do trubky
s průměrem 13 mm.

7,5 m kapací hadice

Živý plot
13 mm (½") pokládací trubka

Přípojné hodnoty

Instalace základního přístroje na začátku trubky

Do plánu zahrady vyznačte
potřebné systémové prvky
a zapište výrobky do nákupního seznamu na straně 56.

4,6 mm (³∕₁₆") rozdělovací trubka

Dům

Instalace základní trubky uprostřed trubky*

13 mm
1x /m

Způsob
montáže 1

Přípojná hodnota
Dopor. délka trubky**

Způsob
montáže 2

Přípojná hodnota
Dopor. délka trubky**

Způsob
montáže 3

Přípojná hodnota
Dopor. délka trubky**

Základní přístroj 2000

Základní přístroj 1000

Základní přístroj 2000

500
13 mm mx. 40 m
4,6 mm max. 15 m
50
max. 15 m
500
max. 40 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

1000
max. 40 m

1000
max. 2 x 30 m

2000
max. 2 x 30 m

Terasa
1 × rotační zavlažovač

Doporučení u způsobu
montáže 1
Stanovení přípojné hodnoty
1. Stanovte počet a druh
koncových přístrojů (rozprašovací trysky / kapače /
kapací hadice)
2. Stanovte hodnoty spotřeby
systému (koncový přístroj x
hodnota spotřeby v tabulce)
3. Vypočítejte celkovou sumu
hodnoty spotřeby. Pokud je
hodnota spotřeby systému
menší než je přípojná hodnota, lze systém provozovat
bez problémů.

Č.v.

Označení

13 mm
Hodnoty spotřeby koncových
přístrojů

Způsob montáže

M1

M²

M3

1340 / 8310
1391
8316
8343 / 8311
8392
8317
8320
8321
1365
1367
1368
1370
1372
1371
1369
1396
8361
13010 / 1362
13001 / 13002
13013 / 13131

Koncový kapač 2 l/h
Regulovatelný koncový kapač
Regulovatelný koncový kapač
Řadový kapač 2 l/h
Regulovatelný řadový kapač
Regulovatelný řadový kapač
Maloplošná tryska
Maloplošná tryska
Rozprašovací tryska 360°
Rozprašovací tryska 180°
Rozprašovací tryska 90°
Pruhová tryska
Koncová pruhová tryska
Mlhová tryska
Rotační zavlažovač 360°
6-plošná tryska
Čtyřplošný zavlažovač OS 90
Kapací hadice 4,6 mm (³∕₁₆")***

2
10
8
4
20
16
–
70
125
110
85
70
70
40
110
125
–
4

2
10
8
4
20
16
–
25
100
100
50
50
50
25
100
50
–
4

5
25
20
–
–
–
70
–
100
80
65
70
70
40
80
60
1000
–

Kapací hadice 13 mm (½")***

–

–

10

Počet
v plánu

12 ks.

Základní prvky
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Základní přístroj
(2000 l / h)

Základní přístroj
(1000 l / h)

Pokládací trubka
13 mm ½"

Rozdělovací trubka
4,6 mm ³∕₁₆"

Spojovací díly pro trubku 4,6 mm ³∕₁₆" nebo 13 mm ½"
Trubková svorka

Vedení trubky

Uzavírací zátky

Držák trubky

Regulační a uzavírací ventil *

T-kus

L-kus

Křížový kus

Redukční T-kus

Spojka

TIPY A TRIKY
1 ks.

80

7,5 m

75

* Údaje o maximální délce trubky slouží pouze jako vodítko. Délka je individuální a závisí na počtu připojených koncových přístrojů.
** Přípojná hodnota každé poloviny potrubí činí polovinu přípojné hodnoty se základním přístrojem umístěným uprostřed.
*** Hodnota spotřeby na jeden metr kapací hadice

GARDENA PLÁNOVAČ ZAVLAŽOVÁNÍ

Hodnota
spotř. celkem

Přípojka vody

Celková hodnota
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4,6 mm

Záhonky

Hodnoty spotřeby

PŘÍKLAD VÝPOČTU

Květináče

12 × řadový kapač 2 l/h
Základní přístroj 1000

Multifunkční technika vedení trubek
Trubky a kapače se přesně zaﬁxují vedením trubek 10 . Pomocí prodlužovací trubky je možné také zavlažování vyšších rostlin rozprašovací tryskou 18 (možná montáž přímo na vedení trubky). Alternativně k ﬁxaci do půdy vedením
trubky je možné také upevnění na pevný podklad pomocí trubkových svorek 8 . Přehled všech systémových dílů
GARDENA Micro-Drip-System najdete na stranách 52–55.

203
* Aby bylo možné zavlažovat jednotlivé oblasti s rostlinami podle jejich individuálních potřeb, je nutné předřadit do jednotlivých zavlažovacích větví uzavírací ventil.
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Krok 5 z 5

5. Automatické řízení

Pokyny pro pokládku

Po naplánování zavlažovacího systému si můžete vybrat vhodný druh řízení

Takhle snadno si můžete nainstalovat váš nový zavlažovací systém.*

GARDENA zavlažovací počítače
S automatickým řízením zavlažování může
Micro-Drip-System pracovat úplně automaticky.
Vyberte si vhodný model zavlažovacího počítače
přesně podle vašich potřeb.
–
Více informací najdete na stranách 24–25.

GARDENA Micro-Drip-System a Sprinklersystem
Kombinace a automatické řízení
Zavlažovací systém GARDENA Micro-Drip a GARDENA
Sprinklersystem lze pomocí vícekanálového řízení
ovládat společně. Díky tomu je možné zahradu
automaticky řídit centrálně přes řídící jednotku.

1. Připojte základní přístroj
na zdroj vody

2. Položte pokládací trubku,
upevněte ji a zkraťte

Základní přístroj připojte pomocí GARDENA hadice a Original
GARDENA systémových dílů na zdroj
vody (vodovodní kohoutek, čerpadlo,
vodní zásuvka).

Položte pokládací trubku ½", případně ji podle potřeby zkraťte. Po montáži spojek a kapačů upevněte trubky
pomocí držáků trubek, trubkových
svorek nebo vedení trubek.

3. Navrtejte pokládací trubku
a nainstalujte zavlažovací
přístroje
Do pokládací trubky vyvrtejte na určených místech otvory pro kapače,
trysky nebo zavlažovače, které jste
naplánovali instalovat přímo do pokládací trubky.

4. Nainstalujte rozdělovací
trubku – a máte hotovo!
Přiřízněte rozdělovací trubku
na potřebnou délku, namontujte
na ni zavlažovací přístroje, upevněte
ji pomocí držáků, svorek nebo vedení
trubky a příp. ji propojte s pokládací
trubkou.

* Pokud si budete provádět instalaci sami, prosíme vás o pochopení, že nemůžeme převzít záruku a odpovědnost za náklady
a škody, které by mohly při realizaci plánu vzniknout.

Zimní mrazy? Žádný problém
Díky několika opatřením se stane váš GARDENA Micro-Drip-System odolný vůči mrazu. Musíte ovšem bezpodmínečně uskladnit
základní přístroj na nemrznoucím místě, vyprázdnit přimíchávač, uzavřít zavlažovací systém uzavíracími zátkami a nastavit regulační
ventily na průtok – a máte hotovo!
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VĚDĚLI JSTE...

TIPY A TRIKY

že lze řízení zavlažování programovat ﬂexibilně?
GARDENA nabízí zavlažovací řešení podle komplexnosti ve třech kategoriích:
Classic – pro začátečníky
Comfort – pro náročné uživatele
Premium – pro experty

Je vodovodní kohoutek příliš daleko?
Pokud není systém v bezprostřední blízkosti vodovodního kohoutku, můžete si na jakémkoliv místě v zahradě vytvořit podzemní
přípojku vody pomocí GARDENA Pipeline (strana 10).
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Přehled systémových dílů
Pro vaše plánování: stavební prvky GARDENA Micro-Drip-System
Příslušenství pro začátek systému

Spojky trubek

1 Základní přístroj 1000 l / h
Pro provoz Micro-Drip-systému

2 Základní přístroj 2000 l / h
Pro provoz Micro-Drip-systému

3 Přimíchávač
S indikátorem stavu naplnění.

4 Montážní pomůcka
Multifunkční nástroj pro snadnou montáž GARDENA Micro-Drip-systému.

Startovací základní kámen Micro-Drip-systému pro redukci tlaku a ﬁltraci vody

Startovací základní kámen Micro-Drip-systému pro redukci tlaku a ﬁltraci vody

Pro přimíchání univerzálního tekutého
hnojiva

Univerzální nástroj pro montáž různých
výrobků a vytváření otvorů v pokládací
trubce.

Průtok do 1000 l / h

Průtok do 2000 l / h

Č.v.

1355

Husqvarna obj. č.

Č.v.

900909901

1354

Husqvarna obj. č.

900909701

Č.v.

8313

Husqvarna obj. č.

901161601

Č.v.

8322

Husqvarna obj. č.

901162201

11 Křížové kusy

12 Redukční T-kus

13 T-kusy

14 L-kusy

15 Spojky

Pro odbočení pokládací trubky

Pro přechod z pokládací na rozdělovací trubku

Pro odbočení pokládací trubky

Pro přesnou změnu směru
pokládací trubky

Pro prodloužení pokládací trubky

13 mm ½"

13 mm ½"

13 mm ½"

13 mm ½"

13 mm ½"

Obsah: 2 kusy

Obsah: 5 kusů

Obsah: 2 kusy

Obsah: 2 kusy

Obsah: 3 kusy

Č.v.

8339

Husqvarna obj. č.

Trubky a příslušenství

Držáky trubek

901164501

Č.v.

8333

Husqvarna obj. č.

8 Trubkové svorky

trubka

a uzavírací ventily
Plynulá regulace dosahu
rozprašovacích trysek.

Centrální zásobovací vedení
v systému Micro-Drip,
pro podzemní a nadzemní
pokládku

Přívodní trubka
k jednotlivým kapačům
a rozprašovacím tryskám,
pro podzemní a nadzemní
pokládku

Pro uzavírání jednotlivých
trubkových větví.

13 mm ½", 15 m

4,6 mm ³∕₁₆", 50 m

13 mm ½"
(Pro č.v. 1346/1347)

Č.v.

1346

Husqvarna
obj. č.

900909101

13 mm ½", 50 m

Č.v.
Husqvarna
obj. č.

1348
900909301

4,6 mm ³∕₁₆", 15 m

Č.v.
Husqvarna
obj. č.

8358
901165801

4,6 mm ³∕₁₆",
(Pro č.v. 1348/1350
a plynulou regulaci dosahu
rozprašovací trysky 360°)

Č.v.

1347

Husqvarna
obj. č.

900909201

Č.v.
Husqvarna
obj. č.

1350
966687001

Č.v.
Husqvarna
obj. č.

8357
901165601

Pro upevnění trubek
na pevném podkladu
a deﬁnovanou ﬁxaci rozprašovacích trysek v pokládací
trubce.

9 Držák trubky
Držák trubky slouží
k vedení a bezpečné
ﬁxaci rozdělovací trubky
do půdy.

10 Vedení trubky
K upevnění trubky
do půdy.

Pro vedení a upevnění
pokládací trubky.

Pro upevnění trubky v půdě,
definovanou fixaci rozprašovacích trysek v pokládací
trubce.

Obsah: 10 kusů

8334

Č.v.

901164001

16 Uzavírací zátky

Pro uzavření pokládací trubky

(Pro č.v. 1347/1346, 8331,
1377)

(Pro č.v. 1347/1346, 8331,
1377)

(Pro č.v. 1347/1346, 8331,
1377)

13 mm ½"

Obsah: 2 kusy

Obsah: 5 kusů

Obsah: 3 kusy

Husqvarna
obj. č.

901166601

není v sortimentu pro ČR
a SR

Husqvarna
obj. č.

Obsah: 5 kusů
Č.v.

8328
901162701

Husqvarna obj. č.

(Pro č.v. 1348/1350, 8332,
1377)

(Pro č.v. 1348/1350, 8332,
1377)

Č.v.

Obsah: 5 kusů

Obsah: 10 kusů

Obsah: 3 kusy

Husqvarna
obj. č.

1327
900906201

Č.v.
Husqvarna
obj. č.

Husqvarna obj. č.

1323
900905801
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Č.v.
Husqvarna obj. č.

8337
901164201

20 Prodlužovací trubka

rozprašovací trysky

pro rozprašovací trysky
Výšku rozprašovacích trysek
lze měnit. Lze sešroubovat
několik trubek dohromady.

rozprašovací trysky
Pro regulaci průtoku a dosahu rozprašovacích trysek

pro OS 90
Čtyřplošný zavlažovač
OS 90 pro zavlažování přes
vyšší rostliny

Pro deﬁnovanou ﬁxaci rozprašovacích trysek v pokládací trubce

Pro rozprašovací trysky k zavlažování přes vyšší rostliny

Pro regulaci průtoku a dosahu
rozprašovacích trysek

Pro čtyřplošný zavlažovač
OS 90 k zavlažování přes vyšší
rostliny

V kombinaci s vedením trubky
nebo trubkovou svorkou pro
všechny rozprašovací trysky,
zvýšení rozprašovacích trysek
pomocí prodlužovací trubky

Č.v.
Husqvarna obj. č.

8331
901163401

Č.v.
Husqvarna obj. č.

Délka 20 cm
Obsah: 5 kusů
1377
900913001

Č.v.
Husqvarna obj. č.

Obsah: 2 kusy
1374
900912701

Č.v.
Husqvarna obj. č.

8363
967172001

4,6 mm ³∕₁₆"
8327

Obsah: 5 kusů

901162501

Č.v.
Husqvarna obj. č.
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901166801

19 Regulační ventil pro

Obsah: 5 kusů

(Pro č.v. 1348/1350, 8332,
1377)

8381

Husqvarna obj. č.

18 Prodlužovací trubka

Obsah: 5 kusů

Obsah: 10 kusů

Č.v.

17 T-kusy pro

Délka 20 cm

4,6 mm ³∕₁₆"

901163201

8356
901165401

Příslušenství pro rozprašovací trysky a zavlažovače

13 mm ½"

4,6 mm ³∕₁₆"

Č.v.

8324
901162401

8330

Husqvarna obj. č.

4,6 mm ³∕₁₆"

4,6 mm ³∕₁₆"

není v sortimentu pro ČR
a SR

Husqvarna obj. č.
4,6 mm ³∕₁₆"

13 mm ½"

Č.v.

Č.v.

Obsah: 10 kusů

13 mm ½"

8380

901167001

4,6 mm ³∕₁₆"

13 mm ½"

Č.v.

8382

Husqvarna obj. č.

Obsah: 10 kusů

Pro výškové přizpůsobení
rozprašovacích trysek
ve spojení s T-kusem pro
rozprašovací trysky a prodlužovací trubkou.

Pro výškové přizpůsobení
rozprašovacích trysek
ve spojení s T-kusem pro
rozprašovací trysky a prodlužovací trubkou.

Č.v.

901163001

4,6 mm ³∕₁₆"

Spojky trubek
7 Regulační

8329

Husqvarna obj. č.

Obsah: 10 kusů

Husqvarna obj. č.

6 Rozdělovací

Č.v.

4,6 mm ³∕₁₆"

Č.v.

5 Pokládací trubka

901163701

www.gardena.com

8332
901163601
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Č.v.

Přehled systémových dílů

Rozprašovací trysky a zavlažovače
pro plochy s rostlinami

Podzemní kapací hadice

Nákupní seznam
Micro-Drip-System

Sada

Pro vaše plánování: stavební prvky GARDENA Micro-Drip-System

Díky němu budete při nákupu
všechno poruce.

Koncové kapače pro rostliny v květináčích
34 Rozprašovací

35 Maloplošná

36 Maloplošná

37 Čtyřplošný

trysky

tryska

tryska

zavlažovač OS 90

Rozprašovací
tryska 90°

Ø 10–40 cm

Obsah: 5 kusů
21 Koncový kapač

22 Koncový kapač

23 Regulovatelný koncový kapač

Tlak vyrovnávající, samočisticí,
samouzavírací

24 Regulovatelný koncový kapač

2 l/h

2 l/h

0–10 l/h

1–8 l/h

Obsah: 25 kusů

Obsah: 10 kusů

Obsah: 10 kusů

Obsah: 5 kusů

Č.v.

1340

Husqvarna obj. č.

900908001

Č.v.
není v sortimentu pro ČR a SR

1391

Husqvarna obj. č.

900914901

Č.v.

1368

Č.v.

Č.v.

901161801

8321

Č.v.

901162001

8361

966960801

0–10 l/h

1–8 l/h

Obsah: 10 kusů

Obsah: 10 kusů

Obsah: 10 kusů

Obsah: 5 kusů

Č.v.

8343

Husqvarna obj. č.

901164701

Č.v.
není v sortimentu pro ČR a SR

8392

Husqvarna obj. č.

901167201

Č.v.

Pro 15 m řádků s rostlinami nebo citlivé užitkové/okrasné
rostliny

7

8357

Regulační a uzavírací ventil (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 2 kusy

8

8380

Trubková svorka (13 mm ½"), obsah: 2 kusy

9

1327

Držák trubky (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

1395

10

8328

Vedení trubky (13 mm ½"), obsah: 3 kusy

900915301

10

8327

Vedení trubky (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 3 kusy

Husqvarna obj. č.

900914601

Č.v.
Husqvarna obj. č.

Rozšiřovací kapací hadice nadzemní pro
rostliny v řádcích 4,6 mm (³∕₁₆")

Startovací sada pro rostliny v řádcích L

Pro prodloužení startovací sady pro rostliny v řádcích S,
č.v. 13010

Pro 50 m řádků s rostlinami (např. živých plotů) nebo pro
okrajovou výsadbu

13010
967039101

Č.v.
Husqvarna obj. č.

1362
900910701

Č.v.

967043401

Sada

tryska

33 Mlhová tryska

90°, 180°, 360°

Obsah: 5 kusů

Obsah: 5 kusů
Č.v.

není v sortimentu pro ČR a SR

Husqvarna obj. č.

Obsah: 2 kusy
1370
900912001

Č.v.
Husqvarna obj. č.

1396
900915701

Ø 3–7 m

Ø1m

Obsah: 2 kusy

Obsah: 5 kusů

Č.v.
Husqvarna obj. č.

1369
900911801

Č.v.
Husqvarna obj. č.

Startovací sada pro rostliny v květináčích M

Startovací sada pro rostliny v květináčích M
automatic

Pro 7 květináčů a 3 květinové truhlíky

Pro 7 květináčů a 3 květinové truhlíky; včetně zavlažovacího
počítače

1371
900912201

Č.v.
Husqvarna obj. č.
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Sada

zavlažovač 360°

rozprašovací tryska

8334

Křížový kus (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

12

8333

Redukční T-kus (13 mm ½"), obsah: 5 kusů

13

8329

T-kus (13 mm ½"), obsah: 2 kusy

13

8330

T-kus (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

14

8382

L-kus (13 mm ½"), obsah: 2 kusy

14

8381

L-kus (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

15

8356

Spojka (13 mm ½"), obsah: 3 kusy

15

8337

Spojka (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

16

8324

Uzavírací zátky (13 mm ½"), obsah: 5 kusů

16

1323

Uzavírací zátky (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

17

8331

T-kus pro rozprašovací trysky (13 mm ½"), obsah: 5 kusů

17

8332

T-kus pro rozprašovací trysky (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 5 kusů

18

1377

Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky, obsah: 5 kusů

19

1374

Regulační ventil pro rozprašovací trysky, obsah: 5 kusů

20

8363

Prodlužovací trubka pro čtyřplošný zavlažovač OS 90, obsah: 2 kusy

Křížový kus (13 mm ½"), obsah: 2 kusy

13001
967039401

Č.v.
Husqvarna obj. č.

21

1340

Koncový kapač, 2 l / h, obsah: 25 kusů

23

1391

Regulovatelný koncový kapač, 0–10 l / h, obsah: 10 kusů

24

8316

Regulovatelný koncový kapač (tlak vyrovnávající), 1–8 l / h Obsah: 5 kusů

25

8343

Řadový kapač, 2 l / h, obsah: 10 kusů

27

8392

Regulovatelný řadový kapač, 0–10 l / h, obsah: 10 kusů

28

8317

Regulovatelný řadový kapač (tlak vyrovnávající), 1–8 l / h, obsah: 5 kusů

Poznámky:

Startovací sady

32 Rotační rozprašovací

8339

11

Řadové kapače pro truhlíky

13013

Husqvarna obj. č.

Rozprašovací trysky pro plochy s rostlinami

31 6-plošná

11

Sada

966961001

Husqvarna obj. č.

30 Pruhová tryska

Rozdělovací trubka (4,6 mm ³∕₁₆ "), 15 m

Pro prodloužení kapací hadice
podzemní pro okrajovou výsadbu
nebo travnaté plochy

1365

Č.v.

29 Koncová pruhová

Pokládací trubka (13 mm ½"), 50 m

Pro okrajovou výsadbu kolem
travnatých ploch

1367

Startovací sada pro rostliny v řádcích S

8317

Husqvarna obj. č.

Pokládací trubka (13 mm ½"), 15 m

1347

Koncové kapače pro květináče

Tlak vyrovnávající, s regulací průtoku,
samočisticí

2 l/h

1346

5

Rozdělovací trubka (4,6 mm ³∕₁₆ "), 50 m

28 Regulovatelný řadový kapač

2 l/h

Napájecí potrubí
5

Regulační a uzavírací ventil (13 mm ½")

Sada

Tlak vyrovnávající, samočisticí,
samouzavírací

Montážní pomůcka

8358

900911001

27 Regulovatelný řadový kapač

8322

7

Nadzemní kapací hadice pro rostliny v řádcích

26 Řadový kapač

Přimíchávač

4

1348

1389

kusů

Spojky a příslušenství

Č.v.

25 Řadový kapač

Základní přístroj (průtok do 2000 l / h)

8313

1350

Rozprašovací
tryska 360°

Řadové kapače pro květinové truhlíky

1354

3

6

900911301

8316

Základní přístroj (průtok do 1000 l / h)

6

Č.v.

967171901

1355

2

Rozšíření – kapací hadice
podzemní
13,7 mm

Obsah: 10 kusů
8320

1

Startovací sada – kapací
hadice pro rostliny v řádcích, podzemní 13,7 mm

Rozprašovací
tryska 180°
Č.v.

Č.v.
Husqvarna obj. č.

Obsah: 10 kusů

900911501

Tlak vyrovnávající, s regulací průtoku,
samočisticí

4,6 mm (³∕₁₆")
Ø 10–40 cm

Označení

Příslušenství pro začátek systému

Rozprašovací trysky a zavlažovače pro plochy s rostlinami
30

1370

Pruhová tryska, obsah: 5 kusů

31

1396

6-plošná rozprašovací tryska, obsah: 2 kusy

32

1369

Rotační rozprašovací zavlažovač 360°, obsah: 2 kusy

33

1371

Mlhová tryska, obsah: 5 kusů

34

1365

Rozprašovací tryska 360°, obsah: 5 kusů

34

1367

Rozprašovací tryska 180°, obsah: 5 kusů

34

1368

Rozprašovací tryska 90°, obsah: 5 kusů

35

8320

Maloplošná tryska, obsah: 10 kusů

36

8321

Maloplošná tryska (4,6 mm ³∕₁₆ "), obsah: 10 kusů

37

8361

Čtyřplošný zavlažovač OS 90

13002
967039501
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Nákupní seznam
Sprinklersystem
a řízení
zavlažování
Díky němu budete mít při nákupu
všechno poruce.

UPOZORNĚNÍ
Pro trvalé, tlakově stálé spojení
mezi vodovodním kohoutkem
a připojovací krabicí použijte
k zajištění hadice, v případě zapojeného zavlažovacího ventilu,
přípojku na adaptér, č.v. 1513.

Poznámky:

Č.v.
Označení
Připojení systému
2722
Připojovací krabice
1505
Proﬁ-System-připojovací sada
1513
Adaptér 26,5 mm (G¾") / 33,3 mm (G1")
8193
2-cestný rozdělovač
8194
4-cestný rozdělovač
1510
Centrální ﬁltr
2724
Regulační a uzavírací zásuvka
8250
Vodní zásuvka
2761
Spojka 25 mm × ¾" vnitřní závit
2762
Spojka 25 mm × 1" vnitřní závit
2763
Spojka 25 mm × 1" vnější závit
2790
T-kus 25 mm × ¾" vnitřní závit
2760
Odvodňovací ventil
Řízení systému – příslušenství
1189
Dešťový senzor electronic
1188
Čidlo půdní vlhkosti
1186
Prodlužovací kabel pro dešťový senzor a čidlo půdní vlhkosti, 10 m
Zavlažovací počítače a příslušenství
1169
Zavlažovací hodiny
1881
EasyControl
1883
FlexControl
1874
MultiControl duo
1864
MasterControl
1197
Rozdělovač vody automatic
Vícekanálové řízení a příslušenství
1242
Programovací jednotka 9 V
1250
Řídící jednotka 9 V
1251
Zavlažovací ventil 9 V
1284
Řízení zavlažování 6030
1276
Řízení zavlažování 4040 modular
1277
Rozšiřovací modul 2040
1278
Zavlažovací ventil 24 V
1254
Box na ventil V1
1255
Box na ventily V3
1280
Spojovací kabel, 15 m
1282
Kabelové svorky (obsah 6 ks)
Napájecí potrubí
2792
Pokládací trubka 25 mm, 25 m
2793
Pokládací trubka 25 mm, 50 m
Připojení zadešťovačů
2771
T-kus 25 mm
2773
L-kus 25 mm
2775
Spojka 25 mm
2778
Koncovka 25 mm
2780
L-kus 25 mm × ½" vnější závit
2781
L-kus 25 mm × ¾" vnější závit
2782
Úhlový kus 25 mm × ½" vnější závit
2783
Úhlový kus 25 mm × ¾" vnější závit
2786
T-kus 25 mm × ½" vnější závit
2787
T-kus 25 mm × ¾" vnější závit
Výsuvné zadešťovače
8220
Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 (přípojka ¾" vnitřní závit)
8201
Turbínový výsuvný zadešťovač T 100 (přípojka ½" vnitřní závit)
8203
Turbínový výsuvný zadešťovač T 200 (přípojka ½" vnitřní závit)
8205
Turbínový výsuvný zadešťovač T 380 (přípojka ¾" vnitřní závit)
1569
Výsuvný zadešťovač S 80 (přípojka ½" vnitřní závit)

Počet ks

Aplikace My Garden
Jedinečným pomocníkem při plánování zahrady a závlahy je on-line aplikace
My Garden, kterou najdete na našich internetových stránkách gardena.com.
Díky ní bude plánování hračkou. Neváhejte, přesvědčte se sami!

Zcela jednoduše k zavlažovacímu systému
Přejete si pohodlný zavlažovací systém?
V tomto prospektu najdete všechny informace, které budete potřebovat pro správné rozhodnutí. Zjistíte, jaké
různé systémy a řešení existují - a jaké výhody vám nabízí. Kromě toho se dočtete, jak snadno si můžete sami
zrealizovat zavlažovací systém. S integrovanými plánovacími pomůckami si můžete sami krok po kroku naplánovat zavlažování vaší zahrady na míru. Nechybí ani užitečné tipy pro instalaci.

Dále vám můžeme při plánování poskytnout následující podporu:
• Na internetových stránkách GARDENA najdete plánovač zavlažování, pomocí kterého si může nakonﬁgurovat
Sprinklersystem nebo Micro-Drip-System přesně podle vašich požadavků a vystavit si nákupní seznam online.
• Na všechny vaše otázky, které se budou týkat GARDENA zavlažovacích systémů, vám rádi odpoví spolupracovníci v zákaznickém servisu. A na požádání vám také rádi doporučí kompetentní realizační ﬁrmu.

Více o ﬁrmě GARDENA
Chcete získat více informací na téma zahrada a GARDENA? Podívejte se také na naše další prospekty nebo si
prohlédněte naše internetové stránky www.gardena.com.

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko
Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044
E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Vyhrazujeme si právo na změny výrobků a jejich speciﬁkací. Zodpovědnost za chyby tisku vyloučena.
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