Új GARDENA AquaContour automatic:
Az esô, mely az Ön kertjéhez alkalmazkodik…
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GARDENA AquaContour automatic:
Mert minden kert más!

380 m2-ig egy
esôztetôvel öntözhet
Az új GARDENA
AquaContour automatic
sokfelületesôztetôvel
380 m2-ig az esôztetôő
áthelyezése nélkül
majdnem minden
kertforma beöntözhetô.
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Spóroljon idôt és vizet,
öntözze gyepét
tökéletesen, egyenletesen
az új GARDENA
AquaContour automatic-kal.
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2,5 – 11 m
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„A kertem nem kerek – nem probléma!”
Mostantól kezdve
mindegy, hogy
a kertje milyen formájú.
Mivel a GARDENA
AquaContour automatic sokfelületesôztetôő
illeszkedik az Ön
kertjének formájához is.

Elônyei:
• Egyedi, aszimmet• 50 különbözô egyedi
rikus gyepfelületek
sarokpont állítható be
öntözésére 380 m2-ig.
szabálytalan formájú
kertek öntözésére.
Szórástávolság:
2,5m–11m.

• Víztakarékos
a célzott vízkijuttatásnak köszönhetôen
(megakadályozza
a felület nemkívánatos, többszöri
öntözését).
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Ilyen egyszerûen öntözhet két teljesen
különbözô gyepfelületet – egy esôztetôvel!

Az új AquaContour automatic mindig passzol…
…a két rögzítôhüvely gondoskodik arról,
hogy a beprogramozott mobil esôztetô két különbözô
gyepfelület öntözésénél, mindig a megfelelô helyre
kerüljön – és pontosan ott öntözzön, ahol szeretnénk.
Egyszerû, rugalmas megoldás két különbözô
gyepfelület pontos öntözéséhez 2x380 m2-ig.

Könnyen áttekinthetô
kezelôpanel két
különbözô kertfelület
öntözésére.

Programonként
50 különbözô,
egyedi sarokpont
állítható be.

Hosszú élettartamú,
pontos
esôztetô fej puha
mûanyag fúvókákkal
Beállítható
öntözési szektorok
25°–360° között

Hálózattól függetlenül
üzemeltethetô
az áramellátást
4x1,5 V elem biztosítja
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Ilyen egyszerûen öntözhet két különbözô gyepfelületet:

A rögzítôhüvelynek köszönhetôen két különbözô formájú kert pontos öntözésére alkalmas.
Könnyedén áthelyezhetô A pontból B pontba. Válassza ki a memóriájában tárolt A vagy B gyepfelületet…
Indulhat az öntözés!

Ilyen egyszerûen programozhatja a sarokpontokat:

1
Az esôztetô fejét fordítsa
az új sarokpont felé.

2
A plusz és mínusz
gombok segítségével
állítsa be a kívánt
öntözési távolságot.

3
Az OK gomb
megnyomásával
tárolja a memóriában
az új sarokpontot.
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Még soha nem volt ilyen egyszerûen elérhetô
a kényelem, a fixen telepített esôztetôkkel:

A tökéletes gyep eléréséhez vezetô
kényelmes út
Az új AquaContour automaticnak
kényelmes süllyesztett esôztetô
változata is van. A föld alá telepíthetôő
– tartós, víztakarékos és célzott
öntözést biztosít, a beprogramozott
kertformának megfelelôen.
Öntözésvezérlôvel csatlakoztatva
akár éjszaka, vagy a nyaralás
alatt is öntöz…

Láthatatlan
a szórófej a víznyomás
hatására emelkedik
ki a földbôl
Pontos öntözés
precíziós fúvókasor
az egyenletes
öntözéshez
Könnyen áttekinthetô
kezelôpanel a fedél alatt
a sarokpontok
programozására

Hálózattól
független üzemelés
a nagyteljesítményû
Solar panel és
a lítium-ion akkumulátor
gondoskodik a megbízható
energiaellátásról
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Stabil és biztos
lépésálló,
zárható fedél

Fagyálló
az automata
víztelenítésnek
köszönhetôen

Ahova eddig több esôztetôre és vezetékre volt szüksége,
most elegendô 1 esôztetô, 380 m2 gyepfelületig.

Ilyen egyszerû: a süllyesztett esôztetôt helyezze el középen, csatlakoztassa a vezetékhez, majd a kezelôpanel segítségével könnyedén és gyorsan beprogramozhatja az 50 sarokpontot – és már kész is…
Indulhat az öntözés!
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Javaslatok a földalatti esôztetô telepítéséhez:
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1 GARDENA öntözôkomputer (pl.: 1833 cikksz.)
2 GARDENA Profisystem csatlakozókészlet
(1505 cikksz.) 19 mm-es (¾") tömlôvel
3 GARDENA csatlakozódoboz (2795 cikksz.)
4 GARDENA kötôelem 25 mm x ¾”-belsô menetes
(2761 cikksz.)
5 GARDENA Vezetékcsô Ø 25 mm-es
(2700 / 2701 cikksz.)
6 GARDENA L-elem 25 mm x ¾”-külsô menetes
(2781 cikksz.)
7 GARDENA süllyesztett négyszögesôztetô
AquaContour automatic (1559 cikksz.)
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GARDENA
Magyarország Kft.
1158 Budapest,
Késmárk u. 22.
Telefon: 414-2000
Fax:
414-2002
www.gardena.hu

A változtatás jogát fenntartjuk.
Cikksz.: 55-93/0107
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