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GARDENA smart system

- ta hand om hela trädgården via en app!
Klipp gräset, vattna rabatterna och tänd trädgårdsbelysningen
direkt i telefonen. GARDENA smart system gör din trädgård
smartare på alla sätt och vis. Välj vad och när du vill jobba
i trädgården eller inte, samtidigt som du sparar in på både
vatten och el.
GARDENA smart system är allt du behöver för att kunna hålla trädgården i topptrim utan att behöva röra så mycket mer än fingrarna
på telefonen. Med hjälp av GARDENA smart app håller du kontakt
med din trädgård och kan styra robotgräsklipparen, bevattningsstyrningen, fuktighetssensorn och trädgårdsbelysningen var du än
befinner dig.
GARDENA smart Gateway är centralen i systemet som sköter
kommunikationen mellan alla smartenheter och appen. Till systemet går det sedan att koppla olika produkter:
Gräset tas om hand av en smart SILENO robotgräsklippare. De
prisbelönta maskinerna hör till de tystaste på marknaden, är användarvänliga och klarar även besvärliga delar av trädgården.
Vatten är en förutsättning för en vacker och välskött trädgård och
att använda vattnet på ett effektivt sätt är bra för både ekonomin
och miljön. Att välja när man vattnar och hur mycket man vattnar
kan göra stor skillnad. På så vis kan smart system bevattningssystem avsevärt minska mängden vatten som används, samtidigt
som blommor, gräs och växter får precis det de behöver.
För att veta exakt hur mycket vatten som växterna behöver finns
smart Sensor som mäter ljusintensitet, temperatur och jordfuktighet
precis vid växtens rot. Värdena hamnar i appen och används sedan
för att styra bevattningen med produkterna Water Control eller
Irrigation Control.
Mera vatten. Smart automatic Home & Garden Pump förser hem
och trädgård med regn- och brunnsvatten i en helt automatiserad
process. Förutom att den kan användas som en tidsstyrd bevattningspump kan den även förse hemmet med vatten för att t.ex.
spola i toaletterna eller använda tvättmaskinen.
Med hjälp av smart system kan man även styra elen i trädgården.
Smart Power Adapter sätts i ett befintligt eluttag och kan sedan
användas för att styra olika vattenfunktioner, trädgårdsbelysning
eller juldekorationerna i december.
Prisexempel:
SILENO robotgräsklippare			
smart Sensor				
Water Control				
Irrigation Control				
Smart Power Adapter			
Smart automatic Home & Garden Pump

Med GARDENA smart system kan du hand om din trädgård
direkt i telefonen samtidigt som du är snäll mot miljö och plånbok och sparar in på vatten och el.

från 11 499 kr
1 279 kr
1 799 kr
2 129 kr
599 kr
5 499 kr
Smart Water Control ansluts direkt till kranen och används för att
tidsinställa vattenflödet eller kontrollera tilförseln direkt i appen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Caroline Brander, caroline@perpr.se, 076 27 46 919.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Om GARDENA
GARDENA är ett varumärke inom Husqvarnakoncernen som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, GARDENA, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och
detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2018 uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen hade drygt 13 000 anställda i 40 länder.

