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GARDENA Service
Heb je vragen over de installatie van de robotmaaier of andere informatie nodig,  
neem dan gerust contact met ons op. Op onze website vind je installatievideo’s,
antwoorden op veelgestelde vragen en veel informatie en nuttige tips.

We behouden het recht om eventuele veranderingen te brengen, ook op productbasis.
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Meer informatie en producten op onze website:

www.gardena.com
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Verbinden. 
Regelen. 
Bloeien.  
 
Het smart system dat uw tuin op 
intelligente wijze maait, bewatert 
en verzorgt. 

Wanneer het weer mooier wordt en iedereen veel tijd buiten 
doorbrengt, moet het ontspannen levensgevoel ook in de tuin 
merkbaar zijn. Stel u voor: Intelligente, slimme technologie 
houdt uw tuin in topvorm. Het gazon is weelderig en vers 
gemaaid, de groentebedden, heggen en struiken bloeien, de 
bloembakken staan in bloei, de vaste planten fleuren uw tuin 
op in prachtige kleuren terwijl u helemaal ontspannen bent.
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Met het GARDENA smart system geeft u uw tuin aandacht en trakteert 
u uzelf tegelijkertijd op meer ontspanning.

GARDENA smart system

U wilt op elk moment de tuinwerkzaamheden bijhouden? U wilt de 
onderhoudsinstelling wijzigen, zelfs als u op pad bent? Het GARDENA 
smart system geeft u de controle die u wilt en uw tuin de aandacht die 
het nodig heeft.

Het GARDENA smart assortiment is een onderling verbonden systeem 
met slimme tuinapparaten die met elkaar en de GARDENA smart App 
communiceren om precies de juiste zorg voor uw tuin te bieden. Waar 
u ook bent. Open simpelweg de app, maak verbinding met uw slimme 
tuin en bedien elk individueel slim tuinierapparaat voor een bloeiende 
en levendige tuin. 

slimme bewatering van planten
Besproei één tuin met kraanwater. Met de 
smart Water Control kunt u uw tuinkranen op 
afstand bedienen voor perfecte resultaten – 
eenvoudig te bedienen via de GARDENA smart 
App. 

slimme gazonirrigatie
Besproei moeiteloos meerdere delen 
van uw tuin met een ondergronds 
irrigatiesysteem. De smart irrigatie-
besturing beheert maximaal zes 
beregeningsventielen – die elk onaf-
hankelijk kunnen worden bestuurd via 
de GARDENA smart App.

slimme en duurzame irrigatie
Gebruik regenwater of grondwater voor irrigatie en 
huishoudelijke watervoorziening met de smart 
Automatic Home & Garden Pump. Met de GARDENA 
smart App kunt u uw tuin bewateren op basis van 
vooraf ingestelde schema's en zelfs uw toilet en 
wasmachine voorzien van water.

Slimme gazonverzorging
Maai het gazon automatisch op de slimme 
manier. Met de GARDENA smart App kunt u uw 
smart SILENO robotmaaier besturen om een 
tapijtachtig maairesultaat te bereiken voor alle 
gazongroottes tot 1.500 m².

slimme besturing van  
elektrische apparaten
Sluit elk elektrisch apparaat aan op de  
GARDENA smart Power Adapter, bijvoorbeeld uw 
lampen of fonteinpompen en schakel ze aan of 
uit wanneer u maar wilt, waar u ook bent via de 
GARDENA smart App. Laat uw tuin er dag en 
nacht goed uitzien.

Uw slimme tuin die u zal inspireren

GARDENA smart App
Download en maak verbinding met de gratis GARDENA smart App op uw 
smartphone en krijg met één druk op de knop toegang tot uw hele tuin.  
Het gras maaien en uw planten water geven was nog nooit zo gemakkelijk en 
handig. Zelfs lampen of andere elektrische apparaten kunnen nu met één klik 
worden in- en uitgeschakeld.

smart Gateway
De smart gateway communiceert met elk GARDENA smart gardening apparaat via  
krachtige smart radio technologie. De smart Gateway wordt thuis via LAN-kabel of WLAN 
met de router verbonden.

slimme en efficiënte irrigatie
Meet de bodemvochtigheid en temperatuur in 
uw tuin of in plantmachines en controleer deze 
in de GARDENA smart App. Met de slimme 
sensor met smart Water Control, de smart 
Irrigation Control of een smart Pump kunt u 
water besparen en het juiste bewateringsniveau 
instellen.

Het GARDENA smart system is het intelligente systeem dat van uw tuin een slimme tuin maakt. Nu kunt u dagelijkse tuinklussen 
op een slimme manier uitvoeren via de GARDENA smart App. Afzonderlijke taken aanpassen en verbinden of zelfs terugkerende 
taken automatiseren. Daardoor kunt u tijd besparen en een goed verzorgde en bloeiende oogst realiseren, terwijl u tot 70% water 
bespaart. Via de smart App kunt u één of meerdere zones in uw tuin met maatwerkinstelling besproeien of het robotgazon 
bedienen. U kunt uw tuin in een handomdraai omtoveren tot een ontspannende, duurzame en comfortabele ruimte van welzijn. 
Met de ondersteuning van het GARDENA smart system heeft u alle functies binnen handbereik.

*online registratie vereist
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Wist u dat...

voordelen van de smart App

De weg naar de smart garden vrij eenvoudig 
is? 
U kunt het beste beginnen met een specifieke tuinklus, zoals gazon-
besproeiing met smart Irrigation Control. Voeg vervolgens geleidelijk 
andere slimme tuinapparaten toe om de volledige ervaring van een 
onderling verbonden tuin te krijgen, zoals de smart Sensor. Ontdek 
onze startersets met smart Gateway voor een soepele overgang naar 
een wereld van slim tuinieren.  
 
 
U uw smart tuin in de gaten kan houden, 
zelfs als u onderweg bent? 
Alle GARDENA slimme apparaten communiceren via de smart 
Gateway met behulp van radiofrequentie. De smart Gateway is ook 
de verbindingshub tussen de onderling verbonden tuin en de gratis 
GARDENA smart App. U hebt alleen toegang tot internet nodig en u 
kunt uw tuin via de app benaderen, waar u ook bent. Dit is het 
belangrijkste verschil met een GARDENA Bluetooth®-apparaat 
waarvoor de gebruiker in de buurt van maximaal 10 m afstand  
moet zijn. De GARDENA Bluetooth® App is ook toegankelijk via  
een Android, iOS-smartphone of tablet. 

EasyApp Control  
Eenvoudige bediening van uw tuin 
vanaf elke plek met de GARDENA 
smart App.

Geschiedenis
Controle van sensorwaarden  
en bewateringsgeschiedenis  
van de laatste 7 dagen. Inclusief 
overgeslagen cycli wegens voldoende 
bodemvochtigheid of voorspelde 
regen.

Automatisch schema  
Ontwikkelt het optimale plan voor 
de verzorging van de tuin.

LONA™ Intelligence
Leert, brengt in kaart en past het 
maaien individueel aan de tuin 
aan – dankzij intelligente, op AI 
gebaseerde technologie met 
locatietracking.

Bodemvochtigheid 
Meet de temperatuur en  
bodemvochtigheid in de tuin  
om de irrigatie te optimaliseren  
en water te besparen.

Weersverwachting 
Houdt rekening met de lokale 
weersverwachting. Als er voldoende 
neerslag wordt voorspeld, wordt 
de geplande irrigatie automatisch 
opgeschort.

Smart Home 
Bedien de GARDENA smart system  
apparaten en de smart Home door  
spraakbesturing met Alexa, via Google 
Home of Apple HomeKit.

Plantenbibliotheek
Weet alles wat u wilt weten over uw 
planten, van bloeitijd tot optimaal 
klimaat. Herkent planten door het 
uploaden van foto's. Identificeer 
onbekende planten met één klik.

U kunt de weersvoorspelling en  
sensorgegevens automatisch integreren  
in uw besproeiingsschema?
Te veel water kan een negatieve invloed hebben op de plantengroei 
en de kwaliteit van uw gazon. Dankzij de weersvoorspelling 
bereidt het GARDENA smart system zich voor op regenachtige 
dagen en slaat het zelfs een bewateringsschema over om  
overbewatering te voorkomen. Bovendien gebruikt het smart  
system de slimme sensor om de bodemvochtigheid van het  
gazon of de planten te controleren en het besproeiingsschema  
te optimaliseren op basis van de sensorgegevens. 

U het waterverbruik tot 70% kunt  
verminderen?
Het smart system bespaart kostbare en waardevolle middelen.  
Het geeft planten en gazons precies de juiste hoeveelheid water om  
optimaal te gedijen – niet te veel en niet te weinig. Precieze irrigatie 
leidt tot hogere opbrengsten, gezondere groei en minder ziektes. 
Met het smart system wordt uw hele tuin optimaal en duurzaam 
besproeid, omdat het systeem gegevens verzamelt, analyseert en 
afstemt van bodemvochtgegevens die door de smart Sensor 
worden verzameld, weerberichten en automatische schema- 
instellingen. 

 
U uw tuin eenvoudig kunt aansluiten en  
bedienen via de smartphone?
De GARDENA smart App biedt stap-voor-stap instructies om uw eigen 
smart system soepel op te zetten. Dankzij het voordeel van EasyConfig 
bevat de app illustraties, advies en een handige wizard die u begeleidt 
bij het instellen van besproeiings- of maaischema's. Met slechts  
enkele klikken kunt u uw individuele 'feel good' tuin creëren. 

 
U het schema kunt automatiseren volgens 
zonsopgang en zonsondergang?
Donkergroen, blauwachtig gekleurd gras of planten met verdorde en 
vallende bladeren zijn typische tekenen van acuut watertekort. Vooral 
op warme zomerdagen is het belangrijk het gazon en de planten te 
besproeien. De vroege ochtend is de beste tijd. De grond is 's nachts 
afgekoeld en het water verdampt niet onmiddellijk in de zon. Dankzij  
de functie Automatisch schema kunt u een exact besproeiingsschema 
opgeven of een automatisch schema voor zonsopgang en zonsonder-
gang maken. 

U de waterbehoefte van uw planten te weten 
kunt komen? 

De GARDENA smart App bevat een plantenbibliotheek waarin u alles 
over uw planten kunt vinden. Ontdek de vereiste klimaatinstelling en 
waterbehoefte voor een optimale bloei. De sla in de moestuin,  
de haag voor het huis en de lavendel op het balkon – ze moeten  
allemaal met verschillende frequenties en hoeveelheden water 
worden besproeid. Als u een plant niet kent, helpt de nieuwe 
fotofunctie: planten kunnen snel worden geïdentificeerd. Open 
simpelweg het hulpmiddel voor plantenidentificatie, neem een foto 
en krijg in een handomdraai toegang tot de belangrijke informatie 
over uw planten. 

U uw tuin kunt besturen met uw stem?
Een slim huis, een slimme tuin. Integreer uw slimme tuingereed-
schap in Apple HomeKit, Google Home of bedien ze met  
spraakbesturing via Amazon Alexa.

U egels en andere nachtdieren kunt 
beschermen?
De slimme robotmaaier SILENO beschermt nachtdieren. Activeer 
gewoon de optie nachtsluiting en egels & co. kunnen ongestoord  
op verkenning gaan. 

Ontdek de diversiteit aan functies
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Hebt u gehoord over LONA™ Intelligence? LONA™ is een op AI gebaseerde technologie en staat voor 
Lokalisatie & Navigatie. De lijst met voordelen is lang, want LONA™ past zich aan uw individuele tuin aan: 
LONA™ leert snel. LONA™ onthoudt uw tuinontwerp. LONA™ weet waar minder of juist vaker moet 
worden gemaaid op basis van door de gebruiker ingestelde gebieden in de app. LONA™ beschermt 
gebieden die niet mogen worden gemaaid. En: Dankzij LONA™ weet u altijd de exacte locatie van uw 
smart SILENO. Omdat LONA™ voortdurend wordt bijgewerkt, loopt u altijd voorop en ontvangt u de laatste 
updates op uw smartphone. 

Tuin in kaart brengen
De LONA™-technologie leert uw 
tuinontwerp en maakt een kaart 
van uw individueel gazon. 

Area Protect (Bescherming 
van gebieden)
Met LONA™ kunt u instellen  
waar de maaier juist niet moet 
komen.

Location Tracking  
(Locatiebepaling)
Met LONA™ kunt u de locatie van 
uw SILENO in realtime bepalen.

Gebiedbeheer
Met LONA™ kunt u virtuele zones creëren 
via de smart app. Open de kaart van uw 
tuin, selecteer de zones om een zone te 
creëren en bepaal de maai-intensiteit en 
frequentie voor elke zone. 

Ervaar het volgende niveau van slimme gazonverzorging met LONA™ Intelligence 
waarmee de GARDENA robotmaaiers uw tuin kunnen scannen en een virtuele kaart 
kunnen maken. Met LONA™ kunt u de locatie van uw robotmaaier in realtime volgen, 
eenvoudig zones definiëren en schema's instellen voor elke zone, die kunnen worden 
gecoördineerd met het schema van het automatische besproeiingssysteem. Deze op AI 
gebaseerde technologie leert, brengt in kaart en past zich aan uw individuele tuin aan. 
Ontdek meer over de GARDENA smart App op pagina 6 tot 7.

 Tip

Gelukkige plaats. 
Mooi grasveld en 
goede sfeer. 
Wat doet u als u zich wilt ontspannen? Naar het 
platteland gaan? Mediteren? Spelen met uw kinderen? 
Afspraak met familie of vrienden? Waar? In uw tuin! 
Maar uw gazon wacht om gemaaid te worden. En nu? 
Doe beide. Maai op een slimme manier en geef uzelf 
vrijheid, energie en voldoening. Ontdek de slimme 
SILENO, uitgerust met een innovatieve AI-gebaseerde 
cartografische technologie en toonaangevende 
productfuncties, waaronder Auto Weather & Terrain. Het 
is een vakkundige navigator die de smalste ruimtes en 
de krapste hoeken met betrouwbare precisie aanpakt. 
Bovendien beheerst hij complexe gazons met glans. 
En het is zo stil dat u het nauwelijks kunt horen. Het 
is dan ook geen verrassing dat de SILENO de stilste 
in zijn klasse is. Deze robotmaaier trekt zich ook niets 
aan van het weer en maait ongeacht of het regent of 
de zon schijnt. De smart SILENO onderscheidt zich 
dankzij LONA™ Intelligence, een op AI gebaseerde 
technologie die leert, in kaart brengt en zich aanpast 
aan uw individuele tuin. U kunt altijd een weelderig 
en goed gemaaid gazon hebben en tegelijkertijd tijd 
vrijmaken voor andere dingen die u graag doet. Dankzij 
de GARDENA smart App bent u altijd op de hoogte, waar 
u ook bent. Ontdek nog meer boeiende functies van 
de app. Bent u tevreden met de slimme robotmaaier? 
Het creëert een ontspannen omgeving in uw tuin. Een 
robotmaaier kopen is één van die beslissingen waarvan 
u zich afvraagt waarom u die niet veel eerder hebt 
genomen.

smart SILENO-robotmaaier De intelligente robotmaaier
Hier maait de toekomst met LONA™ 
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GARDENA's smart Irrigation Control is een must have voor uw 
dagelijkse gazonbesproeiingsroutine. Het is de centrale regeleenheid 
voor een ondergrondse irrigatie-installatie en is ideaal voor veelzijdige 
tuinen die verschillende besproeiingsfrequenties en -intensiteiten 
vereisen in verschillende delen van de tuin.

Om aan de behoeften van uw hele tuin te voldoen, kan de slimme 
besproeiingsregeling tot zes afzonderlijke besproeiingszones besproeien. 
Als onderdeel van de ondergrondse installatie is elke zone aangesloten 
op deze meerkanaals waterregeling en wordt onafhankelijk bediend 
met een 24 volt klep. De smart Irrigation Control bewatert betrouw-
baar en gemakkelijk alle beregeningszones op basis van door de 
gebruiker gedefinieerde instellingen en kan worden gebruikt in 
combinatie met een Micro-Drip-System en Sprinklersystem. 

U bent verlost van water geven en maaien, want de GARDENA  
smart App doet alles voor u. U kunt op een slimme manier van uw 
nieuwe vrijheid genieten. U kunt de waterefficiëntie van uw gazon- 
beregeningssysteem verbeteren door een slimme sensor toe te 
voegen aan elke beregeningszone. Houd er ook rekening mee dat 
onze opnieuw ontwikkelde voeding een extreem laag stroomverbruik 
heeft.

Hoe zorgt u ervoor dat uw irrigatiesysteem efficiënt water geeft? De 
smart Sensor is het ideale slimme apparaat als aanvulling op uw 
ondergrondse irrigatiesysteem. Door in elke irrigatiezone een slimme 
sensor te plaatsen, zorgt het slimme systeem ervoor dat precies de 
juiste hoeveelheid water op het juiste moment aan elk gebied wordt 
geleverd. Zo bespaart u water en bloeien uw gazon en planten. De 
sensor heeft een uniek en modern ontwerp met een platte kop. Hij kan 
dus gemakkelijk in het gazon worden geplaatst en de robotmaaier rijdt 
er simpelweg overheen en maait verder. Ontdek meer op pagina 16.

 Tip

smart Irrigation Control

Hier sproeit het  
en is het leuk.  
De gazon- 
bevloeiing via  
app.
De schoonheid van een tuin heeft niets te maken met 
de grootte ervan. Dit is een uitspraak van Gertrude 
Jekyll, de wereldberoemde tuinarchitecte uit Engeland. 
Waarschijnlijk ziet u het ook zo, hoewel er in elke 
tuin veel te doen is. Vooral in het hoofdseizoen en bij 
het besproeien van het gazon op warme en zonnige 
dagen. De smart Irrigation Control is de ideale slimme 
waterregeling voor uw ondergrondse irrigatiesysteem, de 
ideale methode om uw gazon te verzorgen. Dankzij het 
veelvoud aan kleppen kunt u zelfs verschillende zones in 
de tuin afzonderlijk besproeien met op maat gemaakte 
besproeiingsschema's. Open simpelweg de smart App 
en u bent in een mum van tijd verbonden met uw tuin. 
Met één druk op de knop hebt u volledig zicht op en 
controle over de slimme besproeiing Control en kunt 
u de instellingen altijd en overal wijzigen. Elke druppel 
telt. U kunt er zeker van zijn dat u duurzaam handelt en 
tegelijkertijd bespaart. Verbonden en bevrijd zijn via een 
app is leuk en geeft u de zekerheid dat uw tuin altijd 
en overal optimaal wordt verzorgd. Al het andere wordt 
verzorgd door de natuur zelf, die u de grootste wonderen 
laat zien in deze bloeiende slimme tuin. 

Irrigatie op een slimme manier
Voor maximaal 6 gedefinieerde zones – permanent geïnstalleerd  
en ondergronds

Meer over de GARDENA 
smart App op pagina 6–7
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U wilt geen ondergronds irrigatiesysteem aanleggen, 
maar uw tuin direct voorzien van de slimme Water 
Control? Vervolgens sluit u het apparaat rechtstreeks aan 
op de waterkraan en regelt u de irrigatie waar u dat wilt, 
bijvoorbeeld voor de potplanten op uw terras, de planten 
in uw moestuin of de heg. Haal gemak in de tuin! Want 
met de GARDENA SMART App voor iOS en Android hebt 
u uw tuin altijd in beeld en onder controle. Is dat niet 
handig? 

Omdat diversiteit ook in de tuin voorkomt, worden de 
verschillende planten met hun verschillende behoeften 
goed verzorgd dankzij slimme Waterbeheersing.  
De meeste groenten bevatten meer dan 90 % water – 
stel u voor. Kent u bijvoorbeeld het Micro-Drip-System? 
Het voedt de planten individueel en precies bij de wortel. 
Hierdoor wordt de verdamping tot een minimum beperkt 
en bespaart u tot 70% water in vergelijking met de 
conventionele toevoer.

U wilt uw tuin bedienen via de GARDENA smart App? De 
smart Water Control is ideaal voor een kleine tuin. U gebruikt 
het wanneer u één bepaald deel van de tuin wilt voorzien van 
dezelfde waterbehoefte.

De smart Water Control is eenvoudig te installeren en wordt 
rechtstreeks op de waterkraan aangesloten. De GARDENA 
smart App ondersteunt u elke dag als u uw tuin efficiënter en 
duurzamer wilt besproeien. 

Geen gesjouw meer met gieters. Als u ooit handmatig moet 
ingrijpen, kunt u dit direct in- of uitschakelen op uw Water 
Control zelf. Dit is erg handig en geldt ook voor vorst. Het 
waarschuwt u automatisch om uw smart Water Control uit  
te schakelen voordat het te koud wordt.

Meer over de GARDENA  
smart App op pagina 6–7

Diversiteit bestaat 
ook in de tuin.  
Voor elke plant de 
ideale bewaterings- 
oplossing. 

smart Water Control Uw betrouwbare water-
controle aan de kraan 
Tussen kraan en slang.

De smart Water Control wordt idealiter gebruikt in combinatie met een 
smart Sensor. Zo optimaliseert u de hoeveelheid water die aan de plant 
wordt gegeven en bespaart u water. U kunt de smart Sensor gebruiken in 
potplanten, groentebedden of gazon. Ontdek meer op pagina 16.

 Tip
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Pompen leveren de vereiste druk om het water te transporteren 
naar de plaats waar u het nodig hebt. Dankzij de GARDENA  
smart Pump wordt uw tuin voorzien van water, waar u ook bent. 
De smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5 is de ideale 
combinatie van pompvermogen en slimme technologie.  
 
De krachtige pomp is een belangrijk onderdeel van het  
GARDENA smart system, waarmee u uw smart Pump met een 
smartphone kunt bedienen. Als u op zoek bent naar een pomp 
om regenwater of bronwater naar uw tuinirrigatie te transporteren, 
om de druk te verhogen of om uw huishoudelijke apparaten van 
water te voorzien, dan is de smart Automatic Home & Garden 
Pump 5000/5 de juiste keuze voor u.  
 
De krachtige motor kan tot 5000 liter water per uur verpompen. 
Dankzij de innovatieve kenmerken kan de pomp worden gebruikt 
voor diverse irrigatietaken, bijvoorbeeld voor mobiele sproeiers en 
het Micro-Drip-System. De smart pomp werkt volgens timings die 
in de smart App zijn ingesteld en maakt gebruik van een schema 
dat door de GARDENA-ondersteunde modus is gemaakt.  
Zo wordt het besproeiingsschema aangepast aan de juiste 
verzorging van uw individuele tuin.  
 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld een timer instellen voor uw  
irrigatiesysteem of andere watertoevoertaken rond het huis en  
de tuin plannen. Als er zware regen wordt voorspeld, reageert de 
pomp onmiddellijk. U kunt hem zo instellen dat hij op regenachtige 
dagen automatisch het bewateringsschema overslaat.

De smart Water Control wordt idealiter gebruikt in combinatie met een 
smart Sensor. Zo optimaliseert u de hoeveelheid water die uw planten 
krijgen. De innovatieve smart Sensor bewaakt de temperatuur en de 
bodemvochtigheid om de besproeiingsschema's te optimaliseren en 
kostbaar water te besparen. Ontdek meer op pagina 16.

 Tip

Meer over de GARDENA  
smart App op pagina 6–7

Pomp workout. 
Sterk.  
Duurzaam en  
oplossingsgericht.
De mooiste tijd van het jaar voor tuinliefhebbers is de 
zomer. Terwijl wij van de zon genieten, worden de tuinen 
steeds dorstiger. U kunt het watergeven nauwelijks 
bijhouden als u met een gieter door de tuin suist.  
Als u geen watervoorziening hebt, is de pomp de ideale 
oplossing. 

Ook het milieuaspect wordt steeds belangrijker. Waarom 
niet het gratis regenwater gebruiken? Vooral op warme 
zomerdagen is het milieuvriendelijk om uw tuinplanten 
met regenwater te besproeien in plaats van water uit 
de kraan te drinken.Ta da! Nu maken de pompen hun 
debuut. 

Ze vervoeren water van A naar B, precies waar het nodig 
is. Pompen gebruiken 'pomp-spierkracht' om water uit 
uw waterreservoir te halen, bijvoorbeeld uit regentonnen, 
putten of reservoirs. Elke pomppersoonlijkheid 
heeft unieke kenmerken die de taken van specifieke 
gebruikstoepassingen vervullen. Het regenwater is 
buitengewoon plantvriendelijk, omdat het niet kalkrijk of 
te koud is. Meer gevoelige planten lessen hun dorst met 
regenwater. Smart pompen leveren water op aanvraag.  
 
Via de app kunt u de slimme Pomp overal ter wereld 
activeren en met één druk op de knop de dorst van uw 
planten naar water lessen.

smart Pomp Een pleidooi voor de smart pomp
Irrigeren met een duurzame waterbron.
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smart Pomp Een pleidooi voor de smart pomp
Irrigeren met een duurzame waterbron.
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Planten via hun wortels water uit de bodem 
opnemen? 
Planten bestaan voor ongeveer 80–90% uit water en zouden zonder 
water niet kunnen overleven. Water lost voedingsstoffen op in de 
bodem, die via de wortels omhoog worden getransporteerd naar  
de plant ter ondersteuning van de groei en andere stofwisselings- 
processen, waaronder fotosynthese.

De waterbehoefte sterk verschilt van plant 
tot plant?
De sla in het groentebed, de haag in de voortuin en de lavendel op 
het balkon – ze moeten allemaal met verschillende frequenties en in 
verschillende hoeveelheden water krijgen. Ontdek alles over uw 
individuele plant in de GARDENA Plantenbibliotheek die beschikbaar 
is op de GARDENA smart App. Daar kunt u ezen welke plant hoeveel 
water nodig heeft. Met behulp van de fotofunctie kunt u gemakkelijk 
advies inwinnen wanneer u op zoek bent naar planten die u niet 
kent. Maak gewoon een momentopname en upload de foto's. Na 
een korte verwerkingstijd worden de planten geïdentificeerd. En u 
krijgt ook aanvullende informatie over de optimale verzorging en de 
behoefte aan licht en water. 

De smart Sensor maakt deel uit van het GARDENA smart system. Voor de meest 
efficiënte en optimale manier om water te geven, voorziet het u van de belangrijkste 
informatie uit uw tuin rechtstreeks naar de GARDENA smart App. Hij meet de 
vochtigheid van de bodem niet alleen snel, maar ook bijzonder precies en betrouw-
baar.  
 
In combinatie met de smart Gateway en smart Irrigation Control wordt uw gazon 
bijvoorbeeld alleen besproeid als het echt nodig is. Dit voorkomt onnodig water 
geven, zorgt voor optimale plantengroei en bespaart bovendien water. Dankzij het 
elegante en compacte ontwerp kan hij niet alleen op een gazon of in een bloembak 
worden gebruikt, maar ook in plantenbakken op een balkon of terras.  
 
De bodemvochtigheid met extra grote sensorzone meet precies daar waar het 
belangrijk is – direct bij de wortels van de plant, of het nu dieper in het gazon is of 
in een bloempot. De Sensor functioneert betrouwbaar in verschillende soorten 
potgrond. De smart Sensor kan midden in het gazon worden gebruikt, dankzij het 
bijzonder platte kopgedeelte stoort hij geen enkele maairobot of grasmaaier.  
 
Deze compacte sensor kan flexibel worden geplaatst, levert draadloos nauwkeurige 
meetgegevens aan de GARDENA smart Gateway en kan met behulp van 2 AA- 
batterijen (niet meegeleverd) een heel tuinseizoen lang worden gebruikt.
 

Wist u dat...

waterstress de fotosynthese, de plantengroei 
en het overleven van planten kan  
beïnvloeden? 
Waterstress treedt vooral op wanneer de vraag naar water groter is dan 
de beschikbare hoeveelheid water of wanneer de transpiratiesnelheid 
sterk toeneemt, zoals bij watertekort, droogte en een hoog bodemzout-
gehalte. 

Te veel water een negatief effect kan hebben  
op de plantengroei?
Vaak bestaat de neiging om meer water te geven dan nodig is wanneer 
de plant tekenen van dorst vertoont. Hij is al gestrest en verzwakt door 
de droogte. Te veel water kan ervoor zorgen dat de wortels van de plant 
gaan rotten en niet genoeg zuurstof krijgen.  
Het is een verademing dat de GARDENA App een geïntegreerde 
regenvoorspelling heeft. Zo kunt u overbewatering voorkomen.

De beste tijd om water te geven is 's morgens?
De grond is 's nachts afgekoeld en het water verdampt niet  
onmiddellijk in de zon. Dankzij de functie Automatisch schema  
kunt u een exact besproeiingsschema opgeven of een automatisch 
schema voor zonsopgang en zonsondergang maken. 

U de bodemvochtigheid in de wortel van de 
plant kunt meten?
De slimme sensor heeft een groot meetveld van 20 cm en kan de 
bodemvochtigheid meten van planten met zowel platte als diepe 
wortels. Planten bestaan voor ongeveer 80 tot 90 % uit water en zouden 
zonder water niet kunnen overleven. Planten nemen water op uit de 
bodem via hun wortels. Daarom is het meten van de bodemvochtigheid 
belangrijk om de irrigatie te optimaliseren.

smart Sensor

Bij de wortel van 
de plant 
Weten wat uw tuin nodig heeft.

Er vier stadia van de waarschuwingstekens 
van plantendorst zijn?

Donkergroen, blauwachtig gekleurd gazon of planten met verwelkte 
en vallende bladeren zijn typische tekenen van een ernstig watertekort. 
Tuindeskundigen onderscheiden vier stadia van uitdroging van een 
plant: beginnende dorst, acuut watertekort, verwelking en dood.
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Aansluiten.  
Aan de slag.  
Via app met de 
smart power.
U steekt de smart power adapter simpelweg in het 
beschikbare stopcontact. Het is onmiddellijk klaar 
voor gebruik, welk elektrisch apparaat ook nodig is. 
Of het nu gaat om de lichtketting van de garage naar 
de hoofdingang, de verlichting bij de ingang of de 
kerstverlichting.Wilt u de fontein activeren?  
Geen probleem via de app.  

Slimme oplossingen zijn niet alleen praktisch, maar ook 
leuk. Met de smart Power-adapter kunt u zelfs niet-
smart pompen in het smart system integreren en op 
een slimme manier besproeien. Als u een ingewikkelde 
installatie verwacht, vergist u zich. Smart solutions 
bewijzen dat u zich kunt concentreren op het essentiële. 
U kunt automatisch elektrische apparaten in uw huis 
en tuin activeren, en eindelijk tijd hebben om uzelf te 
verwennen.  
 
Dankzij de GARDENA smart App en de voordelen ervan 
kunt u uw tuin in de gaten houden en uw tuindromen 
verwezenlijken. De adapterstekker kan ook worden 
gebruikt als timer. Desgewenst kunt u hem ook buiten 
gebruiken, want de smart Power is zelfs bestand tegen 
slechte weersomstandigheden. 

smart power

De GARDENA smart Power Plug is één van die prachtige apparaten die op 
een eenvoudige en flexibele manier kunnen worden gebruikt. Als u eenmaal 
de voordelen ervan inziet, zult u niet meer zonder willen. U kunt er tuinverlich-
ting, een fontein of een vijverpomp mee integreren in het GARDENA smart 
system en ze via de smart Power adapter met de app bedienen. Met de gratis 
GARDENA smart App voor iOS, Android en Web heeft u vanaf elke locatie 
altijd zicht op uw tuin en kunt u deze via uw smartphone in de gaten houden. 
Dankzij Easy Config benefit is de installatie eenvoudig en wordt u stap voor 
stap door het installatieproces geleid. Met Full Connect kunt u een echt slim, 
geautomatiseerd en volledig geïntegreerd systeem voor uw tuin creëren.  
Alles werkt samen en is even eenvoudig als intelligent. Als u wilt, bent u altijd 
verbonden met uw smart tuinruimte. U hebt zelfs de mogelijkheid om de 
GARDENA smart Power te verbinden met uw smart home assistent, zoals 
Apple HomeKit, of om uw tuinverlichting te activeren via spraakbesturing met 
Amazon Alexa.

Als onderdeel van het Automatisch Schema voordeel van de app kan 
de smart Power ook worden ingesteld als timer. Steek de adapter 
gewoon in een beschikbaar stopcontact en u kunt aan de slag. De 
intuïtieve GARDENA smart App helpt u een schema in te stellen voor 
uw smart Power adapter dat u kunt aanpassen aan uw individuele 
behoeften.  
 
Dit zorgt ervoor dat uw tuin wordt onderhouden en ontworpen 
volgens de onderhoudsvereisten. De smart power adapter werkt 
volgens de in de app geplande tijden. Als u de smart power adapter 
direct wilt in- of uitschakelen, drukt u simpelweg op een knop  
rechtstreeks op het apparaat.  
 
U kunt het dus gebruiken zonder de app. De GARDENA smart  
Power voldoet aan beschermingsklasse IP 44. Dit betekent dat hij 
spatwaterdicht is. Bovendien kunt u hem buiten gebruiken tot -20°C. 
Dit is ideaal als u uw huis wilt versieren met sprookjesverlichting om 
een kerstsfeer te creëren.

Kerstverlichting Tuinverlichting Waterelementen Pompen

Meer over de GARDENA  
smart App op pagina 6–7

Aansluiten op slimme oplossingen
De weg naar meer gemak.
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Aanduidingen smart Power Adapter smart Power Adapters 
3 delige set

Toepassing Schakelbare buitenadapters voor het aansluiten van elk gewenst elektrisch 
apparaat op het GARDENA smart system (bijv. verlichting, waterpartijen, 

pompen, lichtlijnen)
Kan worden gebruikt met Alle smart system Sets Alle smart system Sets

Maximale schakelbare 
belasting

3.680 Watt 3.680 Watt

Beschermingsklasse IP X4 IP X4

Speciale functies Het hele jaar door te gebruiken tot 
-20° C

Het hele jaar door te gebruiken tot 
-20° C

Artikelnr. 19095 19096

Productoverzicht

Aanduidingen smart Automatic Home & Garden Pumpp 5000/5 Set

Toepassing Automatisch gebruik van niet-drinkbaar water – voor tuinirrigatie of huishoudelijk gebruik

Uitbreidbaar Via alle smart system uitbreidingen

Beschermingsklasse IP X4

Inhoud smart Gateway, 
smart Automatic Home  
& Garden Pump

Artikelnr. 19106

Aanduidingen smart Sensor smart Water Control smart Automatic Home & Garden Pump 
5000/5

Toepassing Meting van de vochtigheid en temperatuur van 
de bodem, registratie van deze parameters om 
de volautomatische besproeiing te regelen via 
GARDENA smart App

Automatische beregening met de smart App, 
ideaal voor gebruik met het Micro Drip systeem  
of sprinklersysteem

Automatisch gebruik van niet-drinkbaar water – 
voor tuinirrigatie of huishoudelijk gebruik

Kan worden gebruikt met Alle smart system Sets Alle smart system Sets, Water Distributor  
automatic (Art. No. 1197)

Alle smart system Sets

Beschermingsklasse IP X4 IP X4 IP X4

Speciale functies Gemeten waardes: 
Bodemvochtigheid 0 – 100 %,  
Bodemtemperatuur -1 – +50 °C

Besproeiingsduur 1 min – 10 h;  
Werkdruk 0,5 – 12 bar 
Schroefdraad voor aansluiting op de kraan  
26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")

Vermogen 1.300 W;  
Max. vermogen 5.000 l/u 
Max. opvoerhoogte/druk  
50 m / 5,0 bar; 
Max. dompeldiepte 8 m; 
Aansluitschroefdraad 33,3 mm (G 1"); 
Keramische afdichting/dubbel afdichtingssys-
teem, geïntegreerde voorfilter, automatische in-/
uitschakeling, lekkagewaarschuwing, droogloop-
beveiliging

Artikelnr. 19040 19031 19080

smart system Starter Set

Uitbreiding smart system

   smart Irrigation Control Robotmaaiers

S voor kleine tuinen Mvoor middelgrote tuinen

smart power

Voor de werking van het GARDENA smart 
system is de smart Gateway nodig. Het is 
het hart en is inbegrepen in alle GARDENA 
smart system startersets. Het legt de 
verbinding tussen de GARDENA smart App 
en de smart garden.

Set

Aanduidingen smart SILENO city 
250

smart SILENO city 
600

smart SILENO life 
750

smart SILENO life 
1000

smart SILENO life 
1250

smart SILENO life 
1500

Gazonoppervlakte Tot 250 m2 Tot 600 m2 Tot 750 m2 Tot 1.000 m2 Tot 1.250 m2 Tot 1.500 m2

Max. helling Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35%

Maaihoogte-instelling 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Gewicht Ca. 7,3 kg Ca. 7,3 kg 8,3 kg 8,3 kg Ca. 8,3 kg 8,3 kg
Eenvoudig met 
tuinslang te reinigen

• • • • • •

CorridorCut: voor het 
maaien van nauwe 
doorgangen

• • • • • •

Vorst sensor • • • • • •

SpotCutting • • • • • •

Artikelnr. 19601 19603 19701 19702 19703 19704

Alle sets bevatten een 
smart SILENO en een  
smart gateway 

SetSetSetSetSetSet
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Max. helling Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35% Tot 35%

Maaihoogte-instelling 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Gewicht Ca. 7,3 kg Ca. 7,3 kg 8,3 kg 8,3 kg Ca. 8,3 kg 8,3 kg
Eenvoudig met 
tuinslang te reinigen

• • • • • •

CorridorCut: voor het 
maaien van nauwe 
doorgangen

• • • • • •

Vorst sensor • • • • • •

SpotCutting • • • • • •

Artikelnr. 19601 19603 19701 19702 19703 19704

Alle sets bevatten een 
smart SILENO en een  
smart gateway 

SetSetSetSetSetSet



Smart partnerships 
voor de tuin
Het GARDENA smart system maakt intelligente bewatering en gazononderhoud 
mogelijk, altijd en overal. Alles in één app. Nog meer mogelijkheden ontstaan 
door de integratie met gevestigde cloud-platforms: Het GARDENA smart system 
werkt met Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Home. Gebruikers kunnen 
hun GARDENA smart system-apparaten bedienen via spraakbesturing of ze 
gebruiken met andere slimme producten en diensten. Een actueel overzicht van 
de partnerintegraties en verdere informatie vindt u op: www.gardena.com/
smart

Google Home is een handelsmerk van Google LLC.
HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. 
AMAZON ALEXA, AMAZON ECHO en alle verwante logo's en bewegingstekens zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.



Smart partnerships 
voor de tuin
Het GARDENA smart system maakt intelligente bewatering en gazononderhoud 
mogelijk, altijd en overal. Alles in één app. Nog meer mogelijkheden ontstaan 
door de integratie met gevestigde cloud-platforms: Het GARDENA smart system 
werkt met Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Home. Gebruikers kunnen 
hun GARDENA smart system-apparaten bedienen via spraakbesturing of ze 
gebruiken met andere slimme producten en diensten. Een actueel overzicht van 
de partnerintegraties en verdere informatie vindt u op: www.gardena.com/
smart

Google Home is een handelsmerk van Google LLC.
HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. 
AMAZON ALEXA, AMAZON ECHO en alle verwante logo's en bewegingstekens zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.



Tijd om het heft 
in handen te  
nemen in de tuin.
smart system

Husqvarna Belgium NV  Husqvarna Nederland BV 
GARDENA Division      GARDENA Division                                         
Leuvensesteenweg 542, Planet II E Postbus 50131                                         
1930, Zaventem     1305 AC Almere

Robotmaaiers Support Service   
Tel.: +32 (0) 2 720 92 12  Tel.: +31 (0) 36 521 00 10                                                   
E-mail: Service@gardena.be   E-mail: Info@gardena.nl 
gardena.be      gardena.nl    

 
GARDENA Service
Heb je vragen over de installatie van de robotmaaier of andere informatie nodig,  
neem dan gerust contact met ons op. Op onze website vind je installatievideo’s,
antwoorden op veelgestelde vragen en veel informatie en nuttige tips.

We behouden het recht om eventuele veranderingen te brengen, ook op productbasis.
© GARDENA 2023

Meer informatie en producten op onze website:

www.gardena.com
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