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Zalivati in uživati
Samodejni namakalni sistemi



GARDENA  
namakalni sistemi
Zalivajte svoje rastline na lahkoten način.

Brezskrbno zalivanje

GARDENA zalivalni sistem prevzame 
nadzor nad zalivanjem vaših rastlin in 
zagotavlja, da vaš vrt dobi ravno pravo 
količino vode. Vi varčujete z vodo in 
imate več prostega časa.

Zanesljivo zalivanje

Ste na počitnicah? Počnete kaj druge-
ga? Dnevi, ko ne veste ali imajo vaše 
rastline dovolj vode, so mimo. Sedaj 
ima vaš vrt na voljo idealno količino 
vode, točno takrat, ko je potrebno.

Optimalno zalivanje

Pomoč pri načrtovanju namakanja 
vašega vrta lahko najdete na strani 34. 
Uživajte v branju in načrtovanju!

Zalivanje je lahko zelo enostavno, z zalivalnim sistemom GARDENA. Ko je enkrat nameščen, imajo vaše rastline idealno oskrbo z 
vodo, kar pomeni, da se lahko sprostite. Kakšen čudovit občutek! Vi odločate kdaj, kako in za koliko časa se vaše rastline zalivajo: 
Je najbolj primeren čas za zalivanje vaših rastlin ponoči? Ni problema! Odhajate na počitnice? Pripravite svoje torbe! Bi se raje 
igrali s svojimi otroki, kot zalivali svoje rastline? Zdaj lahko. Ni potrebe da ste doma.
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GARDENA zalivalni sistemi

GARDENA Pipeline 
 
Voda iz vtičnice 
Nič več prenašanja zalivalk ali vlečenja predolgih cevi 
po vrtu. Podzemno nameščene cevi namreč pripeljejo 
vodo v vsak kotiček vašega vrta. Od tam naprej lahko 
uporabljate vodo iz vodnih vtičnic. 
 
—
Več informacij najdete na strani 6

GARDENA Sprinklersystem 
 
Udobno zalivanje trate   
Konec z nadležnim nameščanjem, premikanjem  
in pospravljanjem zalivalnikov. Trajno podzemno 
nameščeni ugrezni zalivalniki namreč zagotavljajo  
lepo trato in po opravljenem delu poniknejo v tla. 
Z vodnikom za načrtovanje ustvarite svoj načrt 
 namakalnega sistema, vse do nakupovalnega  
seznama.  
— 
Več informacij najdete na strani 10  
Več o načrtovanju na strani 34

GARDENA Micro-Drip-System
 
Varčevanje s kapljičnim namakanjem  
Konec je z zamudnim zalivanjem živih mej, cvetličnih 
gred in rastlin v posodah. Neopazno nameščen
kapljični namakalni sistem namreč natančno in po 
potrebi namaka rastline ter varčuje z vodo. Vedno ga 
je možno razširiti.
Z vodnikom za načrtovanje ustvarite svoj načrt 
 namakalnega sistema, vse do nakupovalnega 
seznama.  
—
Več informacij najdete na strani 16 
Več o načrtovanju na strani 46

GARDENA Upravljanje  
namakalnega sistema

Samodejno namakanje vrta 
Nikoli več ne mislite na zalivanje: Sodobne krmilne 
naprave upravljajo namakanje vašega vrta popolnoma 
samodejno in varčno.
 
 

—
Več informacij najdete na strani 26

NatureUp!  
Vertikalni vrtni sistem 
 
Več narave: Sajenje na zid in zalivanje 
Sedaj lahko mestni vrtovi rastejo v višino. Z NatureUp 
postanejo prazni zidovi bujno zeleni. Nimate dovolj 
prostora? Ljubite naravo? Uživate v vrtnarjenju na 
balkonu? V tem primeru morate spoznati ta nov vrtni 
sistem. Spoznajte kako na enostaven način ustvariti in 
zalivati navpične vrtove.

—
Več o načrtovanju na strani 22
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DELUJE SISTEM 
SAMODEJNO?
S samodejnim namakanjem se vrt zaliva samodejno. 
Zaradi tega ste bolj neodvisni in neobremenjeni, npr. 
če se odpravite na obisk ali odpotujete.

Manj dolgotrajnega dela in več  
prostega časa. Odpade  postavljanje  
zalivalnikov in vlečenje cevi ali pre- 

našanje zalivalke. Za kar so prej bile potrebne 
ure, se sedaj zgodi samodejno: sistem namaka 

natančno, po potrebi in zanesljivo. Trava postane 
bolj zelena, manj je mahu in rastline so  

zdrave in bujne.

SE NALOŽBA IZPLAČA?

Posamezne dragocene rastline, pa tudi travo in zasaditve na gredah 
je potrebno nadomestiti, če niso bile dovolj zalite. Dobro nam-
akanje prispeva k večji vrednosti in jo pomaga ohraniti. Na podlagi 
raziskav podjetja GARDENA, vsak v vrt vložen euro poveča vrednost 
nepremičnine za približno 2,60 eura. Zato je lepo vzdrževan in 
namakan vrt dobra naložba.

Najpogostejša  
vprašanja strank
O GARDENA namakalnih sistemih – in naši odgovori.
Sodoben namakalni sistem naredi čas, ki ga potrebujete za zalivanje, za vaš prosti čas 
in prevzame – kadar želite – namakanje namesto vas. Tako imate še lepši vrt in končno 
tudi čas za uživanje v njem. Z namakalnimi sistemi si ustvarite več svobode.

KAJ PRIDOBIM S 
SAMO DEJNIM NAMA-
KALNIM SISTEMOM?
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KAJ JE POTREBNO STORITI  
PRED PRIHODOM MRAZA?

GARDENA namakalnega sistema  
v zimskem času ni potrebno odstraniti ali zaščititi. Pri Sprinklersystemu 
to naredijo samodejni izpustni ventili ter tako zaščitijo namakalni sistem 

pred mrazom in olajšajo vzdrževanje.  
Samo krmilne naprave in nekatere komponente sistema je potrebno 

razstaviti in čez zimo shraniti npr. v kleti.

KOLIKO STANE GARDENA  
NAMAKALNI SISTEM?
Mnogi menijo, da je cena trajno nameščenega 
namakalnega sistema pretirano visoka. Mi doka-
zujemo nasprotno. Namakalni sistem z ugreznimi 
zalivalniki, se pri lastnem načrtovanju ter lastni 
izvedbi,prične že pri enem euru na kvadratni 
meter.**

NE PORABI NAMAKALNI SISTEM PREVEČ VODE?
Samodejni namakalni sistem se vklopi – kadar želite – zgodaj zjutraj ali ponoči. To je idealen čas za 
namakanje, saj je izhlapevanje zelo majhno. Samodejno namakanje lahko nadzorujeta senzor padavin 
in senzor vlažnost tal. Tako se bo namakalo samo takrat, ko je potrebno. Z natančnim namakanje z 
Micro-Drip-Systemom boste prihranili veliko vode.* Razlog: Rastline prejmejo vodo v bližino korenin, 
zato izhlapi ali ponikne zelo malo vode. Če za delovanje Sprinklersystema, kot alternativo vodi iz 
vodovoda, uporabljate deževnico; varujete okolje in vašo denarnico.

SE NAMAKALNI SISTEM LAHKO 
NAMESTI V ŽE ZAKLJUČEN VRT?
Kratek čas po namestitvi, pod površino tal nameščene-
ga GARDENA Sprinklersystema, ni več opaziti nobenih 
posegov. In tako tudi ostane: Po končanem zalivanju 
se zalivalniki spustijo v tla. Tudi nadzemno položen 
GARDENA Micro-Drip-System za žive meje, gredice 
in posamezne rastline, je nevsiljiv in se vedno lahko 
vključi v že zaključen vrt.

NAD ČIM SO LAST-
NIKI NAMAKALNE-
GA SISTEMA NAJ-
BOLJ NAVDUŠENI?

Kdor je imel priložnost doživeti, 
kako se vrt sam namaka, ta 
vidi sodobni namakalni sistem 
s čisto drugimi očmi. Krmilniki 
za namakanje, na minuto na-
tančno, ob programiranem času 
dajo ukaz za pričetek zalivanja. 
Zalivalniki se dvignejo iz tal in 
zalijejo vašo trato, kapljalniki z 
vodo oskrbijo vašo živo mejo, 
gredice in posamezne rastline.

* Izsledki iz profesionalne rabe: Površinsko namakanje, v primerjavi s kapljičnim namakanjem. 
** npr. Set z zalivalnikom OS 140 za 140 m2



GARDENA Pipeline
Nekoč se je zalivalo z zalivalko. 
Namakanje – povsod, kjer si želite.
GARDENA Pipeline pripelje vodo v vsak kotiček vašega vrta. GARDENA vodne vtičnice zagotavljajo 
enostaven odjem vode. Ko se cev odstrani, stop ventili zadržuje vodo. GARDENA Pipeline cevni 
sistem je neopazen, saj je položen pod zemljo.
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Udobno in  
priročno
Vodni priključki povsod po vrtu.
Priključna doza povezuje vodovodno pipo s podzemno nameščenim cevnim sistemom GARDENA 
Pipeline. Praktično: Odprt pokrov izgine v notranjost priključne doze in zaprt pri košnji ne pred-
stavlja ovire. 

Voda za namakanje sedaj ni več le v hiši, temveč povsod tam, kjer so jo želite in jo potrebujete. 
Cev na vodno vtičnico ali priključek za vodo enostavno priključite s klikom.

Vodna vtičnica za vrt 
Na vrtu imamo pogosto podobne težave: Imamo samo en priključek za vodo. 
Težava se enostavno odpravi z vrtnim cevnim sistemom in vodnimi vtičnicami 
na vseh želenih lokacijah.  
 
In najboljše za konec: 
V dozi s spiralno cevjo je integrirana 10 m spiralna cev.

Enostavno

GARDENA vodna vtičnica za enostavni odjem vode 
povsod v vrtu. Primerna je tudi v povezavi z GARDENA 
Micro-Drip-Systemom.

Artikel št.  8250

Praktično

GARDENA doza s spiralno cevjo, z vsem, kar potre-
bujete za zalivanje.

Artikel št.  8253

Udobno

GARDENA priključek za vodo za udoben odjem vode 
na steni ali na tleh.

Artikel št.  8254

Nasveti in namigi
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GARDENA Pipeline
Položen pod zemljo.
GARDENA „Pipelines“, so podzemno položene vodovodne cevi, ki prenašajo vodo na področja 
vrta, kjer je le-ta potrebna. Na mesta v vrtu, kjer se pogosto zaliva, se namesti vodne vtičnice. 
Uporaba je preprosta: Vrtno cev oz. priključno napravo, kot je paličasta prha, brizgalka,  
 zalivalnik, vrtni tuš ali Micro-Drip-System, se priključi na vodno vtičnico in odjema vodo.
Ni več naokrog ležečih cevi, ni več nevarnosti spotikanja in ni več odtisov v travi.  
„Voda iz vtičnice“ se hitro namesti in kmalu po namestitvi sledovi posega več niso vidni.

Priključna doza

T-kos  
z izpustnim ventilom

T-kos T-kos L-kos

Priključek za vodo

Povezovalni kos

Doza s spiralno cevjo

Polagalna cev

Vodna vtičnica

Začetni komplet  
z dvema vodnima 
vtičnicami

Artikel št. 8255

Set

Zaščita pred zmrzaljo 

Mraz? Ni problema! Sistem je 
zaščiten pred zmrzaljo s samo- 
dejnim izpustnim ventilom.

Quick & Easy

S patentirano povezovalno tehnologijo Quick & Easy,  
boste GARDENA Pipeline cevi vodotesno spojili – dobe-
sedno z enim zasukom. Vse GARDENA Pipeline cevi in 
povezovalne dele se lahko uporablja tudi za GARDENA 
Sprinkler system. Izdelke in podrobnejše informacije 
najdete na strani 10 (Sprinklersystem).

Komplet
GARDENA začetni komplet za Pipeline vsebuje 
pomembne sestavne elemente za priročno izgradnjo 
odjemnih mest okoli hiše in na vrtu. Vodo odjemate  
kot elektriko iz vtičnice. Začetni komplet vsebuje 
material za dve odjemni mesti in se po potrebi lahko 
podaljša. Po priključni dozi priteče voda iz vodovodne 
pipe v podzemno položene cevi. GARDENA polagalne 
cevi (niso priložene) pripeljejo vodo do trajno 
nameščenih vodnih vtičnic.

6 cm
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Voda na licu mesta
Brez dežja in samo z eno potezo.
kot že ime pove – hitro in enostavno. 
Z njim je vaš vrt pripravljen za optimalno namakanje in GARDENA  
System nastavke.

da morate vaše rastline ali trato zaliti kljub dežju? Največkrat padavine 
ne zadostujejo za zadovoljivo oskrbo rastlin. Četudi površina tal izgleda 
mokra, korenine globoko v zemlji ne prejmejo vode.  

Vsestransko
GARDENA Pipeline z odjemnimi mesti vam omogoča večjo fleksibilnost in naredi zalivanje vrta bolj udobno. Naj bo to vrtni tuš, paličasta prha, zalivalnik ali GAR-
DENA Micro-Drip-System za kapljično namakanje: vse to lahko priključite na licu mesta, brez da bi po vrtu morali prenašati zalivalko ali vleči predolge cevi.

Ste vedeli...



GARDENA  
Sprinklersystem
Nevidni strokovnjaki za namakanje. 
Podzemno nameščeni ugrezni zalivalniki izstopijo iz tal po potrebi.
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Ugrezni zalivalnik
samodejno izstopi iz tal

Ugrezni zalivalnik
samodejno izstopi iz tal.

Polagalna cev
za zanesljiv podzemni 
transport vode

Priključna doza pri vodovodni pipi
za dovod vode pod zemljo
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Neposredno iz tal
Namakanje z ugreznimi zalivalniki.
Neopazni, podzemno vgrajeni ugrezni zalivalniki, ki enakomerno namakajo vašo trato.  
Po opravlje nem delu se ugreznejo v zemljo. GARDENA Sprinklersystem se lahko sestavi po želji. 
 
Namakalni sistem je sestavljen iz zmogljivih ugreznih zalivalnikov, prilagojenih površinam različnih 
velikosti in oblik. So nevidno položeni pod zemljo – vaš vrt namakajo dovršeno in enakomerno. 
Samodejno krmiljenje GARDENA skrbi, da vaš sistem zanesljivo deluje ob želenem času in v 
določenem trajanju. Tudi kadar vas ni doma.

Nad površjem tal

Trajno nameščene ugrezne zalivalnike je 
opaziti šele, ko se prikažejo na površje 
za namakanje. Nadležno vlečenje cevi 
in postavljanje zalivalnikov pred vsakim 
zalivanjem je stvar preteklosti.

Pod površjem tal

GARDENA ugrezni zalivalniki so v mirovanju 
poravnani s površjem tal. Vrt je neovirano 
pohoden in tudi kosilnica kosi brez težav.

Če trato daljše obdobje namakate samo "površinsko", 
omejite rast korenin na nekaj centimetrov prsti in s tem 
preprečite razvoj globjih korenin. V vročih obdobjih se 
najprej izsuši zgornji sloj prsti. 
Rezultat: Vaša trata bo zaradi suše uničena. Poleti 
je potrebno računati na namakanje trate z 20 litri 
na kvadratni meter na teden. Voda lahko prodre do 
 globokih korenin - približno 15 cm globoko - samo 
tako, če je dodana v tako veliki količini.

Če trato namakate min. 15 minut, je dovolj, da jo zalivate 
vsake 3 – 4 dni, saj se voda zadrži v zemlji. To pomeni, da 
je bolje zaliti enkrat učinkovito, kot pa malo in pogosto. 
S takim načinom rastline razvijejo globoke korenine in 
postanejo močnejše.

Nasveti in namigi
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Ugrezni krožni  
zalivalniki 
Krožni zalivalniki so primerni za namakanje večine 
površin, saj jih je mogoče dobro povezovati.  
Med seboj povežite T-zalivalnike ali za namakanje 
manjših površin, S-zalivalnike.

Ugrezni pravokotni 
zalivalnik 
Idealen za zalivanje 
kvadratnih in pravokotnih 
površin.

Ugrezni zalivalnik za 
površine nepravilnih 
oblik 
Omogoča zalivanje 
 površin poljubnih oblik.

Priključna doza Ugrezni zalivalnik  
S 80 (S-zalivalnik)

Turbinski ugrezni 
zalivalnik (T-zalivalnik)

OS 140 AquaContour  
automatic

Za dovod vode v  podzemno 
nameščen GARDENA 
Sprinkler system.

Priporočljiv za površine do 
150 m². 

Dobavljiv tudi kot model 
S 80 / 300, za zalivanje preko 
višjih rastlin.

Nastavitev dometa od 
2,5 – 5 m.*  Brezstopenjska 
 nastavitev sektorja od 
5 – 360°.

Priporočljiv za površine nad 
150 m².

Različni modeli. 

Domet od 4 – 11 m, odvisno 
od modela.* Brezstopenjska 
nastavitev sektorja od 25° do 
360°, odvisno od modela.

S spominsko funkcijo.**

Za površine do 140 m².*
Nastavljiv domet, širina 
zalivanja in pretok.
Vrtljiva zalivalna glava.

Turbinske ugrezne zalivalnike 
in ugrezni pravokotni zalivalnik, 
je zaradi usklajene količine 
izbrizgane vode, mogoče 
povezati na isti namakalni  
veji – za enostavno  
načrtovanje in namestitev 
sistema.

Za površine do 350 m².*

Možnost shranjevanja 
do 50 obodnih točk.

S spominsko funkcijo.**

*  Podatki se sklicujejo na delovni tlak 2 bara pred zalivalnikom.
**  Spominska funkcija: Zalivalnik (T 200 / T 380, AquaContour automatic) se samodejno vrne v nastavljen položaj, če je bila zalivalna glava slučajno ali namerno obrnjena.



Unter der Erdoberfläche

GARDENA Versenkregner schließen 
im Ruhezustand mit der Erdoberfläche ab. 
Der Garten ist bequem begehbar und 
auch der Rasenmäher mäht wie gewohnt.

Vaš GARDENA 
 Sprinklersystem
Trajen, vsestranski, udoben.
Načrtovanje in vgradnja podzemno vgrajenega namakalnega  sistema  
je enostavna. Kompleti naredijo načrtovanje še bolj priročno.
Mimogrede: Sledovi polaganja izginejo v zelo kratkem času.  
Tako boste imeli še lepši vrt in končno tudi čas, da uživate v njem.

Über der Erdoberfläche

Die fest installierten Versenkregner 
sind nur dann zu sehen, wenn sie sich zur 
Bewässerung aus dem Erdreich heben. 
Lästiges Schläuche schleppen gehört der 
Vergangenheit an und auch das Aufstellen 
eines Regners vor jedem Wässern entfällt.

Cenejši, kot si mislite
 
GARDENA podzemno vgrajen namakalni sistem je ob lastnem 
načrtovanju in lastni vgradnji uresničljiv že od 1 EUR na m².

Globina polaganja

Zalivalniki in priključne 
doze morajo biti nameščeni 
poravnano s površino tal, kar 
predstavlja polaganje sistema 
na globino ca. 20 – 25 cm.

Zaščita pred zmrzaljo

Mraz? Ni problema! Sistem je 
zaščiten pred zmrzaljo s samo-
dejnim izpustnim ventilom.

Komplet z ugreznim  
pravokotnim zalivalnikom  
OS 140 

Za površine do 140 m²  
Komplet omogoča enostavno namestitev 
kompaktnega namakalnega sistema za pravo-
kotne travne površine do 140 m². Zalivalnik se 
namesti pod zemljo, ob pretoku vode se dvigne 
iz tal, po opravljenem delu ponikne in je med 
travo praktično neviden.

Artikel št. 8221

Komplet z ugreznim  
zalivalnikom AquaContour  
automatic 

Za površine do 350 m² 
Radi bi udobno in priročno zalivali vaš vrt, a ni 
pravokotne ali okrogle oblike? Revolucija na  
trgu ugreznih zalivalnikov. Komplet, pripravljen  
za takojšnjo priključitev: GARDENA ugrezni 
zalivalnik za različne površine AquaContour  
auto matic, na podlagi vnešenega obrisa povr-
šine, zaliva trajno in zanesljivo do 350 m².
 

Artikel št. 2708

Set

Set

1 € / m² 



GARDENA tehnologija za hitro povezovanje

Zahvaljujoč patentirani povezovalni tehnologiji „Quick & Easy“, je 
polaganje GARDENA Sprinklersystema zelo hitro in enostavno. 
Z različnimi sestavnimi elementi se prilagodi razmeram v vašem 
vrtu. Namestitev cevi (in odstranitev) je zelo enostavna: staknemo 
cev in povezovalni kos – zasuk – opravljeno.

Z lahkoto narejen načrt namakanja

Kako lahko sami ustvarite načrt in namestite GARDENA 
Sprinklersystem in/ali katero od alternativnih zalivalnih možnosti – 
prav za vaš vrt – preberite v drugem delu te brošure, od strani 
34 naprej. Tam boste našli navodila za izdelavo načrta po korakih 
in navodila za izvedbo. In kmalu se bodo vaše rastline same 
zalivale in vi boste lahko sproščeno uživali.

Alternativa je kapljalna cev 
 
Udobno in nevidno zalivanje trave je mogoče tudi  
s  podzemno kapljalno cevjo (glejte stran 53).

Samodejno upravljanje

Če želite dodatno optimizirati vaš namakalni sistem, ga je mogoče 
samodejno časovno upravljati. Več informacij o samodejnem 
upravljanju najdete na strani 26.

Štiri največje slabosti zalivanja sredi 
dnevne vročine

1. Visoka stopnja izparevanja
Izgubi se do 90% vode.

2. Visoki stroški
Voda iz vodovoda je draga.

3. Poškodbe rastlin
Rastline v vročini oddajo več vode in s tem 
venijo.

4. Opekline
Vodne kapljice imajo enak učinek kot 
povečevalno steklo, kar na rastlinah povzroči 
opeklinske madeže.

To pomeni, da je rastline najbolje zali-
vati med tretjo in četrto uro zjutraj.  
V tem času so tla najhladnejša in voda 
najbolje prodre do korenin. Drži, da je to 
nenavadna ura za zalivanje. Kdo se bo takrat 
vstal? Saj se tudi vam ni potrebno - vaš 
namakalni sistem bo to storil namesto vas.

Nasveti in namigi



GARDENA  
Micro-Drip-System
Brezskrbno in varčno namakanje.
Micro-Drip-System deluje v trenutku! Je modularno zasnovan sistem za varčno rabo vode in natančno, usmerjeno namakanje.  
Primeren je za lončnice, rastline v koritih, zelenjavne in okrasne gredice ter žive meje in grmičevje.

Rastline v posodah 
(terasa / balkon) Strnjeno zasajene rastline  

(rože / zelenjava)

Rastline v vrstah 
(žive meje / grmičevje)
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Kapljično namakanje ima številne 
 prednosti:
Voda lahko prodre v prst z veliko natančnostjo in 
pronica v tla z lahkoto, tako ne pride do višanja 
stroškov za vodo. S tem boste prihranili vodo in 
imeli negovane rastline.

Patentirana povezovalna  
tehnologija Quick & Easy

Povezovalna tehnologija Quick & Easy zagotavlja trajno vodo-
tesno povezavo in omogoča hitro sestavljanje in razstavljanje 
Micro-Drip-Systema.
Micro-Drip-System je možno prilagoditi vsakemu vrtu ali 
balkonu. Kapljalnik, kapljalno cev ali pršno šobo je možno 
s povezovalno tehnologijo Quick & Easy kombinirati z vsemi 
sestavnimi deli sistema (nasveti za načrtovanje se nahajajo 
od strani 46 naprej).

Samodejno namakanje

GARDENA Micro-Drip-System lahko z GARDENA krmilno 
napravo deluje popolnoma samodejno – tudi v povezavi  
z GARDENA Sprinklersystemom.

Začetek sistema
Osnovna enota za zniževanje 
tlaka in posoda za mešanje 
tekočih gnojil

Povezovalna tehnika
Enostavna montaža s paten-
tirano povezovalno tehnologijo 
Quick & Easy

Kapljalnik
Natančno, h koreninam 
 usmerjeno kapljično   
namakanje

Pršne šobe
Nežno pršno namakanje

Kapljalne cevi
Natančno, h koreninam 
 usmerjeno namakanje za žive 
meje in občutljive rastline

Rastline v vrstah 
Živa meja / občutljiva zelenjava 

Posode z rastlinami 
Terasa / balkon 

Strjene zasaditve
Rože / zelenjavni vrt 

Pregled sistema 
Zalivalne naprave za različne potrebe.

Začetek sistema Povezovalna 
 tehnika

Grede

Začetek sistema Povezovalna  tehnika Posode z rastlinami (Kapljalnik) Strjene zasaditve (Pršne šobe) Rastline v vrstah (Kapljalne cevi)

Terasa / balkon

Najpogostejša napaka, ki jo storijo ljudje pri 
zalivanju rastlin - okrasnih, kot tudi vrtnih - 
"malo sedaj, malo naslednjič". Namesto tega, 
je  potrebno rastline zalivati manj pogosto in bolj 
temeljito.

Nasveti in namigi
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Rastline v posodah  
na terasi in balkonu
Rastline na terasah in balkonih so lahko s kapljalniki idealno zalite. Odvisno od velikosti posode, 
se končne kapljalnike v lončkih in vrstne kapljalnike v koritih, postavi neposredno ob korenine in  
s tem rastline natančno zalije ter s tem vzpodbuja rast in razvoj.

2  Rastline v končkih
 Končni kapljalnik za namakanje  
 posameznih rastlin

1 2

1  Rastline v koritih
  Vrstni kapljalnik za namakanje 

korit in cvetličnih posod

Odvisno od potreb po vodi, se lahko 
 izbira med kapljalniki s stalnim preto-
kom ali z nastavljivim pretokom.

Enakomeren pretok po celot-
nem  sistemu omogoča posebna 
mem brana za tlačno uravnavo v 
 kapljalniku.

Samočistilna, labirintna tehnologija 
 preprečuje nabiranje vodnega kamna.

Natančno odmerjanje vode omogoča 
kapljalnik s samodejnim zapiranjem, ki 
pri izklopu sistema preprečuje neželeno 
kapljanje in odtekanje vode.

Ker je zemlja pri lončnicah rahla, 
voda hitro odteče. Preverite 
kakovost zemlje in raje zalijte 
bolj pogosto, vendar manj.

Start Set  
Za cvetlične lončke S

Do 5 cvetličnih lončkov 
 

Artikel št. 13000

Start Set  
Za cvetlične lončke M

Do 7 cvetličnih lončkov  
in 3 korita 

Artikel št. 13001

Set Set

self clean

Start Set Za cvetlične 
lončke M automatic

Do 7 cvetličnih lončkov  
in 3 korita

Artikel št. 13002

SetNasveti in namigi
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Strnjene zasaditve 
Zelenjavne in okrasne 
gredice
Zelenjavne in okrasne gredice bodo idealno zalite z nežnimi pršnimi šobami, pravokotne površine 
pa s pravokotnim zalivalnikom. Še posebej pri kratkem vegetacijskem času nudijo pršne šobe 
potrebno prilagodljivost.

Pršne šobe so vsestransko uporabne  
za različne površine

Dodatki, kot so podaljševalna cev in regulirni 
ventil, omogočajo nastavitev pretoka in dometa, 
kot tudi zalivanje čez visoke rastline

Za občutljive  
nove posevke  
v rastlinjaku
Šoba za pršno 
meglo  

Za zalivanje omejenih 
območij, kot so mejne 
zasaditve, grmičevje 
ali lesni tlakovci
Šoba za ozke površine

Dodatne možnosti uporabe

Alternativa za zalivanje gredic  
in visokih gredic 
Za gredice z občutljivimi rastlinami kot je 
npr. paradižnik, je še posebej primerna 
 prožna kapljalna cev 4,6 mm (³∕₁₆ "). Kapljal-
niki so nameščeni v cevi na razdalji 30 cm. 
Pretok na posamezni kapljalnik je 1,5 l / h. .

Start set za   
strnjene zasaditve

Za 40 m² cvetličnih /  
zelenjavnih gredic 

Artikel št. 13015

Set
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Start Set    
za vrstne  zasaditve M 
Z osnovno enoto in  
držalom za cev

Artikel št. 13011

Podaljševalna cev 25 m

Artikel št. 13131

Start Set    
za vrstne zasaditve S 
Z osnovno enoto in  
držalom za cev

Artikel št. 13010

Podaljševalna cev 15 m

Artikel št. 1362

Set

Start Set podzemna  
kapljalna cev, 50 m 
Z osnovno enoto. 

Artikel št. 1395

Set

Vrstne zasaditve  
na gredicah
Kapljalne cevi se uporabljajo pri zasaditvah v vrstah. Cevi s kapljalniki, ki so vgrajeni na razdalji 
30 cm, natančno in varčno dovajajo vodo k rastlinam. Njihova prednost je enostavna postavitev  
in ni potrebe po načrtovanju.

13,7 mm kapljalno cev je možno nevidno  podzemno 
namestiti., npr. Kapljalniki s tlačno izravnavo zagota-
vljao enekomeren pretok po celotni dolžini cevi, kar 
je še posebej uporabno na območjih z naklonom. 
Kapljalniki se samodejno zaprejo in tako preprečijo 
vdor umazanije. Imajo tudi zaporo proti vdoru korenin. 
Največja dolžina cevi je 200 m. Namesti se 20 cm 
globoko. Možna je tudi nadzemna postavitev.**

S premerom 13 mm (1/2") je enostavna rešitev  
za namakanje žive meje in zasaditve ob robovih.  
Največja dolžina cevi je 100 m. Podaljševanje in 
razvejanje je možno z Micro-Drip-System elementi.*

Alternativa namakanju rastlin v vrstah 
Za namakanje žive meje in gredic se lahko uporabljajo končni kapljalniki nameščeni v cev. Uporabi se 
osnovno enoto in polagalno cev, v katero se z orodjem za montažo namesti želene končne kapljalnike.

Nadzemna kapljalna cev za  
žive meje

Podzemna kapljalna cev za  
žive meje in cvetlične otoke

Nadzemna kapljalna cev za  
manjše žive meje

S premerom 4,6 mm (³∕₁₆") je Micro-Drip-System zelo 
primeren za manjše žive meje. Največja dolžina cevi je 
30 m. Razvejanje in podaljševanje je možno z Micro- 
Drip-System povezovalno tehnologijo.*

4 l/h na kapljalnik 1,5 l/h na kapljalnik 1,6 l/h na kapljalnik

* Maks. dolžina cevi pri sredinsko nameščeni osnovni enoti. Razvod s T-kosom. 
** Dodatni povezovalni elementi so dobavljivi na pooblaščenem GARDENA servisu.

Set
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Komplet

Brez rezervoarja. 
Samodejno zalivanje 
cvetličnih korit. 

Artikel št. 1407

Set

Set

Komplet

Z 9 l rezervoarjem

Artikel št. 1266

Brez rezervoarja

Artikel št. 1265

Kapljično namakanje 
brez vodovodne pipe
Oskrbi vaše rastline tudi brez vodovodnega priključka.
Na balkonu ali na terasi ni vedno na razpolago vodovodna pipa ali si ne želimo imeti imeti  
povezave na pipo. V teh primerih se lahko uporabi dobro zamišljene GARDENA komplete za 
samodejno zalivanje vaših rastlin. Tako so vaše rastline po potrebi samodejno zalite – tudi,  
ko ste na počitnicah.

Samodejno zalivanje cvetličnih korit  
 
Za 5 – 6 m cvetličnih korit. Oskrba z vodo iz rezervoarja 
s 1  črpalko, neodvisno od vodovodne pipe.  
2  Transformator s 13 izbirnimi programi nama-

kanja, omogoča popolnoma samodejno upravljanje. 
 
3  Vrstni kapljalniki natančno in varčno dovajajo 

vodo vašim rastlinam (2 l/uro).

Možnost priključitve GARDENA senzorja za dež, art. 
št. 1189 ali senzorja vlažnosti tal, art. št. 1188 – za 
dodatno varčevanje z vodo. Možnost razširitve  
z Micro-Drip-System elementi.

Samodejno počitniško zalivanje
 
Za do 36 sobnih rastlin. Namakanje se aktivira  
preko 1  črpalke, vsak dan za 1 minuto. 2  Trije 
razdelilniki zagotavljajo natančno odmerjanje vode

Priložena 3  cevna držala se uporabljajo za 
 pritr ditev do 3 kapljalne cevke na posodo.

Dodatni elementi so na voljo na GARDENA 
 pooblaš čenem servisu.

1
3

2

2

3

1



NatureUp!  
Vertikalni  
vrtni sistem
Za ljubitelje narave, ki jim primanjkuje prostora.
Kako čudovito! Sedaj lahko imate vedno zelen razgled. Z NatureUp! prazni zidovi končno lahko 
postanejo bujno zeleni. Za vrtnarjenje brez napora. Tudi če imate na voljo le nekaj kvadratnih metrov, 
na primer balkon, teraso ali atrij, lahko na teh površinah gojite svoje rože, zelišča ali zelenjavo. Pojdite 
tudi navzgor!

Več narave na najmanjši površini:
Sajenje na zid in namakanje

Prihrani prostor in 
ga uredi  

• Najmajše površine spreme-
ni v oaze dobrega počutja 
z rožami, zelišči in zelenjavo

• Ponuja nove možnosti 
vrtnarjenje in očara s svojo 
obliko

• Odporno na vremenske 
vplive

Pametno namakanje 
  

• Omogoča samodejno 
zalivanje

• S povezavo na vodovod 
ali brez

Enostavna montaža 
in modularna oblika

• Enostavna montaža brez 
uporabe orodja

• Možnost prilagodljive širitve 
na desno, levo, gor ali 
okrog vogala

• Preprosto obešanje, kot 
obešanje slike na zid
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NatureUp! Osnovni vertikalni in vogalni set
K zidu, pripravljeni, gremo!

SAMOSTOJNA ENOTA 
svežih zelišč, dišečih jagod ali 
pisanih rož

ENOSTAVNO  
SESTAVLJANJE 
s sistemom na utore

TRPEŽNO IN ODPORNO NA 
VREMENSKE VPLIVE 
zahvaljujoč elementom iz visoko  
kakovostne in na vremenske vplive 
odporne umetne mase

IDEALNA REŠITEV 
ZA VOGALE 
ali za polkrožno postavitev

BREZ RAZLIVANJA 
VODE 
zahvaljujoč lovilni površini 
na podstavku. Zidovi in tla 
ostanejo čisti.

Premišljena oskrba z vodo 
 
Vsaka enota se zaliva samostojno. Odvečna voda odteka po ločenem 
sistemu za odvajanje vode in se zbira na lovilni površini podstavka.  
S tem je preprečen prenos bolezni med rastlinami preko vode.

MADE IN 
GERMANY

NatureUp! Osnovni 
set, vertikalni

NatureUp! Osnovni 
set, vogalni

NatureUp!
Zidni nosilec, 
vertikalni

NatureUp!
Zidni nosilec, 
vogalni

NatureUp!
Sponka

NatureUp!
Pritrjevalo

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

3 vogalne posode,  
3 pokrovi, 1 podstavek, 
6 sponk

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

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

8 sponk 4 pritrjevala z vrhunskim 
dvostranskim lepilnim 
trakom, 16 jeklenih 
žebljev

Artikel št. 13150 13153 13162 13163 13164 13166

MADE IN 
GERMANY
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NatureUp!  
Zalivalni seti
Poslovite se od ročnega zalivanja
Več kot polovica vseh lastnikov balkonov si želi samodejnega počitniškega zalivanja na svojem 
balkonu, da bi lahko odšli na počitnice brez skrbi. Je to tudi rešitev za vas? 
Samodejno zalivanje je idealna rešitev za zalivanje rastlin, posajenih na steni. NatureUp! pa 
ponuja tudi odličen set za nešteto balkonov in teras brez vodovodnega priključka: tudi takrat 
imamo na voljo pravi set za vas!

NatureUp!
Set za namakanje, vertikalni
Vodovodna pipa

NatureUp!
Set za namakanje, vogalni
Vodovodna pipa

NatureUp!
Set za razširitev
Posoda za vodo

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

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

Transformator s časovnim stika-
lom in izbiro med 13 programi, 
14 V nizkonapetosta črpalka s 
filtrom

Število rastlin Za do 27 rastlin Za do 12 rastlin –

Artikel št. 13156 13157 13158

Set

Z vodovodnim priključkom 

Vertikalni ali vogalni set za zalivanje. Za zalivanje do 27 lončkov ali 9 
vertikalnih posod s priključkom na vodovod.

NatureUp! Akcijski set

Vsebina:  
5 vertikalnih posod  
(5 pokrovov in 20 sponk), 
1 podstavek, 4 pritrjevala, 
1 NatureUp! Set za namakanje, 
vertikalni, vodovodna pipa 
(13156)

Artikel št. 13151

Brez vodovodnega priključka

Set za razširitev s črpalko ali transformatorjem, za zalivanje brez priključka na 
vodovod. Posoda za vodo ni priložena.



Set za osvežilno 
meglico
Ohladitev in osvežitev v vročih poletnih dneh
Šobe za meglico ustvarjajo izjemno fino pršno meglico, ki zagotavlja hladilni učinek.  
Možnost uporabe povsod, kjer je na voljo priključek na vodovod.

• Številne možnosti 
uporabe  
možnost uporabe na balko-
nih, terasah, pod senčniki, 
v šotorih in še več 

• Enostavna pritrditev 
z uporabo objemk

• Voda ne kaplja  
zahvaljujoč šobi za pršno 
meglico s stop funkcijo 

• Največja stopnja udobja  
z osvežilno in hladilno 
vodno meglico v vročih 
poletnih dneh. Ohladi za/
do 6°C

• Priročen dovod vode  
z neposredno povezavo na 
vodovodno pipo z uporabo 
OGS nastavka za cev 

• Nevpadljiva oblika  
se zaradi svetlo sive  
barve zlije v različna  
okolja

Set

city gardening
Osvežilna meglica Set

city gardening
Šoba za osvežilno meglico

Vsebina 10 m cevi s 3,5 mm notranjega  
premera, 7 šob za meglico (vklj.  
1 šoba s stop funkcijo), 
13 objemk za pritrditev in OGS  
nastavek za cev

3 nadomestne šobe za meglico

Artikel št. 13135 13136



GARDENA  
upravljanje  
namakanja
Samodejno namakanje.
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Priročno zalivanje  
s pomočjo krmilnih naprav
Za eno ali dve področji na vrtu.

Zalivalnik

Krmilna naprava  
na vodovodni pipi

Priročno namakanje  
z večkanalnim upravljanjem
Za individualno namakanje več območij vrta.

Večkanalni krmilnik

Upravljanje preko 
 magnetnih ventilov
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Priročno zalivanje  
s pomočjo krmilnih 
naprav
Na primer med počitnicami ali ponoči.
 
Vrt je žejen, tudi takrat, ko odpotujete ali spite. Vendar pa so tudi takrat lahko vaše rastline zalite, 
zahvaljujoč zalivalnim računalnikom GARDENA, ki so neposredno povezani z vodovodno pipo. 
Preprosto se odločite le, kje, kdaj, kako dolgo in kako pogosto je potrebno zaliti vaš vrt. Nato pa 
zalivalni računalnik prevzame nadzor namesto vas. Zalivalni računalnik se lahko uporablja za 
upravljanje Sprinklersystem-a, Micro-Drip-System-a ali majhnih zalivalnih sistemov. 
– 
Več informacij najdete na strani 30

Enostavna uporaba
Nadzorna ploščo lahko enostavno snamete, vnesete želene 
podatke in nato znova priključite. Lahko izbirate čas pričetka, 
trajanje in pogostost zalivanja. Enostavna nastavitev vseh 
podatkov z vrtljivim gumbom ali z uporabniškim vmesnikom na 
velikem prikazovalniku.

Varčevanje z vodo s pomočjo senzorjev
Senzor za dež in senzor vlažnosti tal odločita, če naj vaša 
krmilna naprav pošlje ukaz za namakanje ali pa namakan-
je ni potrebno, ker je zemlja še dovolj vlažna oz. dežuje. 
Tako sodobna tehnologija skrbi, da se ne porabi več vode, 
kot je potrebno.

Možnost povezave z vsemi GARDENA krmilnimi napravami 
(razen Zalivalna ura art. št. 1169).

Delovanje na baterije
Krmilno napravo se enostavno privije na vodovodno pipo.  
Zaradi delovanja na baterijo je neodvisna od električnega  
omrežja. Čas delovanja z novo baterijo je približno eno leto. 
Prikaz stanja baterije na prikazovalniku.

PLEASE TRANSLATE
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Ventili poskrbijo za ustrezno količino ob izbranem času 
Pred posameznimi namakalnimi kanali se nahajajo ventili.  
Ventili se na signal GARDENA krmilnika ob izbranem času 
odpiranjo in zapirajo.

Učinkovito namakanje 
različnih področij vrta  
z večkanalnim  
upravljanjem 

Z električim priključkom ali brez
GARDENA večkanalno upravljanje je možno z 9 voltno 
 baterijsko tehnologijo ali takšno, ki deluje pri 230 voltih.

Samodejno: Večkanalno upravljanje za individualne 
zalivalne potrebe.
Namakate lahko različne površine, neodvisno eno od druge npr. trato, cvetlična korita na terasi 
ali gredice. Če količina vode iz pipe ne zadostuje za sočasno delovanje celotnega namakalnega 
 sistema, morate razdeliti sistem na več t.i. namakalnih kanalov. Uporaba večkanalnega upravljan-
ja omogoča namakanje vsakega področja vrta ob ustreznam času in z ustrezno frekvenco.  
Sedite in se sprostite ter razmišljanje in zalivanje prepustite večkanalnemu krmilniku.
–
Več informacij najdete na strani 32

Senzor za dež Senzor vlažnosti tal
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CLASSIC – za začetnike

GARDENA krmilne  
naprave in zalivalne ure

Zalivalna ura EasyControl FlexControl

Kratek opis Praktično: samodejni izklop po 
pretečenem času.

Vstopni model z osnovnimi 
programskimi možnostmi. 
Enostavna izbira podatkov za 
namakanje.

Številne programske možnosti. 
Prosta izbira zalivalnih dni. 
 
 
 

Auto on / off Auto off Da Da

Trajanje zalivanja 5 – 120 min 2 – 60 min. 1 min. – 1 ura 59 min.

Frekvenca zalivanja – Vsak dan, vsak 2. / 3. / 7. dan  
1, 2 ali 3 krat 

Izbira dni ali vsak 2. / 3. / 7. dan 
1, 2 ali 3 krat

Začetek zalivanja Ob aktiviranju Nastavljiv z 2 urnim zamikom Prosta izbira
Možnost priključitve 
senzorja za dež ali 
senzorja vlažnosti tal

– Da Da

Drugo Prikaz „prazna baterija“ Prikaz „prazna baterija“ 
 
 
 
 
 

Artikel št. 1169 1881 1883

Enostavno do vrta, ki se sam namaka. 
 
Krmilno napravo priključite neposredno na vodovodno pipo in upravljajte z namakanjem vaše  
trate z zalivalniki ali s Sprinklersystemom. Ali pustite Micro-Drip-Systemu da samodejno namaka 
vaše cvetlične gredice, rastline na terasi ali živo meje – GARDENA ima za vsako potrebo ustrezno 
rešitev. Vse krmilne naprave so enostavne na nastavitev in uporabo.

Enostavno osnovno programiranje.

                  

SelectControl

Enostavno upravljanje s pomočjo pred-
nastavljenih pet tipičnih vrtnih površin: 
trata, zelenjavni vrt, živa meja, lončnice 
in cvetlične grede. Možno je prilagajanje 
vašim potrebam in iskušnjam.

Da

1 min. – 2 ura 59 min.
Vsak dan, vsak 2. / 3. / 7. dan  
1, 2 ali 3 krat

Prosta izbira
Da

Prikaz „prazna baterija“,  samostojno 
nočno delovanje  
s pomočjo senzorja: zalivanje,  
če je vlažnost tal prenizka. 

1885
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MultiControl MultiControl duo

Možnost prostega progra-
miranja.  
Samodejno delovanje s senzor-
jem vlažnosti tal.

Prilagodljivo zaradi dveh 
individualno nastavljivih izhodov. 
 Samodejno delo-vanje s senzor-
jem vlažnosti tal.

Da Da

1 min. – 7 ura 59 min. 1 min. – 3 ura 59 min.
Vsakih 8 / 12 / 24 ur.  
vsak 2. / 3. / 7. dan ali prosta 
izbira zalivalnih dni

Vsakih 8 / 12 / 24 ur. 
vsak 2. / 3. / 7. dan ali prosta 
izbira zalivalnih dni

Prosta izbira Prosta izbira
Da Da, za oba izhoda skupaj ali za 

vsak izhod posebej

Prikaz stanja baterije, delovanje 
s pomočjo senzorja: zalivanje,  
ko je vlažnost tal prenizka.

Prikaz stanja baterije, izhoda se 
lahko programirata neodvisno 
eden od drugega, delovanje s 
pomočjo senzorja: zalivanje,  
ko je vlažnost tal prenizka.

1862 1874

COMFORT – za zahtevne  
Veliko programskih možnosti.  
Velik in pregleden LCD prikazovalnik.

PREMIUM –  
za izkušene  
uporabnike 
Možnost individualnih  
nastavitev do 6 zalivalnih 
programov. Programski 
koraki v več jezikih.

Senzor za dež
Prekine ali prepreči zagon samodejnega  
namakanja v primeru dežja. 
 
 

Artikel št. 1189

Namakajte še bolj učinkovito
Pribor h krmilnim napravam in zalivalnim uram

Senzor vlažnosti tal
Prekine ali prepreči zagon samodejnega namakanja, 
ko je prst dovolj vlažna. Številni zalivalni računalniki 
omogočajo samodejno namakanje, nadzorovano 
samo s senzorji, neodvisno od nastavljenega časa.
 

Artikel št. 1188

Avtomatski razdelilnik 
vode
Z njim samodejno upravljate – 
skupaj z GARDENA MasterCont-
rol – od 2 do 6 zalivalnih vej.  
Idealen za zalivanje področij, 
ki potrebujejo različno količino 
vode ali ko vode ni dovolj za vse 
porabnike. 

1197

MasterControl

Visoko prilagodljive programske 
možnosti s premičnim besedilom, 
vodenjem po meniju in velikim 
LCD prikazovalnikom. Vključuje 
posebni program za nadzor 
s senzorjem in za upravljanje 
 avtomatskega razdelilnika vode.

Da

1 min. – 9 ura 59 min.
Vseh 24 ur,  
vsak 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. dan 
ali prosta izbira zalivalnih dni
Prosta izbira do 6 zalivanj dnevno

Da

Prikaz stanja baterije, 6 neod-
visnih programov, delovanje s 
pomočjo senzorja, upravljanje  
do 6 namakalnih vej z avto- 
matskim razdelilnikom vode  
(Art. št. 1197).

1864
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Večkanalno upravljanje  
z in brez električnega priključka
Za avtomatizirano namakanje večjih površin.
 
Večkanalno upravljanje je uporabno takrat, ko količina vode iz pipe ne zadostuje za sočasno delovanje celotnega namakalnega sistema  
ali ko različna področja vrta potrebujejo različne količine vode.  

1  
Classic
Krmilnik namakanja 
4030 / 6030 

2  
Magnetni ventil  
24 V 

4  
Povezovalni kabel 24 V 
Kabelska spojka 24 V

4  
Kontrolna enota za  
črpalko 24 V

Za uporabo v zaprtih prostorih ali 
na mestih zaščitenih pred dežjem, 
za upravljanje od 4 do 6 magnetnih 
ventilov 24 V. Možni 3 programi 
na ventil.

Povezava na GARDENA krmilnik 
s kablom.

Povezovalni kabel za priključitev 
do 6 magnetnih ventilov na  
krmilnik namakanja. Kabelska 
sponka za vodotesno povezavo 
priključnega kabla na magnetne 
ventile pri uporabi škatle za ventil 
V1.

Za delovanje črpalke v povezavi s 
krmilnikom namakanja 4040 mo-
dular. V kompletu je 10 m kabla.

Artikel št. 1283/1284 Artikel št. 1278 Artikel št. 1280/1282 Artikel št. 1273

Na voljo je električni priključek
 

1

 
Opis delovanja centralno upravljanega namakanja: Preko GARDENA krmilnika 1  dobijo 24 V magnetni ventili 2  po  
povezovalnem kablu 4  v škatlo za ventile  3  signal za odpiranje ali zapiranje pretoka vode. Tako je mogoče upravljati do  
12 megnetnih ventilov in s tem ustrezno število kanalov. Kot opcija se lahko priključi senzor za dež ali senzor vlažnosti tal 5 .
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3  
Škatla za ventil V1
 

3  
Škatla za ventil V3

Za podzemno vgradno  
1 magnetnega ventila.

Za podzemno vgradnjo do  
3 magnetnih ventilov. Dovod 
vode je možen iz treh strani. 
 
 

Primerno za 9 V ali 24 V magnetne ventile, teleskopska tehnika 
 povezovanja za enostavno sestavljanje in razstavljanje ventilov.

Artikel št.            1254 Artikel št.          1255

V tem primeru so magnetni ventili, ki odpirajo in zapirajo pretok vode, nameščeni pod zemljo. Signal za odpiranje oz. zapiranje se izvede na enega  
od dveh možnih rešitev – odvisno od tega ali je v bližini električna vtičnica ali ne.

Škatla za ventile
 
Primerno za obe vrsti upravljanja (z elektriko in brez).

1  
Programska enota 
 

2  
Krmilna enota 9 V

4  
Magnetni ventil 9 V

Za programiranje krmilne enote 
9 V.  
Trajanje zalivanja:  
1 min. – 9 ur 59 min.  
Pogostost zalivanja: do 6 × na 
dan na posamezni ventil.

Prenos podatkov na krmilno 
enoto poteka po priključitvi s 
pritiskom na gumb.

Dejanski možgani namakalnega 
sistema. Možnost priključitve 
senzorja za dež ali senzorja za 
vlažnost tal.

Po navodilih kontrolne enote 
odpre in zapre namakalni kanal.

Energetsko varčna elektro-
magnetna tehnologije.

Artikel št.            1242 Artikel št.           1250 Artikel št.           1251

2

3
4

5

1

Električni priključek ni na voljo

da lahko individualno uporabite masterkanal? Ta upravlja  
s črpalko, povezano z alternativnim virom vode – na primer  
iz zbiralnika ali iz vrtine.

Ste vedeli...

Na ta način lahko upravljate neomejeno število namakalnih kanalov,  
samodejno in brez kabla: podatke enostavno vnesete v programsko 
enoto  1  in jih s pritiskom na gumb prenesete v krmilno enoto 2 .  
Krmilno enoto priključite na 9 V magnetni ventil  4  v škatli za ventile 3 .  
Kot opcija se na krmilno enoto lahko priključi senzor za dež ali senzor  
vlažnosti tal 5 . Zaradi delovanje na baterije so GARDENA magnetni ventili  
neodvisni od električnega omrežja.
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Načrtovanje 
Sprinkler systema
GARDENA Načrtovalnik namakanja.

Zakaj malo načrtovanja ne škodi – in kako se ga lotiti
 

Kako se lotiti načrtovanja?
Zahteve vašega namakalnega sistema so lahko večje od količine vode, ki jo dovaja vaš vodovodni  
priključek. Pred namestitvijo in zagonom zato najprej potrebujete načrt namakanja, ki upošteva  
razmere v vašem vrtu. Za načrtovanje obstajajo tri možnosti:  

A  Načrtujte sami
 

Po navodilih iz teh strani (in nekaj 
preprostimi orodji) sami ustvarite  
načrt namakanja. Na teh straneh  
vam bomo po korakih pokazali kako.

B  Načrtujte na spletu
 

Ustvarite svoj načrt namakanja z 
uporabo GARDENA načrtovalnika  
namakanja „My Garden“, na spletnem 
naslovu:   
www.gardena.com/si/ 
zivljenje-na-vrtu/nacrtovalnik-vrta/
nacrtovalnik-sprinklersystem/

C  Uporabite GARDENA 
pomoč strankam

Za načrtovanje nimate časa ali volje? 
Ni problema. Naša služba za pomoč 
uporabnikom vam bo rade volje v 
pomoč. Stroške za pripravo načrta 
namakalnega sistema prejmete na 
podlagi vašega povpraševanja.

D  Načrtovanje in izvedbo 
prepustite usposoblje-
nemu izvajalcu

Želite načrtovanje in namestitev 
prepustiti drugim? Na podlagi vašega 
povpraševanja vam lahko za načrto-
vanje in namestitev vašega GARDENA 
namakalnega sistema posredujemo 
podatke usposobljenih izvajalcev v vaši 
bližini.
Več na www.gardena.com/si* Če boste namestitev namakalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da ne  

 prevzamemo nobene odgovornosti za stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri načrtovanju ali  
 izvedbi načrta.

Nakupovalni seznam  
najdete na strani 65.
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Kaj potrebujete

Šestilo Svinčnik,  
barvne svinčnike

Ravnilo Milimetrski papir

Hiša

Bazen

Terasa

Namakalne površine
Narišite vse površine, 
ki se bodo namakale.

Vodni priključek
Narišite vodni priključek 
(vodovodna pipa, vodnjak  
ali zbiralnik).

Rob
na

 za
sa

dit
ev

Načrtujte sami – 1. Skiciranje vrta
Narišite tloris vrta, označite vodni priključek in površine za namakanje.

Začnimo
Narišite – v najboljšem primeru na milimetrski papir – 
tloris vašega vrta v merilu 1:100 (1 cm = 1 m) ali  
v merilu 1:200 (1 cm = 2 m).

Načrtujte sami: Pet preprostih korakov 
do načrta namakanja.

Korak 1 od 5
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2. Izberite ustrezne zalivalnike
Vašim namakalnim površinam izberite ustrezne zalivalnike.

Hiša

Terasa

T 100  
½" nn 

AquaContour ¾"  
notranji navoj

T 200  
½" nn 

T 200  
½" nn T 200  

½" nn 

T 200  
½" nn 

OS 140 
¾" nn

T 100  
½" nn 

Rob
na

 za
sa

dit
ev

Bazen

Posamezne površine nepravilnih oblik se namaka 
z zalivalnikom AquaContour automatic.

Kvadratne in pravokotne površine  
pokrije pravokotni zalivalnik OS 140.

Vse ostale površine pokrijejo krožni zalivalniki 
(T- ali S-modeli). Za risanje krožnih zalivalnikov 
uporabite šestilo.

• V vogalne predele vrišite 90° ali 270° sektor 
(zalivalnik postavite neposredno ob hiši).

• Za robove vrta vrišite 180° ali druge delne 
sektorje.

• Ostale površine na sredini zapolnite 
s sektorjem 360°.

Vodni priključek

Vedno načrtujte ločene cevovode za T-modele in S-modele
• Ugrezne turbinske zalivalnike (T-modeli) in ugrezni pravokotni zalivalnik  

(OS 140) se lahko poveže na isti namakalni vod. 
• Ugrezni zalivalniki (S-modeli) zaradi drugačne ravni pretoka potrebujejo  

ločen vod.
Da se doseže optimalna razporeditev vode po celotni površini, se morajo  
krožni zalivalniki prekrivati.

Na vetrovnih območjih je zaradi odnašanja vode potrebno zmanjšati   
razmike med zalivalniki.

Nasveti in namigi

Izberite ustrezne zalivalnike 
na desni strani in jih vrišite 
v vaš načrt. Pripišite naziv in 
priključni navoj zalivalnika.

Korak 2 od 5
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Tip Opis Načrtovan domet Sektor Artikel št. Količina

Površina nepravilne  
oblike

AquaContour  
automatic 
 
Priključek
¾" notranji navoj

2,5–9 m 25 – 360° 1559

Pravokotne površine Ugrezni pravokotni 
zalivalnik OS 140  
 
Priključek 
¾" notranji navoj

Domet 2 – 15 m Širina zalivanja  
1 – 9,5 m

8220

Ostale površine Ugrezni turbinski 
zalivalnik T 100
Priključek
½" notranji navo

Domet 4 – 5,5 m 70 – 360°

Razdalja med zalivalniki 
5 – 8 m

8201

Ugrezni turbinski 
zalivalnik T 200

Priključek
½" notranji navoj

Domet 5 – 7,5 m 25–360°

Razdalja med zalivalniki 
7,5 – 10 m

8203

Ugrezni turbinski 
zalivalnik T 380 

Priključek
¾" notranji navoj

Domet 6 – 10,5 m 25–360°

Razdalja med zalivalniki 
9 – 15 m

8205

Ostale površine  
do 150 m2

Ugrezni zalivalnik 
S 80

Višina bata 100 mm 
Priključek
½" notranji navoj

Domet 2,5 – 4,5 m 5–360°

Razdalja med zalivalniki 
4 – 7 m

1569

Za višje rastline Ugrezni zalivalnik  
S 80 / 300

Višina bata 300 mm 
Priključek
¾" zunanji navoj

Domet 2,5 – 4,5 m 70–360°

Razdalja med zalivalniki 
4 – 7 m

1566

T-
m

od
el

 tu
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Izberite ustrezne zalivalnike. Potrebno število zalivalnikov vnesite v preglednico na  
tej strani in prenesite v nakupovalni seznam na strani 65.
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3. Določite napajalne vode
Določite število in dolžine napajalnih vodov.

Določanje priključne vrednosti

V primeru, da so potrebe vašega namakalnega  
sistema večje od količine vode, ki jo lahko dovaja  
vaš vodni priključek ali pa imajo različna področja  
vašega vrta različne zahteve glede količine vode,  
morate zagotoviti več vodov, ki se namakajo en  
za drugim.

Da bi vedeli, koliko napajalnih vodov potrebujete,  
določite priključno vrednost vaše vodovodne pipe. 
Najprej morate izmeriti čas polnjenja:*
• Pipo odprite do konca in napolnite 10-litrsko 

vedro.
• Izmerite v kolikih sekundah se vedro napolni.

Prištejte dodatni čas za razdaljo

• Izmerite razdaljo med vodovodno pipo oz. črpalko 
in najbolj odddaljenim zalivalnikom in za vsakih 
začetnih 25 m dodajte 1 sekundo.

• Če je čas polnjenja krajši od 14 sekund in 
nameravate uporabljati krmilno napravo, 
avtomatski razdelilnik vode ali dvokraki oz. 
štirikraki razdelilnik (stran 30 – 33), dodajte  
3 sekunde. 

• Priključno vrednost odčitajte v tabeli (desno) in 
zapišite (v tabelo na desni strani spodaj). 

Primer določanja priključne vrednosti (brez krmilne 
naprave) prikazuje tabela spodaj desno.

Določanje števila napajalnih  
vodov (namakalnih kanalov)

• Posameznim zalivalnikom na vaši skici dopišite 
vrednosti porabe s strani 39.

• Pri zarisovanju vodov (začnite pri vodnem pri- 
ključku) bodite pozorni, da na en vod ne povežete  
več zalivalnikov, kot dopušča priključna vrednost  
(glej zgoraj). Vnesite vrednosti porabe zalivalnikov  
na strani 39 in se prepričajte, da priključna  
vrednost ni presežena.

• Določite (izmerite) dolžine cevi in vnesite v tabelo 
„Dolžina cevi na vod“ (stran 39).

Bazen

Vodni priključek

Terasa

T 100  
½" nn  
90° = 7

AquaContour  
¾" nn = 17

T 200  
½" nn  
180° = 13

T 200  
½" nn  
140° = 13

T 200  
½" nn  
270° = 17

T 200  
½" nn  
90° = 9

OS 140 
¾" nn = 22

T 100  
½" nn 

90° =7

Hiša

Rob
na

 za
sa

dit
ev

*  Če nameravate namakalni sistem uporabljati s črpalko, pritrdite  
   z GARDENA Profi-System priključnim kompletom (Art. št. 1505)      
   na črpalko približno 1 m 19 mm (¾") cevi ter izmerite čas    
   polnjenja.

Pripišite vrednosti porabe zalivalnikov s strani 39 in v vrišite napajalne vode.

Vedno načrtujte ločene cevovode za T-modele in S-modele 
Turbinske zalivalnike (T modeli) in ugrezne pravokotne zalivalnike (OS 140) se lahko  
poveže na isti namakalni vod. Ugrezni zalivalniki (S modeli) zaradi drugačne ravni  
pretoka potrebujejo ločen vod.

AquaContour automatic
Pri uporabi zalivalnika AquaContour automatic lahko na vod priključite le en zalivalnik. 
Razlog: Ker s spreminjanjem dometa pri namakanju pride do nihanja tlaka v vodu, je 
natančno programiranje mogoče, če je na vodu le en zalivalnik.

P�embno opozorilo

Vzorčni primer

Čas polnjenja v sekundah: 10
Razdalja 20 m:  1
Skupna vrednost 11

Sekunde            Priključna vrednost

do 9 100

10–13 80

14–19 60

20–24 40

25–30 20

Priključna vrednost                    80
Na desni strani preverite, da vred-
nost porabe zalivalnikov ne presega 
 priključne vrednosti.
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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

AquaContour  
automatic

= 17

Vrednosti porabe zalivalnikov

Priključna vrednost

Seštevek vrednosti porabe  
zalivalnikov na posa meznem 
vodu ne sme preseči   
priključne vrednosti!

Napajalni vodi določeni na podlagi vrednosti porabe zalivalnikov

Vzorčni primer

  Vod 1 22  9  13  13  57
  Vod 2   17  7  7  31
  Vod 3  17  17

Dolžina cevi na vod 
 

  Vod 1  42 m
  Vod 2  32 m
  Vod 2  22 m 

Vaša priključna vrednost Vaše vrednosti Vaše vrednosti

 80

Izmerjene dolžne polagalnih cevi vnesite  
v nakupovalni seznam na strani 65.
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Merilo 1:200 (1 cm = 2 m) nn = notranji navoj

Možne cevne povezave
Izberite povezovalne kose za cevne povezave 
in vnesite izračunane količine v nakupovalni 
seznam.

  V načrt vključite zaščito pred  
zmrzaljo z izpustnimi ventili

Zaščita pred zmrzaljo
To protect the system from frost damage, place drain valves  
at the lowest points of the individual pipelines (one drain  
valve must be used for every pipe). The drain valves open  
auto matically once watering has finished (as soon as the  
water pressure is below 0.2 bar) and thus drain each line.
Please consult the installation instructions on page 45.

4. Povezovanje cevi in priključitev zalivalnikov
Načrtovanje povezovanja cevi, priključitve zalivalnikov in izpustnih ventilov.

Za podaljševanje Za spremembo smeri Za konec cevi

Povezovalni kos
25 mm 
Artikel št. 2775

L-kos 
25 mm  
Artikel št. 2773

T-kos
25 mm  
Artikel št. 2771

Zaključni kos
25 mm  
Artikel št. 2778
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T-kos 25 mm
¾" notranji navoj  
Artikel št. 2790

Povezovalni kos 25 mm
¾" notranji navoj
Artikel št. 2761

Z izpustnim ventilom  
Artikel št. 2760

Z izpustnim ventilom  
Artikel št. 2760

Terasa

AquaContour  
¾" nn = 17

T 200  
½" nn  
180° = 13

T 200  
½" nn  
140° = 13

T 200  
½" nn 
90° = 9

OS 140 
¾" nn = 22

T 100  
½" nn  
90° = 7Vodni  

priključek

Bazen

T 100  
½" nn  90° 
= 7

Hiša

T 200  
½" nn  
270° = 17

Rob
na

 za
sa

dit
ev
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Načrtovanje povezovalnih kosov za priključitev zalivalnikov
Izberite povezovalne kose za priključitev zalivalnikov in jih vnesite v nakupovalni seznam.

Priključitev zalivalnikov 

Merilo 1:200 (1 cm = 2 m) nn = notranji navoj

Pri izbiri povezovalnih kosov za priključitev zalivalnikov bodite pozorni, da velikosti navojev 
ustrezajo navojem zalivalnikov zapisanih v načrtu. V tem primeru (glej AquaContour s ¾" 
notranjim navojem) bi bil to L-kos (25 mm, Art. št. 2781) s ¾" zunanjim navojem.  

 V osrednjem delu V vogalih Na koncu cevi

T-kos 
25 mm
½" zunanji navoj
Artikel št. 2786

ali
¾" zunanji navoj
Artikel št. 2787

Priključitev ugreznega 
zalivalnika S 80 / 300
T-kos 25 mm
¾" notranji navoj 

Artikel št. 2790

Vogalni kos 25 mm
½" zunanji navoj
Artikel št. 2782
 

ali
¾" zunanji navoj
Artikel št. 2783

L-kos 25 mm
½" zunanji navoj
Artikel št. 2780

ali
¾" zunanji navoj
Artikel št. 2781

Priključitev ugreznega 
zalivalnika S 80 / 300
Povezovalni kos  
25 mm
¾" notranji navoj 
Artikel št. 2761

Opozorilo
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AquaContour   
¾" nn = 17

T 100  
½" nn   
90° = 7

T 200  
½" nn  
180° = 13

T 200  
½" nn  
140° = 13

T 200  
½" nn  
270° = 17

T 200  
½"  nn  
90° = 9

OS 140 
 ¾" nn = 22

T 100  
½" nn  
90° = 7

Terasa Vodni 
 priključek

Bazen

Hiša

Rob
na

 za
sa

dit
ev
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5. Priključne možnosti in izbira upravljanja 
Na koncu določite na kakšen način boste upravljali vaš namakalni sistem.

Kako bo vodovodna pipa, to je vodni vir, povezana z namakalnim sistemom, je odvisno od velikosti sistema in načina upravljanja. 
Namakalni sistemi se delijo na enokanalne ali večkanalne sisteme.

Priključek z enim vodom
 
Enokanalni sistem deluje na enem vodu, kar pomeni, da so vsi 
 zalivalniki povezani na eno cev.
Obstajajo naslednje možnosti upravljanja:

Priključek z dvema vodoma
 
Dvokanalni sistemi delujejo z dvema vodoma.  
Zanj obstajajo naslednje možnosti upravljanja:

Osnovna namestitev

Povezava med vodovodno pipo in 
priključno dozo (2722) poteka preko 
priključnega kompleta (2713) in 
povezovalnega kosa (2761) v pod - 
zemno nameščen Sprinklersystem.

Vodni priključek je enak osnovni  
namestitvi. Namakalne sisteme  
z enim vodom se lahko upravlja  
s krmilno napravo (npr. 1862). 

Več informacij o krmilnih napravah  
in urah najdete na strani 30 – 31.

Vodni priključek je enak osnovni 
namestitvi. Dva namakalna voda sta 
povezana z dvokrakim razdelilnikom 
(8193).
 
Namesto razdelilnika se za  
upravljanje posameznih vodov lahko 
uporabi doze z regulirnim in zapornim 
ventilom.

Vodni priključek je enak osnovni  
namestitvi. Namakalni sistemi z 
dvema vodoma je najbolj optimalno 
upravljati s krmilno napravo Multi-
Control duo (1874).  
 
Več informacij o krmilnih napravah in 
urah najdete na strani 30 – 31.

Ročno upravljenje Ročno upravljenje Samodejno upravljanje

Po uspešno zaključenem načrtovanju vašega namakalnega sistema (Micro-Drip-System in Sprinklersystem) veste koliko namakalnih vodov potrebuje 
vaš sistem in kakšen način upravljanja in priključitve izbrati. Zlasti pri večkanalnem namakalnem sistemu je priporočljiva izbira samodejnega upravljanja.  
Na tej strani boste našli pomoč za lažjo izbiro.

Samodejno upravljanje
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Priključek z več kot dvemi vodi
 
Večkanalni sistemi so sistemi z dvema ali več namakalnimi vodi, kar pomeni, da so 
ugrezni zalivalniki ali kapljično namakanje priključeni na več vodov. Na razpolago je 
več načinov upravljanja:

Namakalni sistem z do 4 vodi

Lahko so povezani s štirikrakim 
razdelilnikom (8194). Vodni priključek 
je enak osnovni namestitvi.

Samodejno upravljanje  
do 6 namakalnih vodov

Uporaba avtomatskega razdelilnika 
vode (1197) v kombinaciji s krmilno 
napravo (1864 ) omogoča upravljanje 
do 6 namakalnih vodov.

Ročno upravljanje Samodejno upravljanje

Do 6 namakalnih vodov

Pred vsakim namakalnim vodom 
je nameščen 24 V magnetni ventil 
(1278). Od GARDENA krmilnika  
namakanja, preko povezovalnega  
kabla (1280), prejmejo magnetni 
ventili signal za odpiranje oz. zapi-
ranje do 6 namakalnih vodov. 

Več informacij o večkanalnem  
upravljanju najdete na strani 32.

Neomejeno število namakalnih 
vodov, ki ne potrebujejo električ-
nega priključka
  
Pred vsakim namakalnim vodom 
je nameščen 9 V magnetni ventil 
(1251). S programsko enoto (1242), 
ki jo napaja baterija, se podatki za 
upravljanje prenesejo na krmilno 
enoto (1250), ki jo napaja baterija. 
Neposredno na magnetne ventile 
povezane krmilne enote odpirajo in 
zapirajo magnetne ventile.

Več informacij o večkanalnem  
upravljanju najdete na strani 33.

Več informacij o možnostih upravljanja in s tem povezanih izdelkov 
najdete na straneh 26 – 33.

Za trajno, tlačno odporno povezavo med vodovodno pipo in 
priključno dozo (2722) je potrebno uporabiti ¾" vrtno cev z adap-
terjem za priklop na pipo (1513) in povezovalni kos (2761).
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Krmilne naprave in dodatni pribor
Krmilne naprave (izbor)

Krmilna  naprava 
 MasterControl  
Samodejno upravljanje  
namakanja do šest individualno 
nastavljenih programov.

Artikel št. 1864

Krmilna naprava 
 MultiControl duo 
Samodejno namakanje  
dveh področij

Artikel št. 1874

Alternativa ventilom
Kot alternativa krmiljenju z ventili se 
za namakanje od 2 do 6 zaporedoma 
namakanih površin lahko uporabi 
avtomatski razdelilnik vode (1197)  
v povezavi z MasterControl (1864 ).

Priključni kosi

Priključna doza 
Za dovod vode v podzemno 
nameščen namakalni  
sistem.
Artikel št. 2722

Adapter za priklop 
na pipo

Artikel št. 1513

Profi-System priključni 
komplet
2 m vrtne cevi 19 mm  
(3/4") s Profi-System kosi
Artikel št. 2713

Razdelilni elementi

Dvokraki razdelilnik
Za priključitev dveh  
priključnih cevi. 
 
Artikel št. 8193

Štirikraki razdelilnik
Za priključitev štirih  
priključnih cevi.
Artikel št. 8194

Doza z regulirnim in 
 zapornim ventilom
Artikel št. 2724

Povezovalni kos  
25 mm
Artikel št. 2761
¾" notranji navoj
Artikel št. 2762
1" notranji navoj
Artikel št. 2763 
1"zunanji navoj

Škatle za ventile

Škatla za ventil V1 
(brez ventila)

Artikel št. 1254

Škatla za ventile V3 
(brez ventilov)

Artikel št. 1255

Upravljanje namakanja 9 V

Programska enota

 
 

Artikel št. 1242

Krmilna enota 9 V
 
 

Artikel št. 1250

Magnetni ventil 9 V

 
 

Artikel št. 1251

Avtomatski razdelilnik vode

Avtomatski razdelilnik vode
Uporaba v povezavi 
s krmilno napravo 
 MasterControl  
(Artikel št. 1864) 

Artikel št. 1197
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Upravljanje namakanja 24 V

Krmilnik 4030 

Artikel št. 1283

Krmilnik 6030  

Artikel št. 1284
 

Magnetni ventil  
24 V 

Artikel št. 1278

Kabelska sponak  
24 V 
(Vsebina: 6 kosov)

Artikel št. 1282

ovezovalni kabel,  
15 m 

Artikel št. 1280

Krmilnik za črpalko  
24 V 

Artikel št. 1273
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Namig

Nasveti za namestitev
Kako enostavno in strokovno namestiti namakalni sistem.*

Dele namakalnega sistema razpore-
dite, kot so vrisani v vašem načrtu.

Nastavite smer pršenja, sektorje in 
domet zalivalnikov. 

Z lopato zarežite v zemljo približno 
20 – 25 cm globoko v obliki črke V. 
Previdno odstranite rušo in izkopljite 
jarek. Če so v jarku kamni, jih  
odstranite.

Cevi narežite na ustrezno dolžino in 
povežite sestavne dele. Cev potisnite 
čez O-tesnilo, ca. 6 cm globoko  
v povezovalni del, kajti le tako boste 
zagotovili vodotesno povezavo. 

* Če boste namestitev namakalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da ne       
  prevzamemo nobene odgovornosti za stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri načrtovanju  
  ali izvedbi načrta.

Bodite pozorni, da zemlja ne 
pride v cevi.

Preden sistem namestite pod 
zemljo, ga preizkusite.

Predhodna košnja in zalivanje 
olajšata namestitev.

Zasujte jarek, prekrijte s prstjo in 
poteptajte.

Prehod iz 19 mm na 25 mm 
polagalne cevi

Imate GARDENA Sprinklersystem 
položen pred letom 2005 in bi ga 
želeli razširiti ali en del zamenjati?  
Za prehod iz 19 mm polagalne  
cevi na 25 mm polagalno cev, 
uporabite adapter za priklop na pipo 
art. št. 1513, v povezavi s 25 mm 
povezovalnim kosom art. št 2763.

Izpustne ventile je treba namestiti na 
najnižje točke namakalnega sistema. 
Na nagnjenem terenu, višinska 
razlika med posameznimi izpustnimi 
ventili ne sme presegati dveh metrov. 
Če je treba, na takšni površini  
namestite več izpustnih ventilov.  
Za bolj temeljito odvajanje vode in 
za zaščito izpustnega ventila, pod in 
okrog njega položite grob prod (pribl. 
20 × 20 × 20).

Cevi z zalivalniki in drugimi priključeni-
mi deli položite v jarek. Vsi zalivalniki in 
doze morajo biti nameščeni v nivoju s 
površjem.

Pred vgradnjo izpustnih ventilov 
je namakalni sistem potrebno 
izprati, da se odstrani umazanija, 
ki je morebiti prišla v cevi.

Predhodno namakanje jarka  
in travne ruše bo pripomoglo  
k hitrejšemu ukoreninjenju 
trave.

Predfilter
Če namakalni sistem napaja črpalka, se lahko  
zgodi, da v cev zaide pesek in oslabi delovanje 
zalivalnikov. Zato mora biti pred črpalko vedno 
nameščen predfilter.

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

Zaščita pred zmrzaljo
Pred prvo zmrzaljo odklopite 
namakalni sistem z napa- 
jalnega voda. Upoštevajte  
opombe o zaščiti pred zmrzaljo  
za posamezne izdelke
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B  Načrtujte na spletu
 
Ustvarite nakupovalni seznam s pomočjo GARDENA načrtovalnika 
 namakanja na spletnem naslovu:
www.gardena.com/si/zivljenje-na-vrtu/nacrtovalnik-vrta/

Spletni načrtovallnik vam pomaga pri posameznem področju uporabe, kot 
je npr. živa meja, balkonska korita ali rastline v lončkih. Če želite področja 
uporabe (stran 48/53) kombinirati, uporabite načrtovalnik namakanja iz te 
brošure.

* Če boste namestitev namakalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da ne 
prevzamemo nobene odgovornosti za stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri načrtovanju 
ali izvedbi načrta.

Načrtovanje
Micro-Drip-System 
GARDENA Vodnik za načrtovanje namakanja.

5 Micro-Drip-System v 5 korakih
 

Začnimo

Na naslednjih straneh vam bomo na primeru prikazali korake do vašega lastnega kapljčnega namakalnega sistema. Na straneh 48 – 53 poiščite 
vaše področje uporabe. Tako boste lažje izbrali primerne izdelke in naredili popoln nakupovalni seznam za namakanje. Načrt, ki ga boste ustvarili, 
vam bo v pomoč pri namestitvi.*

Nakupovalni seznam najdete  
na strani 64.

A  Načrtujte sami
 
Po navodilih iz teh strani (in nekaj preprostimi orodji) sami ustvarite  
načrt namakanja. Na teh straneh vam bomo po korakih prikazali kako.

Kaj potrebujete

Ravnilo Millimetrski 
papir

Barvne 
svinčnike in 
svinčnik
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Terasa

Hiša Vodovodna pipa

Korak 1 od 5

1. Skiciranje vrta
Narišite tloris površin za namakanje in označite vodni priključek. 

Začnimo
Narišite – v najboljšem primeru na 
milimetrski papir – tloris vašega 
vrta v merilu 1:100 (1 cm = 1 m) 
ali v merilu 1:200 (1 cm = 2 m).

Je vodovodna pipa preveč oddaljena? 
Če sistem ni postavljen v bližini vodovodne 
pipe, se lahko z uporabo GARDENA Pipeline 
(stran 6), priključek podzemno namesti na 
kateremkoli delu vrta.

Skica vrta
Tloris vrta z vrisanimi in opisanimi  
zasaditvami (npr. živa meja, greda, 
posoda z cvetjem itd.) in vodnim  
virom (vodovodna pipa).

Namakalne površine
Narišite vse posamezne rastline in vse zasajene površine,  
ki se bodo namakale.

Vodni priključek
Vrišite vodni priključek (vodovodna pipa, vodnjak ali zbiralnik).
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2. Izbira namakalnih naprav in vnos v načrt

Pregled namakalnih naprav

1   Cvetlični lončki
  Končni kapljalnik za namakanje  

posameznih lončnic

2   Cvetlična korita 
  Vrstni kapljalnik za namakanje  

cvetličnih korit ali večjih lončnic

2b. Površine s strnjeno zasaditvijo 
Pršne šobe / zalivalnik  
Namakanje zelenjavnih in cvetličnih  
gredic različnih velikosti

1
2

2c. Rastline v vrstah 
Kapljalna cev 
Za namakanje žive meje, grmičevja  
in robnih zasaditev

2d . Druga področja uporabe 

Občutljivi novi posevki
Šoba za pršno meglo

Trava
Podzemna kapljalna  
cev 13,7 mm

Leseni tlakovci
Šoba za majhne površine

Rastline v velikih posodah
Zanka s kapljalno cevjo  
4,6 mm (³∕₁₆")

2a. Terasa / balkon 

Vrišite izbrane namakalne naprav 
glede na njihov namen v vašo skico 
vrta in vpišite izdelke v nakupovalni 
seznam na strani 64.
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Nasveti in namigi

2a. Zalivanje balkonskih rož in lončnic
Za zalivanje cvetličnih korit na balkonu, terasi in v zimskem vrtu se uporablja vrstne ali končne kapljalnike. Od števila rastlin je odvisno ali je dovolj razdelilna cev 
4,6 mm (³∕₁₆") ali pa je za dovod potrebno uporabiti polagalno cev 13 mm (½").

Lončnice 
Lončnice se opremi z nastavljivimi končnimi kapljalniki. 
S pomočjo orodja za montažo se jih namesti na konec 
razdelilne cevi. Z reducirnim T-kosom se razdelilna cev 
poveže na polagalno cev. S cevnimi držali se kapljalnik 
v posodo natančno namesti in usmeri. Nastavljivi končni 
kapljalnik. Dobavljivi so tudi samočistilni nastavljivi 
končni kapljalniki in kapljalniki s tlačno izravnavo.

Cvetlična korita 
Cvetlična korita ali večje posode z rastlinami se opremi 
z vrstni kapljalniki. Namesti se jih na razdelilno cev. 
Odvisno od velikosti in števila rastlin, je na meter cvet-
ličnega korita priporočeno namestiti 3 – 5 kapljalnikov. 
Cev se v korito pritrdi z 2 – 3 vodili za cev. Možno je 
namestiti največ 25 vrstnih kapljalnikov.

Za večji sistem je za dovod vode potrebno uporabiti 
13 mm (½") polagalno cev. Z reducirnim T-kosom  
se naredi odvod na 4,6 mm (³∕₁₆") razdelilno cev,  
na katero se lahko priključi največ 25 kapljalnikov.  
Na ta način lahko ob v sredino cevi nameščeni 
osnovni enoti zalivate z do 500 vrstnimi kapljalniki.

Zalivajte brez vodovodnega priključka 
Na balkonu ni vodovodne pipe, ki bi jo potrebovali za 
GARDENA set za cvetlične posode. Več informacij 
najdete na strani 21.

Pri lončnicah se priporoča krajši čas in bolj pogosto zalivanje,  
npr. vsakih 8 ur, 3 minute (odvisno od velikosti posode).
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2

4

10

8

17

18

19 

18

Zmogljivost pri sredinsko nameščeni osnovni enoti 2000 (neposredno v ½" polagalno cev) 

Razpršilna šoba  360°* – maks. 20 kosov
Razpršilna šoba 180°* – maks. 26 kosov
Razpršilna šoba 90°* – maks. 32 kosov

Šoba za ozke površine  
in zaključene površine –  
maks. 30 kosov

Vrtljivi rosilni 
zalivalnik – 
maks. 25 kosov

Razpršilna šoba 
za 6 površin –  
maks. 34 kosov

2b. Zalivanje zelenjavnih in okrasnih gredic
Za namakanje gredic in robnih zasaditev ponuja GARDENA Micro-Drip-System veliko število različnih razpršilnih šob. 
To omogoča enostavno povezovanje ustreznih šob za različne zasaditve.

5

17

* Navedene kapacitete se nanašajo      
   na osnovno enoto 2000.

max. 0,6 m

max. 5,5 m

max. 0,6 m

max. 2,75 m

34  Razpršilne šobe 30  Šobe za  
ozke površine

29  Šobe za  
zaključene površine

32  Vrtljivi rosilni  
zalivalniki 

31  Razpršilne  
šobe za 6 površin

90°  
min. 2 m (3 m2), 
max. 3 m (7 m2)

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

Natančno odmerjeno oroševanje rastlin
Robne zasaditve pod drevesnimi krošnjami namakajte s pršnimi šobami, ki se jih z orodjem za montažo 4  namesti neposredno v polagalno 
cev 5 . Na primer, če želite zaliti rastline na cvetličnih gredicah z oroševanjem od zgoraj, je za pridobitev višine potrebno uporabiti podaljše-
valno cev 18 , ki se jo privije v T-kos za šobe 17  in nato namesti pršno šobo. T-kos 17  se s vodilom za cev 10  pritrdi v zemljo. Na trdni 
podlagi se ga pritrdi s pritrjevalom za cev 8 . Domet pršnih šob je mogoče nastavljati z regulirnim ventilom 19 .

G A R D E N A  M I C R O - D R I P - S Y S T E M  N A Č R T O V A L N I K



51

Nasveti in namigi

Alternativa zalivanju pravokotnih površin
Zalivanje večjih površin na zelenjavnem in okrasnem vrtu
Za učinkovito zalivanje cvetličnih gredic in zelenjavnega vrta je zelo primeren pravokotni zalivalnik OS 90. 
Enostavno se ga prilagodi obliki površine ki se jo zaliva, pravtako se lahko prilagodi tudi višina.

1–90 m2

0,5–7 m

1,5–13 m

37

5

20

10

Zalivanje
Da bo voda prodrla do korenin, ki se 
nahajajo globje v zemlji, vam priporočamo 
da enkrat ali dvakrat tedensko vrt zalivate 
dalj časa. Pravokotni zalivalnik OS 90 ali 
posamezna pršna šoba (glej levo stran) 
oskrbi kvadratni meter površine s približno 
5 litri vode. To pomeni – odvisno vrste prsti 
– da voda v eni uri pronica približno 5 cm 
globoko.

Alternativna rešitev
Za rastline, ki so občutljive na vodo od zgoraj, 
je primerna 15 m kapljalna cev 4,6 mm (³∕₁₆"). 
Prožna cev s 30 cm razmaki med kapljalniki je 
ustrezna alternativa pršnim šobam. Možnost 
podaljšanja na 30 m pri v sredino cevi nameščeni 
osnovni enoti.

Pregled, na tej strani 
oštevilčenih GARDENA 
Micro-Drip-System 
elementov, najdete na 
straneh 58 – 61.

Natančno zalivanje pravokotnih površin
Najboljši način zalivanja kvadratnih in pravokotnih površin v zelenjavnih in 
cvetličnih vrtovih zagotavlja pravokotni zalivalnik OS 90 37 . Domet in širino zalivanja 
je mogoče prilagoditi potrebam. Nastavitev površine zalivanja je možno prilagajati med 
1 – 90 m². S podaljševalno cevjo 20  lahko višino zalivalnika prilagajate rasti rastlin. 
 Pravokotni zalivalnik se namesti na 13 mm (½") polagalno cev 5  in pritrdi v zemljo  
z  vodili za cev 10 . Namestite lahko do 2 zalivalnika, ki sta med seboj oddaljena 10 m. 
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2c. Namakanje žive meje in v vrstah zasajenih rastlin
 
Namakanje rastlin v vrstah in žive meje je lahko z vodo varčno in udobno 
Za namakanje rastlin zasajenih v vrste in živo mejo, odvisno od dolžine vrste, za daljšo živo mejo uporabite 13 mm (½") kapljalno cev in za krajšo od 15 m   
uporabite 4,6 mm (³∕₁₆") kapljalno cev. Enostavno položite cev, namestite osnovno enoto in zamašek ter priključite na vodovodno pipo.

Kratka živa meja 
S 4,6 mm (³∕₁₆") premera je Micro-Dirp-System zelo primeren za 
krajše žive meje. Na vsaki 30 cm je vgrajen kapljalnik (pretok 
1,5 l / h). Največja dovoljena dolžina cevi je 30 m pri v sredino cevi 
nameščeni osnovni enoti. Razvejanje in podaljševanje je možno  
z Micro-Drip-System povezovalno tehnologijo. 

Daljša živa meja 
S 13 mm (½") premera je to enostavna rešitev za žive meje in 
zasaditve ob robovih. Na vsakih 30 cm vgrajen kapljalnik (pretok 
4 l / h). Največja dolžina cevi je 100 m pri v sredino cevi nameščeni 
osnovni enoti. Razvejanje in podaljševanje je možno z Micro-Drip- 
System povezovalno tehnologijo.

Za pritrditev cevi na zemljo je potrebno uporabiti cevno držalo. 
 Priporočamo eno cevno držalo 9  na meter kapljalne cevi.

Živa meja na območju z naklonom ali  
cvetlični otoki 13,7 mm kapljalna cev je nevidno podzemno nameščena, lahko pa tudi nadzemno.  

Idealna je za površine z naklonom
• Kapljalniki s tlačno izravnavo skrbijo za enakomeren pretok po celotni dolžini cevi.
• Integrirana koreninska zapora preprečuje vdor korenin v kapljalnik.
• Samozaporna membrana preprečuje vdor umazanije v kapljalnik. 

Največja dolžina cevi je 200 m. Na območju z rastlinami se namesti 20 cm globoko.  
Razdalja med kapljalniki je 30 cm. Pozor: podzemna kapljalna cev se ne more kombinirati  
z Micro-Drip-System povezovalno tehnologijo (Dodatni povezovalni elementi so dobavljivi  
pri pooblaščenem GARDENA servisu).
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V enem sistemu lahko upora- 
bite tudi kombinacijo kapljič-
nega namakanja in namakanja 
s pršnimi šobami. Da lahko 
posamezna področja oskr-
bite z ustrezno količino vode 
uporabite zaporne ventile.

2d. Ostale možnosti uporabe
Poleg uporabe namakanje pri treh glavnih področjih, obstajajo še posebna področja, ki jih lahko pokrije Micro-Drip-System.

Namakanje sadik s pršno mego

13 mm (½") polagalno cev v 50 cm presledkih opremite s šobami za pršno 
 meglo in jo pritrdite s pritrjevali za cev in T-kosi nad vaše sadike / posevke. 
Primerno za namakanje v rastlinjakih. Lahko se namesti največ 50 šob za  
pršno meglo.

Namakanje lesenih tlakovcev, trajnice in grmovnice 

Za namakalni sistem do 15 m
Pri namakalnem sistemu do 15 m se šobe za majhne površine 36  namesti na 
4,6 mm (³∕₁₆") razdelilno cev 6 . Z osnovno enoto 1 , priključeno s T-kosom 
na sredini cevi, je možno namestiti 4 šobe za majhne površine. Z vodili za cev 
10  šobe natančno namestite. Konec cevi zaprite z zamaškom 16 .

Za namakalni sistem nad 15 metrov
Pri večjih dolžinah namestite šobe za majhne površine 35  z orodjem za 
montažo 4  neposredno v 13 mm (1/2") polagalno cev 5 . Z uporabo 
osnovne enote 2000 2 , je na ta način možno namestiti do 30 šob za majhne 
površine. Z vodili za cev se šobe za majhne površine povežejo na cev s T-kosom 
in natančno namestijo na podlago. Konec cevi zaprite z zamaškom 16 . 

Premer namakanja je nastavljiv na podlagi potreb od 10 – 40 cm

16
36

1

6

35
16

2

4

10

5

Namakanje trave s podzemno kapljalno cevjo 
Nevidno, 10 cm pod trato in v razmaku 30 cm, je podobno kot talno gretje v hiši, 
nameščena kapljalna cev. 

• Kapljalniki s tlačno izravnavo skrbijo za enakomeren pretok po celotni  
dolžini cevi.

• Integrirana koreninska zapora preprečuje vdor korenin v kapljalnik.
• Samozaporna membrana preprečuje vdor umazanije v kapljalnik.
• Največja dolžina cevi je 200 m.

Rastline v velikih posodah 
4,6 mm (³∕₁₆") kapljalna cev se lahko uporabi kot alternativa za namakanje rastlin v velikh posodah.  
Naredi se zanka okrog stebla rastline in se s T-kosom poveže z razdelilno cevjo.
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Primer  
izracuna

3. Izračun priključne vrednosti (pri velikih / kombiniranih sistemih)
Kombinirano namakanje več vrtnih površin. Način kako lahko kombinirate različne potrebe.

Osnovna enota je temeljni gradnik
• Osnovna enota določa priključno vrednost in količino vode, ki je na voljo namakalnemu sistemu
• Priključna vrednost sistema mora biti višja kot vrednost porabe namakalnega sistema
• Na voljo so tri različne postavitve in odvisno od načina postavitve se spreminja vrednost porabe zalivalnih naprav

Postavitev 1 
Zalivalne naprave so nameščene na 4,6 mm cev, 
dovod vode je s 13 mm cevjo.

Postavitev 2
Zalivalne naprave so nameščene na 4,6 mm cev, 
dovod vode je s 4,6 mm cevjo.

Postavitev 3
Zalivalne naprave so nameščene neposredno  
v 13 mm cev.

Osnovna enota je nameščena na začetku cevi Osnovna enota je sredinsko nameščena*

Osnovna enota 1000 Osnovna enota 2000 Osnovna enota 1000 Osnovna enota 2000

Postavitev 1 Priključna vrednost Pri-
poročena dolžina cevi**

500 
13 mm maks. 40 m 
4,6 mm maks. 15 m

1000 
13 mm maks. 40 m 
4,6 mm maks. 15 m

1000 
13 mm maks. 2 x 30 m 
4,6 mm maks. 15 m

2000 
13 mm maks. 2 x 30 m 
4,6 mm maks. 15 m

Postavitev 2 Priključna vrednost Pri-
poročena dolžina cevi**

50 
maks. 15 m

50 
maks. 15 m

100 
maks. 15 m

100 
maks. 15 m

Postavitev 3 Priključna vrednost Pri-
poročena dolžina cevi**

500 
maks. 40 m

1000 
maks. 40 m

1000 
maks. 2 x 30 m

2000 
maks. 2 x 30 m

4,6 mm (³∕₁₆") Verteilerrohr

Priključne vrednosti

13 mm (½") Verlegerohr

Vrednosti porabe
Artikel št. Opis Vrednosti porabe  

zalivalnih naprav
Količina po 
načrtu

Postavitev M1 M2 M3
1340 / 8310 Končni kapljalnik 2 l / h 2 2 5
1391 Nastavljivi končni kapljalnik 10 10 25
8316 Nastavljivi končni kapljalnik 8 8 20
8343 / 8311 Vrstni kapljalnik 2 l / h 4 4 – 12 kos. 48
8392 Nastavljivi vrstni kapljalnik 20 20 –
8317 Nastavljivi vrstni kapljalnik 16 16 –
8320 Šoba za majhne površine – – 70
8321 Šoba za majhne površine 70 25 –
1365 Razpršilna šoba 360° 125 100 100
1367 Razpršilna šoba 180° 110 100 80
1368 Razpršilna šoba 90° 85 50 65
1370 Šoba za ozke površine 70 50 70
1372 Šoba za ozke zaključene površine 70 50 70
1371 Šoba za pršno meglo 40 25 40
1369 Vrtljivi rosilni zalivalnik 360° 110 100 80 1 kos 80
1396 Razpršilna šoba za 6 površin 125 50 60
8361 Pravokotni zalivalnik OS 90 – – 1000
13010 / 1362 Kapljalna cev 4,6 mm (³∕₁₆")*** 4 4 –
13001 / 13002 
13013 / 13131 Kapljalna cev 13 mm (½")*** – – 10 7,5  metra 75

Skupaj 203
*   Priključna vrednost vsake polovice cevovoda znaša polovico priključne vrednosti sredinsko nameščene osnovne enote

*** Vrednost porabe na meter kapljalne cevi
**  Navedena maksimalna dolžina cevi služi kot vodilo in je neodvisna od števila priključenih zalivalnih naprav

Primer Postavitev 1 
Določitev priključne vrednosti
1. Določanje števila in vrste  

zalivalnih naprav (pršne šobe / 
kapljalniki / kapljalna cev)

2. Določitev vrednosti porabe 
sistema (zalivalne naprave  
× vrednost porabe iz tabele)

3. Seštevek vseh vrednosti 
porabe. Če je vrednost  
porabe sistema nižja od  
priključne vrednosti, bo  
celoten sistem deloval brez 
težav

Skupna vred-
nost porabe
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4. Vrišite pomembne osnovne elemente
Določite vodni priključek, osnovno enoto, cevi in povezovalne kose ter jih vrišite.

V koraku 3 ste izračunali skupno vrednost porabe vašega sistema.  
Sedaj lahko nadaljujete:
• Narišite osnovno enoto v sredini ali na začetku (glej korak 54)
• Povežite osnovno enoto s polagalno cevjo in razdelilno cev z izbranimi zalivalnimi napravami (glej stran 48–53)
• Nastavite sistemske naprave in izberite potrebne povezovalne dele, cevna držala oz. vodila za cev (glej strani 58– 61) ter 

vrišite tudi te elemente v skico vrta.
• Osnovno enoto s pomočjo priključnega kompleta povežite z vodovodno pipo

Hiša

    Živa meja

Breda

Terasa

13 mm

4,6 mmCv
et

lič
ni

 lo
nč

ki

1x /m

12 × Vrstni kapljalnik 2 l / h

1 × Vrtljivi rosilni zalivalnik

13 mm

7,5 m Kapljalna cev

Vodni priključek Osnovna enota 
(1000 l / h)

Osnovna enota  
(2000 l / h)

Polagalna cev 
13 mm ½"

Razdelilna cev  
4,6 mm ³∕₁₆"

Osnovni elementi

Izbira povezovalnih elementov za 4,6 mm ³∕₁₆" ali 13 mm ½"

Pritrjevalo za cev Vodilo za cev Cevno držalo

T-kos L-kos Križni kos Spojni kosReducirni T-kos

Zaporni ventil * Zamašek

V skico vrta vrišite potreb-
ne sistemske elemente in 
izdelke vnesite v nakupovalni 
seznam na strani 64.

Vsestranska vodila za cevi
Z vodili za cev 10  je možno cevi in kapljalnike natančno pritrditi. S podaljševalno cevjo za pršne šobe 18  
(vstavljene neposredno v cev) je možno namakanje tudi preko višjih rastlin. Alternativa pritrjevanju z vodilom 
za cev je na trdni podlagi uporaba pritrjevala za cev 8 . Pregled vseh sestavnih delov GARDENA Micro-Drip- 
Systema najdete na strani 58 – 61. 

* Da bi lahko zagotovili oskrbo z vodo na posameznih področjih, je na nekatere vode potebno namestiti zaporne ventile.
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Ste vedeli...

5. Samodejno upravljanje
Ko je načrt sistema končan, je potrebno samo še izbrati način upravljanja.

GARDENA krmilna naprava 
S samodejnim upravljanjem namakanja lahko Micro-Drip-System 
deluje popolnoma samodejno. Ustrezen model se lahko izbere na 
podlagi potreb.
–
Več informacij na straneh 30 – 31

GARDENA Micro-Drip-System  
in Sprinklersystem  

S pomočjo večkanalnega upravljanja je možno sočasno upravljanje 
GARDENA Micro-Drip-Systema in GARDENA Sprinklersystema.  
Vrt je na ta način centralno upravljan z eno krmilno enoto.

Kombiniranje in samodejno upravljanje.

Da je mogoče krmilne naprave zelo prilagodljivo nastaviti?
Na podlagi zahtevnosti, deli GARDENA izdelke za zalivanje na tri kategorije:
Classic – za začetnike
Comfort – za izkušene uporabnike
Premium – za strokovnjake
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Navodila za postavitev
Postavitev vašega namakalnega sistema je zelo enostavna.*

1. Osnovno enoto se priključi  
 na vodni vir

Osnovno enoto se z GARDENA cevjo 
in Original GARDENA System nastav-
kom priključi na vodni vir (vodovodna 
pipa, črpalka, vodna vtičnica).

3.   Polagalno cev se prebode  
in vstavi zalivalne naprave

Polagalno cev se prebode na izbranih 
mestih in se kapljalnike, razpršilne 
šobe ali zalivalnike vstavi neposredno 
v cev.

4.  Namesti se razdelilne  
 cevi – konec!

Razdelilne cevi se prilagodi na 
ustrezno dolžino, zalivalne naprave 
se namesti na razdelilno cev, pritrdi 
s cevnimi držali, pritrjevali za cev ali 
vodili za cev ter na koncu spoji  
s polagalno cevjo.

2. Polagalne cevi se položi,  
 spoji in skrajša

13 mm (½") polagalno cev se položi 
in po potrebi skrajša. Po namestitvi 
povezovalnih kosov in kapljalnikov se 
cev pritrdi s pritrjevali ali vodili za cev.

*   Če boste postavitev namakalnega sistema opravili sami, vas prosimo za razumevanje, da ne prevzamemo nobene odgovornosti za  
  stroške ali za škodo, ki bi morebiti nastala pri načrtovanju ali izvedbi načrta.

Zmrzal? Ni problema
Z nekaj preprostimi koraki je vaš GARDENA Micro-Drip-System varen pred zmrzaljo. Osnovno enoto morate skladiščiti   
zaščiteno pred mrazom, posodo za mešanje gnojila je potrebno izprazniti, sistem zapreti z zamaškom in odpreti regulirne  
ventile – končano.

Je vodovodna pipa preveč oddaljena?
Če v bližini postavitve sistema ni vodovodne pipe, se lahko z GARDENA 
Pipeline (stran 6) podzemno pripelje priključek na katerikoli del vrta.
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5  Polagalna cev 6  Razdelilna cev

 

7  Regulirni in 
zaporni ventil 
Brezstopenjsko 
reguliranje dometa 
razpršilnih šob.

Centralna oskrbovalna cev 
v Micro-Drip_systemu, lah-
ko je položena nadzemno 
ali podzemno

Dovodna cev za kapljal-
nike in pršne šobe, lahko 
je položena nadzemno ali 
podzemno

Za zapiranje posameznih 
vej na cevi 

13 mm ½", 15 m 4,6 mm ³∕₁₆", 50 m 13 mm ½" 

(Za art. št. 1346/1347) 

Artikel št. 1346 Artikel št. 1348 Artikel št. 8358

13 mm ½", 50 m 4,6 mm ³∕₁₆", 15 m 4,6 mm ³∕₁₆",

(Za art. št. 1348/1350 in 
brezstopenjsko reguliranje 
dometa pršnih šob)

Artikel št. 1347 Artikel št. 1350 Artikel št. 8357

1  Osnovna enota 1000 l / h 
Za delovanje GARDENA  
Micro-Drip- Systema.

2  Osnovna enota 2000 l / h 
Za delovanje GARDENA  
Micro-Drip- Systema.

3  Posoda za mešanje 
tekočega gnojila
Z indikatorjem nivoja.

4  Orodje za montažo 
Vsestransko orodje za montažo  
GARDENA Micro-Drip-Systema.  

Začetni element Micro-Drip-Systema; 
znižuje tlak in prečiščuje vodo

Začetni element Micro-Drip-Systema; 
znižuje tlak in prečiščuje vodo

Dodajanje univerzalnega tekočega gnojila Univerzalno ordje za montažo različnih 
elementov in luknjanje polagalne cevi

Pretok vode maks. 1000 l / h Pretok vode maks. 2000 l / h

Artikel št. 1355 Artikel št. 1354 Artikel št. 8313 Artikel št. 8322

Pregled sistemskih delov
Za načrtovanje: Sestavni deli GARDENA Micro-Drip-Systema.

 Pribor za začetek sistema

8  Pritrjevalo za cev 9  Cevno držalo
Za usmerjanje in 
 pritrditev razdelilne  
cevi v zemljo.

10  Vodilo za cev 
Za pritrditev cevi  
v zemljo.

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

Za usmerjanje in pritrditev 
cevi

Za pritrditev cevi v zemljo 
in pritrditev pršnih šob na 
polagalno cev

Prilagoditev višine pršnih 
šob v povezavi s T-kosom 
za šobe in podaljševalno 
cevjo

13 mm ½" 

(Za art. št. 1347/1346, 
8331, 1377)

13 mm ½" 

(Za art. št. 1347/1346, 
8331, 1377)

13 mm ½"

(Za art. št. 1347/1346, 
8331, 1377)

Vsebina: 2 kosi Vsebina: 5 kosi Vsebina: 3 kosi

Artikel št. 8380 Artikel št. 1328 Artikel št. 8328

4,6 mm ³∕₁₆" 

(Za art. št. 1348/1350, 
8332, 1377)

4,6 mm ³∕₁₆"

(Za art. št. 1348/1350, 
8332, 1377)

4,6 mm ³∕₁₆" 

(Za art. št. 1348/1350, 
8332, 1377)

Vsebina: 5 kosi Vsebina: 10 kosi Vsebina: 3 kosi
Artikel št. 8379 Artikel št. 1327 Artikel št. 8327

Cevi in pribor Cevno držalo
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11  Križni kosi 12  Reducirni T-kos 13  T-kosi 14  L-kosi 15  Spojni kosi
Razcep cevi Vmesni kos za prehod iz polagalne 

na razdelilno cev
Razcep cevi Natančna sprememba smeri cevi Podaljševanje cevi

13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½" 13 mm ½"

Vsebina: 2 kosa Vsebina: 5 kosa Vsebina: 2 kosa Vsebina: 2 kosa Vsebina: 3 kosa

Artikel št. 8339 Artikel št. 8333 Artikel št. 8329 Artikel št. 8382 Artikel št. 8356

4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆" 4,6 mm ³∕₁₆"

Vsebina: 10 kosa Vsebina: 10 kosa Vsebina: 10 kosa Vsebina: 10 kosa

Artikel št. 8334 Artikel št. 8330 Artikel št. 8381 Artikel št. 8337

Povezovalni kosi

Povezovalni 
kosi

Pribor za pršne šobe in zalivalnik

17  T-kosi za šobe 18  Podaljševalna  
cev za šobe 
Spremeni višino razpršilnih 
šob. Med seboj se lahko 
združi več cevi.

19  Regulirni ventil  
za šobe 
Reguliranje pretoka in 
 dometa razpršilnih šob. 

20  Podaljševalna  
cev za OS 90 
Pravokotnemu zalivalniku 
OS 90 omogoča zalivanje 
preko višjih rastlin.

Natančna pritrditev pršnih šob 
na cev

V kombinaciji z vodilom za cev 
ali pritrjevalom za cev za vse 
pršne šobe, dvig pršnih šob s 
podaljševalno cevjo

Omogoča pršnim šobam pršenje 
čez visoke rastline

Reguliranje pretoka in dometa 
pršnih šob

Zalivanje s pravokotnim 
zalivalnikom OS 90 čez visoke 
rastline

13 mm ½" Dolžina 20 cm Dolžina 20 cm

Vsebina: 5 kosov Vsebina: 5 kosov Vsebina: 5 kosov Vsebina: 2 kosov

Artikel št. 8331 Artikel št. 1377 Artikel št. 1374 Artikel št. 8363

4,6 mm ³∕₁₆"

Vsebina: 5 kosov

Artikel št. 8332

16  Zamaški

Zapiranje lukenj

13 mm ½"

Vsebina: 5 kosov

Artikel št. 8324

4,6 mm ³∕₁₆"

Vsebina: 10 kosov

Artikel št. 1323
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Pregled sistemskih delov
Za načrtovanje: Sestavni deli GARDENA Micro-Drip-Systema.

 
21  Končni kapljalnik

 
22  Končni kapljalnik

 
23  Nastavljivi končni kapljalnik 

 
24  Nastavljivi končni kapljalnik

S tlačno izravnavo, samočistilni, 
 samozaporni 

S tlačno izravnavo, količinsko skalo, 
samočistilni

2 l/h 2 l/h 0–10 l/h 1–8 l/h

Vsebina: 25 kosov Vsebina: 10 kosov Vsebina: 10 kosov Vsebina: 5 kosov

Artikel št. 1340 Artikel št. 8310 Artikel št. 1391 Artikel št. 8316

 
25  Vrstni kapljalnik

 
26  Vrstni kapljalniki

 
27  Nastavljivi vrstni kapljalniki 

 
28  Nastavljivi vrstni kapljalniki

S tlačno izravnavo, samočistilni, 
 samozaporni

S tlačno izravnavo, količinsko skalo, 
samočistilni

2 l/h 2 l/h 0–10 l/h 1–8 l/h

Vsebina: 10 kosov Vsebina: 10 kosov Vsebina: 10 kosov Vsebina: 5 kosov

Artikel št. 8343 Artikel št. 8311 Artikel št. 8392 Artikel št. 8317

 Končni kapljalnik za lončnice

 Vrstni kapljalnik za lončnice

29  Šoba za ozke 
 zaključene površine

30  Šoba za ozke 
 površine

31  Razpršilna šoba za 
6 površin

90°, 180°, 270°, 360°

ozek pas, ozek pas ve eni smeri
Vsebina: 5 kosov Vsebina: 5 kosov Vsebina: 2 kosov

Artikel št. 1372 Artikel št. 1370 Artikel št. 1396

 
32  Vrtljiv rosilni zalivalnik  
360°

 
33  Šoba za pršno meglo

Ø 3–7 m Ø 1 m 
Vsebina: 2 kosov Vsebina: 5 kosov

Artikel št. 1369 Artikel št. 1371

 Pršne šobe za strnjene zasaditve
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34  Razpršilne 
šobe

35  Šoba za  
majhne površine

36  Šoba za  
majhne površine

37  Pravokotni 
zalivalnik OS 90 

Razpršilna šoba 90° Ø 10–40 cm 4,6 mm (³∕₁₆")

Ø 10–40 cm

Vsebina: 5 kosov Vsebina: 10 kosov Vsebina: 10 kosov

Artikel št. 1368 Artikel št. 8320 Artikel št. 8321 Artikel št. 8361

Razpršilna šoba 180°

Artikel št. 1367

Razpršilna šoba 360°

Artikel št. 1365

Set

 
Start Set podzemna 
 kapljalna cev 13,7 mm

 
Podaljševalna podzemna 
kapljalna cevi 13,7 mm

Za zasaditve ob robovih ali travne 
površine 

Za podaljšanje podzemne kapljal-
ne cevi pri zasaditvah ob robovih 
ali travnih površinah

Artikel št. 1389 Artikel št. 1395

Set Set Set

 
Start Set rastline v vrstah S,
Display

 
Podaljševalna cev 
za  rastline v vrstah, 
 nadzemna 4,6 mm (³∕₁₆“)

 
Start Set rastline v vrstah M, 
automatic

 
Start Set rastline v vrstah L

 
Podaljševalna cev  
za  rastline v vrstah,   
nadzemna 13 mm (½“)

15 m rastlin v vrstah, zelenjave ali 
okrasnih rastlin

Za podaljšanje Start Seta rastline 
v vrstah, Art. 13010

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

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

Za podaljšanje Start Seta 
rastline v vrstah M, Artikel št. 
13011/13012 in Start Seta 
rastline v vrstah L, Artikel št. 
13013

Artikel št.  13010 Artikel št. 1362 Artikel št. 13011 /13012 Artikel št. 13013 Artikel št. 13131

Set Set Set Set

 
Start Set lončnice S 

 
Start Set lončnice M 

 
Start Set lončnice M
automatic

 
Start Set strnjene  
zasaditve

Za 5 lončnic Za 7 lončnic in 3 cvetlična korita Za 7 lončnic in 3 cvetlična korit Za 40 m² cvetličnih / zelenjavnih gredic

Artikel št. 13000 Artikel št. 13001 Artikel št. 13002 Artikel št. 13015

 Pršne šobe in zalivalnik za strnjene zasaditve  Podzemne kapljalne cevi

 Nadzemne kapljalne cevi za rastline v vrstah

Start Sets



Zapiski:
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Zapiski:
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Artikel št. Opis
Pribor za začetek sistema

1 1355 Osnovna enota (Pretok do 1000 l / h)
2 1354 Osnovna enota (Pretok do 2000 l / h)
3 8313 Posoda za mešanje tekočega gnojila
4 8322 Orodje za montažo

Napajalni vodi in vodila za cevi
5 1346 Polagalna cev (13 mm ½“), 15 m
5 1347 Polagalna cev (13 mm ½“), 50 m
6 1350 Razdelilna cev (4,6 mm ³∕₁₆ „), 15 m
6 1348 Razdelilna cev (4,6 mm ³∕₁₆ „), 50 m
7 8358 Zaporni ventil (13 mm ½“)
7 8357 Zaporni ventil (4,6 mm ³∕₁₆ „), vsebina: 2 kosa
8 8380 Pritrjevalo za cev (13 mm ½“), vsebina: 2 kosa
8 8379 Pritrjevalo za cev (4,6 mm ³∕₁₆ „), vsebina: 5 kosov
9 1327 Držalo za cev (4,6 mm ³∕₁₆ „), vsebina: 10 kosov
9 1328 Držalo za cev (13 mm ½“)

10 8328 Vodilo za cev (13 mm ½“), vsebina: 3 kosi
10 8327 Vodilo za cev (4,6 mm ³∕₁₆ „), vsebina: 3 kosi

Povezovalni kosi in pribor
11 8339 Križni kos (13 mm ½"), vsebina: 2 kosa
11 8334 Križni kos (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
12 8333 Reducirni T-kos (13 mm ½"), vsebina: 5 kosov
13 8329 T-kos (13 mm ½"), vsebina: 2 kosa
13 8330 T-kos (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
14 8382 L-kos (13 mm ½"), vsebina: 2 kosa
14 8381 L-kos (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
15 8356 Spojni kos (13 mm ½"), vsebina: 3 kosi
15 8337 Spojni kos (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
16 8324 Zamašek (13 mm ½"), vsebina: 5 kosov
16 1323 Zamašek (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
17 8331 T-kos za šobe (13 mm ½"), vsebina: 5 kosov
17 8332 T-kos za šobe (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 5 kosov
18 1377 Podaljševalna cev za šobe, vsebina: 5 kosov
19 1374 Regulirni ventil za šobe, vsebina: 5 kosov
20 8363 Podaljševalna cev za zalivalnik OS 90, vsebina: 2 kosa

Končni kapljalniki
21 1340 Končni kapljalnik, 2 l / h, vsebina: 25 kosov
22 8310 Končni kapljalnik s tlačno izravnavo, 2 l / h, vsebina: 10 kosov
23 1391 Zalivalna šoba končna, nastavljiva, 0 – 10 l / h, vsebina: 10 kosov
24 8316 Nastavljivi končni kapljalnik s tlačno izravnavo, 1 – 8 l / h vsebina: 5 kosov

Vrstni kapljalniki
25 8343 Vrstni kapljalnik, 2 l / h, vsebina: 10 kosov
26 8311 Vrstni kapljalnik s tlačno izravnavo, 2 l / h, vsebina: 10 kosov
27 8392 Nastavljivi vrstni kapljalnik, 0 – 10 l / h, vsebina: 10 kosov
28 8317 Nastavljivi vrstni kapljalnik s tlačno izravnavo, 1 – 8 l / h, vsebina: 5 kosov 

Razpršilne šobe in zalivalnik
29 1372 Razpršilna šoba za ozke zaključene pasove, vsebina: 5 kosov
30 1370 Razpršilna šoba za ozke pasove, vsebina: 5 kosov
31 1396 Zalivalna šoba, 6 različnih površin, vsebina: 2 kosa
32 1369 Rotacijski pršilec 360°, vsebina: 2 kosa
33 1371 Šoba za pršno meglo, vsebina: 5 kosov
34 1365 Razpršilna šoba 360°, vsebina: 5 kosov
34 1367 Razpršilna šoba 180°, vsebina: 5 kosov
34 1368 Razpršilna šoba 90°, vsebina: 5 kosov
35 8320 Šoba za majhne površine, vsebina: 10 kosov
36 8321 Šoba za majhne površine (4,6 mm ³∕₁₆ "), vsebina: 10 kosov
37 8361 Pravokotni zalivalik OS 90

Nakupovalni seznam 
Micro-Drip-System
Vse za nakup na enem mestu.

Zapiski:

Št. kosov
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Zapiski:

Nasvet

Nakupovalni seznam  
za Sprinklersystem  
in upravljanje 
 namakanja

Vse za nakup na enem mestu.

Za trajno, tlačno stabilno  
povezavo med vodovodno pipo in 
priključno dozo, pri nameščenem 
magnetnem ventilu, uporabiti 
adapter za priklop na pipo,  
art. št. 1513.

Artikel št. Opis Quant
Povezava sistema
2722 Priključna doza
1505 Profi-System priključni komplet
2713 Profi-System priključni set
1513 Adapter za priklop na pipo 26,5 mm (G¾") / 33,3 mm (G1")
8193 Dvokraki razdelilnik
8194 Štirikraki razdelilnik
1510 Glavni filter
2724 Doza z regulatorjem in zapornim vrntilom
8250 Vodna vtičnica
2761 Povezovalni kos 25 mm × ¾" notranji navoj
2762 Povezovalni kos 25 mm × 1" notranji navoj
2763 Povezovalni kos 25 mm × 1" zunanji navoj
2790 T-kos 25 mm × ¾" notranji navoj
2760 Izpustni ventil
Pribor za nadzor sistema
1189 Senzor za dež
1188 Senzor vlažnosti tal
1186 Podaljševalni kabel za merilec vlage, 10 m
Krmilne naprave in pribor
1169 Zalivalna ura
1881 EasyControl
1883 FlexControl
1885 SelectControl
1862 MultiControl (C 1030 plus)
1874 MultiControl duo (C 2030 duo plus)
1864 MasterControl (C 1060 plus)
1197 Avtomatski razdelilnik vode
Večkanalne krmilne naprave in pribor
1242 Programska enota za avtomatske ventile 9 V
1250 Krmilna enota za avtomatski ventil 9 V
1251 Magnetni ventil 9 V
1283 Krmilnik namakanja 4030
1284 Krmilnik namakanja 6030
1278 Magnetni ventil 24 V
1254 Škatla za avtomatski ventil V1
1255 Škatla za tri avtomatske ventile V3
1280 Povezovalni kabel 24 V, 15 m
1282 Kabelska spojka 24 V, (6 kosov)
1273 Kontrolna enota za črpalko 24 V
Napajalni vodi
2718 Polagalna cev 25 mm, 10 m
2700 Polagalna cev 25 mm, 25 m
2701 Polagalna cev 25 mm, 50 m
Povezovalni kosi
2771 T-kos 25 mm
2773 L-kos 25 mm
2775 Spojni kos 25 mm
2778 Zaključni kos 25 mm
2780 L-kos 25 mm × ½" zunanji navoj
2781 L-kos 25 mm × ¾" zunanji navoj
2782 Vogalni kos 25 mm × ½" zunanji navoj
2783 Vogalni kos 25 mm × ¾" zunanji navoj
2786 T-kos 25 mm × ½" zunanji navoj
2787 T-kos 25 mm × ¾" zunanji navoj
Ugrezni zalivalniki
1559 Ugrezni zalivalnik AquaContour automatic (priklop ¾" notranji navoj)
8220 Ugrezni zalivalnik OS 140 (priklop ¾" notranji navoj)
8201 Ugrezni turbinski zalivalnik T 100 (priklop ½" notranji navoj)
8203 Ugrezni turbinski zalivalnik T 200 (priklop ½" notranji navoj)
8205 Ugrezni turbinski zalivalnik T 380 (priklop ¾" notranji navoj)
1569 Ugrezni zalivalnik S 80 (priklop ½" notranji navoj)
1566 Ugrezni zalivalnik S 80 / 300 (priklop ¾" zunanji navoj)

Št. kosov
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Enostavno do lastnega namakalnega sistema
Želite zanesljiv namakalni sistem za vaš vrt? 
V tej brošuri boste našli vse informacije, ki jih potrebujete za lažjo odločitev. Seznanite se z različnimi sistemi 
in rešitvami – in prednostmi, ki jih ponujajo. Poleg tega boste izvedeli, kako si lahko enostavno ustvarite svoj 
namakalni sistem. Z vključenimi navodili za načrtovanje, boste svoj, po meri narejen namakalni sistem, korak  
za korakom izdelali sami. Vsako temo zaključujejo nasveti za namestitev.

Pri načrtovanju vam v podporo ponujamo še naslednje možnosti
• Na spletni strani GARDENA boste našli vodnik za načrtovanje, ki vam pomaga ustvariti po meri narejen 

Sprinkler system ali Micro-Drip-System ter nakupovalni seznam.
•  GARDENA služba za podporo strankam bo z veseljem odgovorila na vsa vprašanja povezana z GARDENA 

namakalnimi sistemi. Na vašo željo vam bodo posredovali podatke usposobljenih izvajalcev.
•  Nasvete za načrtovanje in vgradnjo, kot tudi posnetke o izdelkih, lahko najdete na našem YouTube kanalu 

(youtube.com/GARDENAGermany).

Več o izdelkih GARDENA
Želite izvedeti več o temah, kot so vrt in GARDENA? Oglejte si tudi naše druge brošure ali nas poiščite na 
internetu, na www.gardena.com/si

HUSQVARNA Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Faks: 0043 732 77 01 01 449
E-Mail: gardena.si@husqvarnagroup.com

Pridržujemo si pravico do sprememb cen in specifikacij  
izdelkov brez predhodnega obvestila

www.gardena.com/si


