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Kastmissüsteemi  
planeerimine
GARDENA kastmissüsteemi planeerija.

Miks on planeerimine mõistlik  
ja kuidas seda teha

A  Planeerige ise
 

Projekteerite oma kastmisplaani 
järgnevatel lehekülgedel toodud 
juhiste (ja lihtsate abivahendite) abil. 
Anname teile üksikasjalikud juhised.

B  Veebis planeerimine
 

Te võite planeerida oma kastmissüs-
teemi GARDENA kastmissüsteemi 
planeerija "My garden" abil, mille 
leiate veebilehelt:
www.gardena.com

C  Planeerimisteenus

 
Teil ei ole aega või püsivust oma 
kastmissüsteemi planeerida? Pole 
probleemi. Saada päring 
help@gardena.ee ja soovi korral 
suuname teie kastmissüsteemisüs-
teemi projekteerimise päringu 
GARDENA väljaõppe saanud 
planeerimis- ja paigaldusmeeskonna-
le.

* Kui soovite süsteemi ise paigaldada, juhime teie tähelepanu asjaolule, et me ei võta vastutust sellest 
tuleneda võivate kulude ja kahjustuste eest.

Kuidas te soovite oma süsteemi planeerida?
Kastmissüsteemi veetarve võib olla suurem kui teie veevarustussüsteemi tootlikkus. Enne süsteemi paigaldamist ja kasutusele võttu peate joonestama 
kastmisplaani, arvestades oma aia vajadustega. Planeerimiseks on kolm võimalust: planeerida kastmissüsteem vastavalt järgnevatel lehekülgedel toodud teabele 
A  või kasutada veebis saadaolevat GARDENA kastmisplaneerijat B . Kolmas võimalus on kasutada GARDENA väljaõppe saanud planeerimis- ja paigaldus-

meeskonna abi C . Näitame teile näidisaia abil samm-sammu haaval, kuidas luua just teie vajadustele vastav kastmisplaan.

Klienditeeninduse foto: ©goodluz | Fotolia.com
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Vajalikud vahendid:

Sirkel Pliiatsid ja 
värvipliiatsid

Joonlaud Millimeeter-
paber

Maja

Bassein

Terrass

Vihmutusalad
Märkige kõik kastmist 
vajavad alad.

Veeühendus
Märkige joonisele veeühenduse 
asukoht (veekraan, kaev, maas-
se kaevatud paak).
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Ise planeerimine: kastmissüsteemi 
projekteerimine koosneb viiest sammust.

Ise planeerimine - 1. 
Joonestage oma aia plaan.
Joonestage oma krundi skeem, tähistage veeühendused ja kastmist vajavad alad.

Alustame
Joonestage oma krundi skeem. Seda on kõige parem 
teha millimeeterpaberile skaalas 1:100 (1 cm = 1 m) 
või 1:200 (1 cm = 2 m).
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2. Valige õiged vihmutid
Sobivate vihmutite valimine kastmist vajavate alade jaoks.

Maja

Terrass

T 100 
½" IG 

AquaContour ¾"

T 200 
½" IG 

T 200 
½" IG T 200 

½" IG 

T 200 
½" IG 

OS 140
¾" IG

T 100 
½" IG 
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Bassein

Ebakorrapäraste (ümara kujuga) alade kastmiseks 
sobib suurte pindade kastmiseks mõeldud 
automaatne Pop-up-funktsiooniga vihmuti 
AquaContour.

Ruudu- ja ristkülikukujuliste alade kastmiseks 
sobivad Pop-up-funktsiooniga võnkuvad vihmutid 
OS 140.

Kõikide teiste alade kastmiseks sobivad 
ringikujulised vihmutid (T- või S-mudelid). 
Ringikujuliste vihmutite märkimiseks joonisele 
kasutage sirklit.

• Planeerige nurkadesse 90° või 270° vihmutid, 
mis asetsevad vahetult maja juures.

• Aia servadesse planeerige 180° või teiste 
osaliste sektoritega vihmutid.

• Katke keskel olevad ülejäänud alad 360° 
vihmutitega.

T- ja S-mudelite jaoks tuleb alati planeerida eraldi torustikud ehk veeliinid.

• Turbojuhtimisega pop-up-funktsiooniga vihmutid (T-mudelid) ja pop-up-funkt-
siooniga võnkuvad vihmutid (OS 140) võib ühendada ühte veeliini.

• Pop-up-funktsiooniga vihmutite (S-mudelid) jaoks on vaja eraldi veeliine, sest 
nende veetarve on erinev.

Vee optimaalseks jaotumiseks kogu alal peaksid ringikujuliste vihmutite 
kastmisalad veidi kattuma.

Tuulistel aladel paigaldage vihmutid üksteisele lähemale, et vähendada kastmata 
alade teket.

SOOVITUSED

Valige paremalt poolt sobiv 
vihmuti ja märkige see oma 
plaanile. Lisage vihmuti 
kirjeldus ja ühenduskeere.

Veeühendus

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Tüüp Otstarve Vihmutatav ala Sektor Art. Number

Ebakorrapärased alad AquaContour 
automaatne

Ühendus: 
¾" sisekeere

2.5 – 9 m 25 – 360° 1559

Ristkülikukujulised 
alad

Pop-up-funktsioo-
niga võnkuv vihmuti 
OS 140

Ühendus: 
¾" sisekeere

Vahemik  2 – 15 m Pihustuslaius 
1 – 9.5 m

8220

Teised alad Turbojuhtimisega 
Pop-up-funktsiooni-
ga vihmuti T 100
Ühendus: 
½" sisekeere

Raadius  4 – 5.5 m 70 – 360°

Vihmutite vaheline 
kaugus 5-8 m

8201

Turbojuhtimisega 
Pop-up-funktsiooni-
ga vihmuti T 200
Ühendus: 
½" sisekeere

Raadius  5–7.5 m 25 – 360°

Vihmutite vaheline 
kaugus 7,5-10 m

8203

Turbojuhtimisega 
Pop-up-funktsiooni-
ga vihmuti T 380
Ühendus: 
¾" sisekeere

Raadius  6–10.5 m 25 – 360°

Vihmutite vaheline 
kaugus 9-15 m

8205

Teised alad suuruse-
ga kuni 150 m2

Pop-up-funktsiooni-
ga vihmuti S 80
Pop-up kõrgus 100 mm
Ühendus: 
½" sisekeere

Raadius  2.5–4.5 m 5 – 360°

Vihmutite vaheline 
kaugus 4-7 m

1569

Kõrgemate 
taimede jaoks

Pop-up-funktsiooni-
ga vihmuti S 80/300
Pop-up kõrgus 300 mm
Ühendus: 
¾" sisekeere

Raadius  2.5–4.5 m 70 – 360°

Vihmutite vaheline 
kaugus 4-7 m

1566
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Valige õiged vihmutid. Kõigepealt kirjutage vajaminevate vihmutite 
koguarv sellele lehele ja seejärel oma ostunimekirja.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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3. Veeliinide arvutamine
Vajaminevate veeliinide arv ja pikkus

Ühenduse tootlikkuse arvutamine

Kui kastmissüsteemi veetarve on suurem kui teie 
veevarustussüsteemi tootlikkus või kui teie aia 
erinevate alade veevajadus ei ole ühesugune, tuleb 
paigaldada erinevad torustikud ehk veeliinid, mis 
kastavad järgemööda.

Teil tuleb määrata oma veevarustussüsteemi 
tootlikkus, et teaksite, mitu veeliini võib kraani külge 
ühendada. Selleks arvutage kõigepealt täitmisaeg: *
• Keerake kraan täiesti lahti ja täitke 10-liitrine 
ämber veega.
• Võtke aega, mitu sekundit kulub ämbri täitmiseks.

Lisaaja arvutamine kauguse 
kompenseerimiseks
• Mõõtke vahemaa kraani ja kraanist kõige 
kaugemal asuva vihmuti vahel. Lisage täitmisajale 1 
sekund iga 25 m eest.
• Kui täitmisaeg on alla 14 sekundi ja kui kasutate 
kastmiskompuutrit, automaatset veejaoturit, 
kahe- või nelja kanaliga veejaoturit (vt lk 12), lisage 
täitmisajale veel 3 sekundit.
• Leidke tabelist (paremal pool) vastav täitmisaeg ja 
kirjutage ühenduse tootlikkuse väärtus tabelisse 
(kõrval oleva lehe alumises servas).

All paremal pool olevast tabelist leiate näite 
ühenduse tootlikkuse väärtuse (ilma kastmiskom-
puurita) arvutamiseks.

Veeliinide (toitetorude) arvu 
arvutamine

• Kõigepealt märkige oma plaanile kõik vihmutid, 
kasutades selleks vihmutite veetarvet, vt lk 7.

• Seejärel joonestage veeliinid (alustades 
veetoitest). Ärge ühendage veeliini rohkem 
vihmuteid, kui eespool arvutatud ühenduse 
tootlikkus seda võimaldab (vt eespoolt). Selleks 
kirjutage vihmutite veetarve lk 7 olevasse 
tabelisse ja veenduge, et see summa ei ületa 
ühenduse tootlikkust.

• Arvutage (mõõtke) toru pikkused ja kirjutage 
tulemus tabeli lahtrisse "Toru pikkus veeliini 
kohta" (lk 7).

Bassein

Veeühendus

Terrass

T 100 
½" IG 
90° = 7

AquaContour 
¾" IG = 17

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13T 200 

½" IG 
270° = 17

T 200 
½" IG 
90° = 9

OS 140
¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° =7

Maja
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Planeerige T- ja S-mudelite jaoks alati eraldi veeliinid
Turbojuhtimisega pop-up-funktsiooniga vihmutid (T-mudelid) ja pop-up-funktsiooniga 
võnkuvad vihmutid (OS 140) võib ühendada ühte veeliini. Pop-up-funktsiooniga vihmutite 
(S-mudelid) jaoks on vaja eraldi veeliini, sest nendest väljastatakse erinevas koguses vett.

AquaContour vihmuti
Kui kasutate automaatset AquaContourit, saab ühe veeliiniga ühendada ainult ühe vihmuti. 
Põhjus: Kuna kastmismahu muutudes muutub ka torus olev surve, saab iga veeliiniga 
täpselt programmeerida ainult ühe vihmuti.

!!! OLULINE TEAVE!

Näide

Täitmisaeg sekundites: 10
Kaugus, nt 20 m:  1
Kokku: 11

Sekundid Ühenduse tootlikkus

kuni  9 100

10 – 13 80

14 – 19 60

20 – 24 40

25 – 30 20

Ühenduse tootlikkus 80

Arvutage oma ühenduse tootlikus ja 
veenduge, et vihmuti veetarve ei ole 
sellest suurem.

* Kui kavatsete kasutada oma kastmissüsteemi koos pumbaga, 
siis täitmisaja mõõtmiseks ühendage 19 mm (3/4") vooliku 
umbes 1 m pikkune tükk pumbaga, kasutades selleks GARDENA 
"Profi " Maxi-Flow Systemi ühenduskomplekti (art. 1505).

Sisestage vihmutite veetarve leheküljelt 7 ja joonestage veeliinid.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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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°
= 17

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 = 17

Vihmuti veetarve

Ühenduse tootlikkuse 
tulemus
Arvutage oma ühenduse 
tootlikkus ja veenduge, et 
vihmutii veetarve ei ole sellest 
suurem.

Arvutage vihmuti tarbimisväärtuse põhjal veeliinid. 

Näide:

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

Toru pikkus veeliini kohta

  Veeliin   1  42 m
  Veeliin  2   32 m
  Veeliin  3   22 m 

Teie ühenduse tootlikkus Teie väärtused Teie väärtused

 80

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Mõõtkava 1:200 (1 cm = 2 m) IG = sisekeere

Võimalikud toruühendused
Otsustage, missuguseid liitmikke te ühenduste 
jaoks kasutate ja kirjutage arvutatud kogused 
ostunimekirja.

  Planeerige ka äravooluklapid, mis 
aitavad kaitsta külmumise eest.

Külmakaitse
Süsteemi kaitsmiseks külmumise eest paigaldage äravooluklapid 
iga veeliini kõige madalamasse kohta (kõik veeliinid peavad 
olema varustatud vähemalt ühe äravooluklapiga). Kastmise 
lõpetamisel (niipea kui vee surve on alla 0,2 baari) avanevad 
äravooluklapid automaatselt, tühjendades seeläbi kõik torud 
veest. Vt paigaldusjuhiseid lk 13.

4. Torude ja vihmutite ühendamine
Toruühenduste, vihmutiühenduste ja äravooluklappide planeerimine.

Pikendamiseks Suuna muutmiseks Toru lõpus

Liitmik
25 mm 
Art. No. 2775

L-liitmik
25 mm 
Art. No. 2773

T-liitmik
25 mm 
Art. No. 2771

Lõpuliitmik
25 mm 
Art. No. 2778

T-liitmik 25 mm
¾" sisekeere
Art. No. 2790

Liitmik 25 mm
¾"  sisekeere
Art. No. 2761

Äravooluklapiga 
Art. No. 2760

Äravooluklapiga 
Art. No. 2760

Terrass
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AquaContour 
¾" IG = 17

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13

T 200 
½" IG 
90° = 9

OS 140
¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° = 7

Veeühendus

Bassein

T 100 
½" IG  90° 
= 7

Maja

T 200 
½" IG 
270° = 17

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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!!! OLULINE TEAVE!

Vihmutite ühenduste planeerimine
Nüüd otsustage, missuguseid liitmike te vihmutite ühendamiseks kasutate ja lisage need ostunimekirja.

Vihmuti võimalikud ühendused

Vihmuti ühendamiseks vajalike liitmike valimisel veenduge, et keermete mõõtmed 
vastavad plaanile kantud vihmutite keermete mõõtmeele. Meie näites (vt 
AquaContour 3/4" sisekeermega) on selleks L-liitmik (25 mm, art. 2781) 3/4" 
väliskeermega.

Mõõtkava 1:200 (1 cm = 2 m) IG = sisekeere

Veeliinis Nurgas Toru lõpus

T-liitmik
25 mm
½" väliskeere
Art. No. 2786

või 
¾" väliskeere
Art. No. 2787

Liitmik Pop-up-funktsioo-
niga vihmutile S 80/300
T-liitmik 25 mm
¾" väliskeere

Art. No. 2790

Nurgaliitmik 25 mm
½" väliskeere
Art. No. 2782

või 
¾" väliskeere
Art. No. 2783

L-liitmik 25 mm
½" väliskeere
Art. No. 2780

või 
¾" väliskeere
Art. No. 2781

Liitmik Pop-up-funktsioo-
niga vihmutile S 80 / 300
Liitmik , 25 mm
¾" sisekeere

Art. No. 2761

AquaContour  
¾" IG = 17

T 100 
½" IG  90° 
= 7

T 200 
½" IG 
180° = 13

T 200 
½" IG 
140° = 13

T 200 
½" IG 
270° = 17

T 200 
½"  IG 
90° = 9

OS 140
 ¾" IG = 22

T 100 
½" IG 
90° = 7

Terrass Veeühendus
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Bassein

Maja

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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5. Ühendamise ja seadistamise võimalused

Lõpuks planeerige oma kastmissüsteemi automatiseerimine.

Üks ühendus ühe veeliiniga
 
Ühe veeliiniga süsteemi juhitakse läbi ühe kanali, mis tähendab, et 
kõik vihmutid ühendatakse ühte torustikku. Valikus on alljärgnevad 
juhtimisvõimalused:

Üks ühendus kahe veeliiniga
 
Kahe veeliiniga süsteemides juhitakse vihmuteid läbi kahe kanali. 
Valikus on alljärgnevad juhtimisvõimalused:

Põhipaigaldis

Kraan ja veevõrgu liitekarp (2722) 
ühendatakse maasse paigaldatud 
kastmissüsteemiga veevõrgu 
ühenduskomplekti (2713) ja liitmiku 
abil (2761). 

Veeühendus on sama, mis 
põhipaigaldise puhul. Ühe veeliiniga 
kastmissüsteemi juhtimiseks võib 
kasutada kastmiskompuutreid  
(nt 1862).
Lisateavet erinevate kastmistaimerite 
ja -kompuutrite kohta vt lk 12.

Veeühendus on sama, mis 
põhipaigaldise puhul. Kaks veeliini 
ühendatakse kahe väljundiga 
veejaoturi (8193) abil.
Teine võimalus on aktiveerida 
erinevad veeliinid kordamööda läbi 
regulaatori ja sulgeklapi.

Veeühendus on sama, mis 
põhipaigaldise puhul. Kahe veeliiniga 
kastmissüsteemi optimaalseks 
juhtimiseks sobib kastmiskompuuter 
MultiControl duo (1874). Lisateavet 
erinevate kastmiskompuutrite kohta 
vt lk 12.

Käsijuhtimine Automaatjuhtimine Käsijuhtimine Automaatjuhtimine

See, kuidas te kastmissüsteemi veevõrguga ühendate, sõltub süsteemi suurusest ja juhtimissüsteemi tüübist, mida soovite kasutada. Kastmissüsteeme on kahte 
erinevat tüüpi - ühe või mitme veeliiniga.

Kui kastmissüsteem (tilkkastmissüsteem ja/või vihmutussüsteem) on edukalt planeeritud, siis te teate, mitu veeliini peab teie süsteemis olema ja nüüd saate 
otsustada, missugust tüüpi juhtimissüsteem ning ühendused sobivad kõige paremini teie vajadustega. Mitme veeliiniga süsteemi puhul soovitame kasutada 
automaatset juhtimissüsteemi. Sellelt lehelt leiate soovitused sobiva juhtimissüsteemi valimiseks.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Ühendamine rohkem kui kahe veeliiniga

Mitme veeliiniga süsteemis on pop-up-funktsiooniga vihmutid või tilkkastmissüsteemid ühendatud mitme veeliiniga. 
Valikus on alljärgnevad juhtimisvõimalused:

Kastmissüsteem kuni  
nelja veeliiniga

Need saab ühendada nelja väljundiga 
veejaoturi (8194) abil. Veeühendus 
on sama, mis põhipaigaldise puhul.

Kastmissüsteem kuni kuue 
veeliiniga

Kuni kuue veeliini juhtimiseks võib 
kasutada automaatset veejaoturit 
(1197) koos kastmiskompuutriga 
(1864).

Käsijuhtimine Automaatjuhtimine

Kuni 12 veeliini

Kõikide veeliinide ette tuleb 
paigaldada 24 V niisutusklapp 
(1278). GARDENA niisutuskontroll-
süsteem saadab läbi ühenduskaabli 
(1280) signaalid niisutusklappidele 
avanemiseks ja sulgemiseks kuni 12 
veeliinile.

Piiramatu arv veeliine,  
elektriühendust pole vaja  

Kõikide veeliinide ette tuleb 
paigaldada 9 V niisutusklapp (1251). 
Juhtimisandmed saadetakse 
akutoitel kontrollerisse (1250) läbi 
akutoitel programmeerimispuldi 
(1242). Klapid avatakse ja suletakse 
läbi ühendatud kontrollerite.

Kraan ühendatakse veevõrgu liitekarbiga (2722) kraaniliitmiku 
(1513), 3/4" vooliku ja ühendusliitmiku (2761) abil, mis tagab 
püsivalt stabiilse survekindla ühenduse.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Juhtimissüsteemi osad ja lisatarvikud

Alternatiiv klappidele
Klapiga juhtimise asemel võib kasutada 
kahe kuni kuue kastmisala järgemööda 
juhtimiseks automaatset veejaoturit 
(1197) ja kastmiskompuutrit Master-
Control (1866).

Ühendusosad

Veevõrgu liitekarp
Maa alla paigaldatud 
kastmissüsteemi  
veevarustuseks. 
 Art. 2722

Kraaniliitmik 
Stabiilse survekindla 
ühenduse loomiseks.
Art. 1513

Profi Systemi  
ühenduskomplekt
2 m aiavoolik 19 mm 
(3/4") Profi-System 
osadega Art. 2713

Jaotussüsteemi osad

Kahe väljundiga veejaotur 
Kahe veeliini ühendamiseks.

 
Art. 8193

Nelja väljundiga 
veejaotur
Kuni nelja veeliini  
ühendamiseks.  
Art. 8194

Veevõrgu  
regulaatorklapp  
Art. 2724

Liitmik, 25 mm
Art. 2761
¾" sisekeere
Art. 2762
1" sisekeere
Art. 2763
1" väliskeere

Ventiilikarbid

Automaatventiili karp 
V1 (ilma klapita)

Art. 1254

Automaatventiili karp 
V3 (ilma klapita)

Art. 1255

9 V kastmiskontroller

Programmeerimis- 
pult

Art. 1242

Kontrollmoodul  9 V 

Art. 1250

Niisutusklapp 9 V 
 

Art. 1251

Kastmiskompuutrid

Kastmiskompuuter 
MasterControl

Kastmissüsteemi automaatne 
juhtimissüsteem

Art. 1864 / 1866

Kastmiskompuuter 
MultiControl duo

Kahe aiapiirkonna automaatne 
kastmine 
 

Art. 1874

Kastmiskompuuter 
MultiControl  
Kastmissüsteemi automaatne 
juhtimissüsteem 

Art. 1862

Automaatsed veejaoturid

Automaatne veejaotur
Koos kastmiskompuutriga 
MasterControl 
(Art.1866) Art. 1197

24 V kastmiskontroller

Niisutuskontrol- 
lisüsteem  
Classic 6030
Art. 1284

Niisutuskontrol- 
lsüsteem 4040,  
24 V, 4 ventiilile
Art. 1276

Laiendusmoodul 
2040
Art. 1277

Niisutusklapp 24V 
 
Art. 1278

Kaabliklamber 
(6 tk pakis)

Art. 1282

Ühenduskaabel  
15 m 

Art. 1280

24 V pumba  
juhtimissüsteem
Art. 1273

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Täitke kraavid pinnasega, katke mullaga 
ja tihendage. 

Üleminek 19 mm suuruselt 
toruühenduselt 25 mm suurusele 
ühendusele

Kas te paigaldasite oma GARDENA 
kastmissüsteemi enne 2005. aastat ja 
soovite seda nüüd laiendada või 
uuendada? Üleminekuks 19 mm 
ühendustorult 25 mm suurusele torule 
kasutage adapterit art. 1513 koos 
ühendusliitmikuga 25 mm x 1" 
sisekeere, art. 2763.

Paigaldussoovitused
Uue kastmissüsteemi õige paigaldamine on väga lihtne.*

Laotage kastmissüsteemi kõik osad 
vastavalt plaanile maha. Alustage 
paigaldamist süsteemi algusest.

Seadke pihustamise suund, sektorid 
ja vihmutite omavaheline kaugus.

Märkige labida abil murule umbes 
20-25 cm sügavuse V-kujulise kraavi 
koht. Eemaldage ettevaatlikult muld 
ja kaevake kraav. Puhastage kraav 
kividest.

Lõigake torud õigesse pikkusesse ja 
ühendage need. Et ühendus ei 
hakkaks lekkima, lükake toru otsad 
umbes 6 cm võrra üle liitmiku 
O-rõnga.

Äravooluklapid tuleb paigaldada 
süsteemi kõige madalamatesse 
punktidesse. Kallakutel ei tohi 
äravooluklappide vaheline kõrguste 
erinevus ületada 2 m. Vajadusel 
paigaldage kallakule mitu äravoolu-
klappi. Äravoolu parendamiseks ja 
äravooluklapi kaitsmiseks pange selle 
alla vett imav äravoolukiht (jämedate-
raline pestud kruus, suurus umbes 
20 x 20 x 20 cm).

Paigaldage kraavi vihmutitega torustikud ja 
ühendatud osad. Kõik vihmutid, 
ühenduspunktid ja veeühendused tuleb 
paigaldada pinnasega ühetasaselt, et 
süsteem saaks vajuda.

Jälgige, et muld ei satu 
torudesse. Vajadusel puhastage 
ja kalibreerige toru lõikeosa.

Enne süsteemi paigaldamist maa 
alla tehke katsekäitus ja 
veenduge, et süsteem ei leki.

Kastmisssüsteemi on lihtsam 
paigaldada, kui muru on 
eelnevalt niidetud ja kastetud.

Enne äravooluklappide 
paigaldamist loputage süsteem, 
et puhastada see paigaldamise 
ajal süsteemi sattunud prahist.

Et muru hakkaks kiiremini 
kasvama, soovitame kraavid ja 
muru enne kasta.

Eelfilter
Kui kastmissüsteemi veetoide tuleb pumbast, võib 
torustikku sattuda liiv, mis pärsib vihmutite talitlust. 
Sellepärast tuleb pumba ette paigaldada alati filter.

Kõrge veesurve
Vihmutite ja torude lubatud töösurve on kuni 6 baari. 
Kui vee surve on kõrgem, tuleb paigaldada 
survevähendusseade. Küsimuste korral koduse 
veevõrgu õigeks ühendamiseks konsulteerige 
kohaliku sanitaar-tehniliste tööde spetsialistiga.

Külmakaitse
Enne esimesi külmasid tuleb 
kastmissüsteem toitetorust 
lahutada. Järgige toodetele 
kohaldatud külmakaitsenõudeid.

SOOVITUS SOOVITUS

SOOVITUSSOOVITUS

!!! MÄRKUS

* Kui soovite süsteemi ise paigaldada, juhime teie tähelepanu asjaolule, et me ei võta vastutust sellest 
tuleneda võivate kulude ja kahjustuste eest.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA



14

Tilkkastmissüsteemi
planeerimine

Tilkkastmissüsteemi paigaldamise viis sammu
 

Paigaldusjuhised

Näitame teile näidisaia abil samm-sammu haaval, kuidas luua just teie vajadustele vastav tilkkastmisplaan.* Lisateavet kasutusalade kohta vt lk 
16-20. Valige oma süsteemi jaoks vajalikud tooted ja koostage täielik ostunimekiri. Nii on tagatud, et teie taimed saavad kastetud täpselt õige 
koguse veega. Teie poolt eelnevalt koostatud plaan on suureks abiks süsteemi paigaldamisel.*

A  Plaani koostamine

Projekteerite oma kastmisplaani järgmistel lehekülgedel toodud juhiste (ja 
lihtsate abivahendite) abil. Anname teile üksikasjalikud juhised.

B  Veebis planeerimine
 
Te võite koostada ostunimekirja GARDENA tilkkastmissüsteemi planeerija 
abil, mille leiate GARDENA veebilehelt: www.gardena.ee

Veebilahendus aitab teil luua kastmisplaane ka näiteks hekkide, rõdukastide 
või potitaimede kastmiseks. Käesolevas brošüüris sisalduvast kastmissüs-
teemi planeerijast saate juhiseid erinevate kastmistööde kombineerimiseks 
(lk 16-20).

Vajalikud vahendid

Pliiatsid ja 
värvipliiatsid

Joonlaud Millimeeterpaber
* Kui soovite süsteemi ise paigaldada, juhime teie tähelepanu asjaolule, et me ei võta vastutust 
sellest tuleneda võivate kulude ja kahjustuste eest.

GARDENA tilkkastmissüsteemi planeerija.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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1. Joonestage oma aia plaan
Kastmist vajavate alade ja veeühenduse märkimine.

Alustame.
Joonestage oma krundi skeem. 
Seda on kõige parem teha 
millimeeterpaberile skaalas 
1:100 (1 cm = 1 m) või 
1:200 (1 cm = 2 m).

Terrass

Maja

Aia skeem
Aia plaan koos sellele kantud taimealade 
ja märgistustega (nt hekid, lillepeenrad, 
taimekastid jne) ning veeühendusega 
(veekraan).

Vihmutusalad
Märkige kõik kastmist vajavad taimed ja taimealad.

Veeühendus
Märkige joonisele veeühenduse asukoht (veekraan, kaev, maasse kaevatud 
paak).

Veeühendus on liiga kaugel?
Kui te ei soovi, et süsteem algab kraanist, 
saab aia erinevad alad ühendada maaaluse 
GARDENA veevõrgusüsteemi abil.

SOOVITUSED

Veeühendus

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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2. Valige vajalikud tilgutuspead ja vihmutid  
ning märkige need plaanile
Ülevaade

2a. Terrass/rõdu 
1   Lillepotid

  Lõpuühendustilgutuspead eraldi potitaimede 
kastmiseks.

2   Kastid 
 Jadaühendustilgutuspead kastitaimede või  
       suuremate potitaimede kastmiseks.

2b. Peenrad 
Pihustusotsakud / vihmutid
Erineva suurusega köögivilja- ja lillepeenarde 
kastmiseks.

1
2

2c. Taimeread 
Tilkkastmisvoolik 
Hekkide, põõsaste ja taimeridade kastmiseks.

2d. Teised kasutusotstarbed

Tundlikud noored istikud
Uduvihmuti

Murud
Maa-alune tilkkastmisvoolik  
13,7 mm

Puu ümbrus
Väikese ala vihmutusotsak

Suured taimed kastis
Ringikujuline 4,6 mm (3/16")
voolik koos tilgutuspeadega

Vastavalt sellele, milliseid kastmistöid 
planeerite oma aeda, tuleb valida ka 
vajaminevad süsteemiosad. Märkige 
need oma plaanile ja lisage 
ostunimekirja. 

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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2a.  Potitaimede kastmine terassidel ja rõdudel
Kastitaimede kastmiseks rõdul, terrassil või kasvuhoones kasutage lõpuühendus- või jadaühendustilgutuspead. Olenevalt kastmist vajavate taimede arvust võib 
piisata 4,6 mm (3/16") toitevoolikust. Vajadusel kasutage lisaks 13 mm (1/2") voolikut.

Potitaimed 
Potitaimed varustatakse reguleeritavate lõpuühendus 
tilgutuspeadega, mis kinnitatakse paigaldustööriista 
abil ühendusvooliku otsa. Toite- ja ühendusvoolik 
ühendatakse T-liitmiku abil. Tilgutuspead fikseeritak-
se toruhoidikute abil oma kohale ja joondatakse 
potiga. Reguleeritavad lõpuühendus tilgutuspead on 
saadaval ka survet võrdsustava ja isepuhastava 
versioonina.

Taime- ja lillekastid
Taimekastid varustatakse jadaühendustilgutuspeade-
ga, mis paigaldatakse piki toitevoolikut. Olenevalt 
taimekasti suurusest ja kastmist vajavate taimede 
arvust soovitame kasutada 3-5 tilgutuspead 
taimekasti ühe meetri kohta. Voolik fikseeritakse kasti 
2-3 voolikuhoidja abil. Korraga saab kasutada kuni 
25 jadaühendustilgutuspead.

Suuremate paigaldiste puhul peate toitevoolikuks 
kasutama 13 mm (1/2") voolikut. Hargnemiseks võite 
kasutada T-liitmikku ja jätkata 4,6 mm (3/16") 
ühendusvoolikuga, millega saab ühendada 
maksimaalselt 25 tilgutuspead. Sellisesse konfigurat-
siooni on võimalik ühendada kuni 500 jadaühendus-
tilgutuspead, eeldusel, et veerõhualaldi on paigalda-
tud süsteemi keskele.

Kastmine kui puudub kraaniühendus
Kui näiteks teie rõdul ei ole veekraani, soovitame 
kasutada täisautomaatset lillekastide kastmise 
süsteemi GARDENA Flower Box Watering. 

SOOVITUSED Potitaimede puhul on soovitav, et kastmisajad ja kastmistsüklid on lühikesed, nt 3 minutit iga 
8 tunni järel (olenevalt poti suurusest).

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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 34   
Pihustipead  

 30    
Jadaühendusvihmutid

 29    
Lõpuühendusvihmutid

32  Pöörlevad 
pihustipead

 31  6 mustriga   
pihustipead 

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

Õrn uduvihmutus
Istutatud taimeridade kastmiseks lehtede alt sobivad pihustuspead, mis on paigaldatud vahetult voolikule 5 , kasutades selleks paigaldustööriista 
4 . Kui soovite, et peen veeudu langeb ülalt (nt istutatud taimeread), on teil vaja pikendustoru 18 , et saavutada vajalik kõrgus. Selleks paigaldage 

pikendustoru 18  T-Liitmikule 17  ja ühendage pihustuspea. T-liitmik 18  fikseeritakse pinnasesse voolikuhoidja 10  abil. Kui pinnas on tugev, 
kinnitage T-liitmik voolikuklambrite 8  abil. Pihustuspea vihmutamise vahemiku reguleerimiseks kasutage reguleerklappi 19 .

2

4

108 17

18
19 

18

17

Tootlikkus keskele paigaldatud veerõhualaldi Master Unit 2000 korral (otsepaigaldus 1/2" ühendusvoolikule)

Pihustipea  360° – max  20 tk
Pihustipea  180° – max  26 tk
Pihustipea  90° – max  32 tk

* Deklareeritud tootlikkus kohaldub 
Master Unit 2000.

Jada- ja lõpuühendusvihmuti 
- max 30 tk

Pöörlev pihustipea - 
max 25 tk

6 mustriga pihustipea 
- max 34 tk

max 0,6 m

max 5,5 m

max 0,6 m

max 2,75 m

2b. Köögivilja- ja lillepeenarde kastmine
GARDENA tilkkastmissüsteemis on lai valik erinevaid pihustusotsakuid lillepeenarde ja taimeridade kastmiseks. Valikus on mitmed pihustuspead paljude 
erinevate taimekombinatsioonide kastmiseks.

5

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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2c. Hekkide ja taimeridade kastmine 
Taimeridade ja hekkide mugav ning ökonoomne kastmine
Taimeridade ja hekkide kastmiseks vajalike voolikute valik sõltub kastmisala pikkusest. 13 mm (1/2") tilkkastmisvoolik sobib pikemate hekkide ja 4,6 mm (3/16") 
tilkkastmisvoolik lühemate hekkide (kuni 15 m) kastmiseks. Lihtsalt paigaldage voolik, veerõhualaldi ja vooliku otsakork ning ühendage veekraaniga.

Lühikesed hekid
Kui vajate väiksemate hekkide jaoks väiksemat lahendust, võib teile 
sobida 4,6 mm (3/16") tilkkastmisvoolik, kus on Tilgutusavad iga 
30 cm järel (etteandevõimsus 1,5 l/h), vooliku maksimaalne lubatud 
pikkus on 30 m ja seda juhul kui veerõhualaldi on paigaldatud 
keskele. Võimalus lisada liitmikke abil haruliine ja pikendada 
süsteemi.

Pikemad hekid
Tänu 13 mm (1/2") vooliku läbimõõdule on seda lahendust lihtne 
paigaldada, nt hekkide ja taimeridade kastmiseks. Tilgutusavad 
iga 30 cm järel (etteandevõimsus 4 l/h), vooliku maksimaalne 
lubatud pikkus on 100 m ja seda juhul kui veerõhualaldi on 
paigaldatud keskele. Võimalus lisada liitmikke abil haruliine ja 
pikendada süsteemi.
Voolikuhoidjaid 9  kasutatakse torude fikseerimiseks pinna-
sesse. Soovitame kasutada ühte voolikuhoidjat tilkkastmisvooliku 
ühe meetri kohta.

Kallakul olevad hekid või taimeread
13,7 mm maalause tilkkastmisvooliku võib paigaldada varjatult maa alla või ka maa peale. 
See on ideaalne lahendus, kui teie aed on kallakul
• Survet võrdsustavad tilgutuspead tagavad ühtlase veevoolu vooliku kogu pikkuse ulatuses.
• Integreeritud juuretõke väldib juurte sattumist tilgutuspeadesse.
• Isesulguv membraan väldib tilgutuspeade ummistumist.

Vooliku max pikkus võib olla kuni 200 m. Maasse paigaldamise sügavus umbes 20 cm. 
Tilgutusavade vaheline kaugus 30 cm. Tähelepanu! Maa-alla paigaldatavat tilkkastmisvooli-
kut ei saa kasutada koos teiste Gardena tilkkastmissüsteemi osadega.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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2d. Teised kasutusvaldkonnad
Lisaks eespool kirjeldatud kasutusvaldkondadele saab tilkkastmissüsteemi kasutada ka mitmete teiste kastmistööde juures.

Taimede pihustamine uduvihmutitega
Kasutage GARDENA paigaldustööriista ja paigaldage uduvihmutid umbes 50 cm 
intervallide järel 13 mm (1/2") voolikule ning kinnitage voolikuhoidjate ja 
T-liitmike abil taimede/istikute kohale. Ideaalne kasvuhoones kastmiseks. Selles-
se süsteemi võib paigaldada kuni 50 uduvihmutit.

Puu- ja põõsaaluste niisutamine

Vooliku pikkus kuni 15 m
Kastmissüsteemidesse maksimaalse pikkusega 15 m tuleks paigaldada väikese 
ala pihustuspead 36  piki 4,6 mm (3/16") voolikut 6 . Kuni neli väikese ala 
pihustuspead võib paigaldada veerõhualaldiga 1  , kui see on T-liitmiku abil 
torustiku keskele paigaldatud. Pange väikese ala pihustuspead voolikuhoidikute 
10  abil täpselt sinna, kus te neid taimede juures vajate. Vooliku otsa sulgemi-
seks kasutage stopp-otsikut 16 .

Vooliku pikkus 15 m ja enam
Kui teie kastmissüsteem on pikem kui 15 m, kasutage paigaldustööriista 4  
ja paigaldage väikese ala pihustuspead 35  otse 13 mm (1/2") voolikule 5 . 
Maksimaalselt saab paigaldada 30 väikese ala pihustuspead (kasutades 
veerõhualaldit Master Unit 2000 2  ). Paigaldage väikese ala pihustuspead 
täpselt sinna, kus taimed neid vajavad, kasutades voolikuhoidjaid. Vooliku otsa 
sulgemiseks kasutage stopp-otsikut 16 .

Muru kastmine maa alla paigaldatud tilkkastmis-
vooliku abil
Varjatult 10 cm sügavusele pinnasesse paigaldatud tilkkastmisvoolik, sammuga 
30 cm, paigaldatakse sarnaselt põrandakütte torustikule.
• Survet võrdsustavad tilgutusavad tagavad ühtlase veevoolu toru kogu pikkuse 

ulatuses.
• Integreeritud juuretõke väldib juurte sattumist tilgutusavadesse.
• Isesulguv membraan väldib tilgutuspeade ummistumist.
• Vooliku maksimaalne lubatud pikkus 200 m.

Suured taimed kastis
Kastidesse istutatud suuremate taimede kastmiseks võite kasutada ka 4,6 mm (3/16") tilkkastmisvoolikut. Paigaldage voolik 
ringikujuliselt ümber taime juure ja ühendage see T-liitmiku abil peavoolikuga.

Vastavalt vajadustele saab pihustuspea kastetava ala läbimõõtu reguleerida vahemikus 10-40 cm.

16

36

1
6

35

16
2

4

Kastmissüsteem võib koosneda 
ka kombineerituna tilgutuspea-
dest ja uduvihmutitest. 
Istutusalade erinevat veevaja-
dust saab reguleerida 
sulgurventiilide abil.

SOOVITUSED

10

5
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3. Veetarbe määramine (suuremate / kombineeritud süsteemide jaoks)
Kastke aia mitut ala kombineeritult. Ühendage omavahel erinevad süsteemid.

Põhisüsteem:
• Veerõhualaldist sõltub süsteemi tootlikkus ja vee hulk, mis süsteemi lastakse.
• Süsteemi tootlikkus peab olema veetarbest suurem.
• Paigaldamiseks on kolm võimalust. Tilgutuspeade ja uduvihmutite veetarve on muutuv ja sõltub paigaldise tüübist.

Paigaldustüüp 1 
Kastmistarvik ühendatakse 4,6 mm vooliku külge ja 
toide tagatakse läbi 13 mm vooliku.

Paigaldustüüp 2 
Kastmistarvik ühendatakse 4,6 mm vooliku külge ja 
toide tagatakse samuti läbi 4,6 mm vooliku.

Paigaldustüüp 3
Kastmistarvik ühendatakse otse 13 mm vooliku 
külge.

Veerõhualaldi paigaldamine vooliku algusesse Veerõhualaldi paigaldamine vooliku keskele*

Master Unit 1000 Master Unit 2000 Master Unit 1000 Master Unit 2000

Paigaldust-
üüp 1

Soovitav süsteemi too-
tlikkus Vooliku pikkus**

500 
13 mm max. 40 m 
4.6 mm max. 15 m

1000 
13 mm max. 40 m 
4.6 mm max. 15 m

1000 
13 mm max. 2 x 30 m 
4.6 mm max. 15 m

2000 
13 mm max. 2 x 30 m 
4.6 mm max. 15 m

Paigaldust-
üüp 2

Soovitav süsteemi too-
tlikkus Vooliku pikkus**

50 
max. 15 m

50 
max. 15 m

100 
max. 15 m

100 
max. 15 m

Paigaldust-
üüp 3

Soovitav süsteemi too-
tlikkus Vooliku pikkus**

500 
max. 40 m

1000 
max. 40 m

1000 
max. 2 x 30 m

2000 
max. 2 x 30 m

Soovitav paigaldustüüp 1 
Määrake süsteemi tootlikkuse väärtus
1. Määrake kastmistarvikute 

(pihustuspead / tilgutuspead / 
tilkkastmisvoolik) arv ja tüüp

2. Määrake süsteemi veetarve 
(kastmistarvik x tabelis toodud 
veetarve)

3. Kogu veetarbe arvutamiseks liitke 
kõik summad kokku. Süsteem 
toimib sujuvalt, kui süsteemi 
veetarve on ühenduse tootlikku-
sest väiksem.

4.6 mm (3/16") voolik

Veetarve
Art. Tootekirjeldus Kastmistarviku veetarve Vajamineva-

te kastmis-
tarvikute arvPaigaldus-

tüüp M1 M2 M3

1340 / 8310 Lõpuühendustilguti 2 2 5
1391 Reguleeritav lõpuühendustilguti 0-20 l/h 10 10 25
8343 Jadaühendustilguti 2 l/h 4 4 – 12 tk 48
8320 Reguleeritav vihmuti 10 - 40 cm – – 70
8321 Reguleeritav jadaühendusvihmuti 10 - 40 cm 70 25 –
1365 Pihustipea 360° 125 100 100
1367 Pihustipea 180° 110 100 80
1371 Uduvihmuti 40 25 40
1369 Pihustipea 360° pöörlev 110 100 80 1 tk 80
1396 Pihustipea 360° 6-mustrit 125 50 60
8361 Sirgtrajektoorvihmuti OS 90 – – 1000
13010 / 1362 Maapealne tilgutusvoolik 4,6 mm (3/16")*** 4 4 –
13001 / 13002 
13013 / 13131 Maapealne tilgutusvoolik 13 mm (1/2")*** – – 10 7.5 meetrit 75

Kokku 203

Veetarve 
kokku

Süsteemi  
tootlikkus

NÄIDISARVUTUS

* Kogu süsteemi tootlikkus (mõlema poole tootlikkus kokku), kui veerõhualaldi on paigaldatud keskele.
** Vooliku maksimaalne pikkus omab ainult suunavat tähendust. See sõltub alati ühendatud kastmistarvikute arvust.
*** Veetarve tilkkastmisvooliku ühe meetri kohta.

13 mm (1/2") voolik

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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SOOVITUSED

4. 4. Kastmisplaani joonestamine
Valige veeühendus, veerõhualaldi, voolikud ja liitmikud ning joonestega need oma plaanile.

3. sammu ajal arvutasite oma süsteemi veetarbe. Nüüd toimige järgmiselt:
• joonestage veerõhualaldi oma süsteemi keskele või algusesse (vt lk 21);
• ühendage veerõhualaldi valitud kastmistarvikutega pea- ja ühendusvoolikute abil (vt lk 17-20);
• otsustage, missuguseid süsteemiosi teil on vaja ja valige nende põhjal vajaminevad liitmikud, stopp-otsikud või 

voolikuhoidjad ning joonestage need osad aiaplaanile;
• veerõhualaldi ühendamiseks kraaniga kasutage ühenduskomplekti.

Maja

Hekk

Lil-
lepeenar

Terrass

13 mm

4,6 mmTa
im

ep
ot

id

1x /m

12 * Jadaühendustilguti 2 l/h

1 Pihustipea 360° pöörlev

13 mm

7,5 m tilkkastmisvoolik

Veeühendus Master Unit 
(1000 l / h)

Master Unit 
(2000 l / h)

Peavoolik 
13 mm 1/2"

Ühendusvoolik 
4,6 mm 3/16"

Põhiosad

Saadaolevad liitmikud ³∕₁₆" 4,6 mm või ½"  13 mm voolikute jaoks

Voolikuhoidik Voolikuklamber Voolikuhoidik

T-liitmik L-liitmik 4 väljundiga 
veejaotur

ÜhendusliitmikT-liitmik

Sulgurventiil *Stopp-otsik

* Paigaldage iga eraldiseisva veeliini algusesse, tilgutuspeade ja vihmutite ette, sulgurventiilid, mis tagavad, et eraldiseisvad istutusalasid kastetakse täpselt õige koguse veega.

Märkige plaanile kastmis-
tarvikud ja lisage need oma 
ostunimekirja

Universaalne tehnoloogia voolikute paigaldamiseks
Meie voolikuhoidjate 10  abil saate paigutada voolikud ja tilgutuspead täpselt õigesse kohta. Kõrgemate 
taimede pealt kastmiseks võite kasutada pikendustoru 18  (paigaldatakse otse voolikuhoidjale). Kui te ei saa 
või ei soovi fi kseerida voolikut pinnasesse, võite kasutada voolikuklambreid 8 . 

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Samm 5/5

*Saadaval Eesti turul alates aastast 2018.

5. Automaatjuhtimine
Kui süsteem on planeeritud, valige sellele sobiv juhtimissüsteem.

GARDENA kastmiskompuuter
Kui kasutate kastmiskompuutrit, võite lasta tilkkastmissüsteemil 
oma aeda täiesti automaatselt kasta. Valige kastmiskompuuter, mis 
sobib kõige paremini teie vajadustega.

GARDENA Smart System* 
Igas kohas, igal ajal. 

GARDENA Smart System võimaldab teil juhtida oma aia kastmist ja 
niitmist spetsiaalse rakenduse abil. Standardvarustuse hulka kuulub 
rakendus ja GARDENA Smart modem. Süsteemi lisadena saate valida 
GARDENA Smart anduri, GARDENA Smart kastmiskompuutri ja 
GARDENA Smart SILENO robotniiduki. Need on saadaval tervikliku 
komplektina või kastmisele orienteeritud komplektina.

Lisateavet veebilehelt www.gardena.com

GARDENA tilkkastmissüsteem ja pop-up 
kastmissüsteem

GARDENA tilkkastmissüsteemi ja GARDENA pop-up kastmissüs-
teemi saab juhtida kui ühtset süsteemi. . See tähendab, et saate 
automatiseerida kogu oma aia kastmise vaid ühe kontrollsüsteemi 
abil.

Kombineeri ja juhi automaatselt.

kastmissüsteemi saab juhtida erinevaid lahendusi kasutades?
GARDENA pakub kolme taset, olenevalt teie kastmissüsteemi keerukusest:
Classic - vähenõudlikele kasutajatele
Comfort - suuremate nõudmistega kasutajatele
Premium – kasutajatele, kes soovivad vaid parimat lahendust

KAS TEADSITE, ET

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Alternatiiv ruudukujuliste alade kastmiseks
Suuremate pindade kastmine aiamaal.
GARDENA võnkuv vihmuti on ideaalne lahendus lillepeenarde ja aiamaa tõhusaks ja ulatuslikuks kastmiseks.  
Vihmutus ulatust ja laiust saab reguleerida vastavalt kastetava ala suurusele ja taimede kõrgusele.

1–90 m2

0,5–7 m

1,5–13 m

37

5

20

10

Täpne kastmine
Parim viis ruudu- ja ristkülikukujuliste alade kastmiseks aiamaal ja lillepeenardel on 
kasutada  sirgtrajektoorvihmutit OS 90  37 . Vihmutus ulatust ja laiust saab vastavalt 
vajadusele reguleerida. Kaetava ala suurus võib olla 1-90 m². Saate muuta vihmuti kõrgust 
vastavalt taimekasvule pikendustoru  20  abil. Vibreeriv vihmuti paigaldatakse 13 mm 
(1/2 tolli) ühendusvoolikule 5  ja kinnitatakse maasse voolikuklambrite abil  10 . 
Saate ühendada kuni kaks vihmutit, kui need asuvad üksteisest 10 m kaugusel.

Kastmine 
Selleks et vesi jõuaks aias ka kõige süga-
vamate juurteni, on kõige parem kasta üks 
kuni kaks korda nädalas. Nii sirgtrajektoor-
vihmuti OS 90 kui ka pihustuspea (vt vasa-
kul) kasutavad umbes 5 liitrit vett ruutmeetri 
kohta. Sõltuvalt pinnase tüübist vastab see 
umbes 5 cm nõrgumissügavusele tunnis.

Alternatiivne lahendus
Kui teil on pealtkastmise suhtes tundlikke taimi, 
sobib 15 m pikkune 4,6 mm (3/16 tolli) tilkkas-
tmisvoolik. Painduv voolik on ideaalne alternatiiv 
pihustuspeadele: tilgutusavade vahe on 30 cm 
ning see on pikendatav kuni 30 m-ni, kui surveal-
aldi paigaldatakse keskele.

SOOVITUSED

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Paigaldamise juhised
Kastmissüsteemi paigaldamine on ääretult lihtne*.

1. Ühenda veerõhualaldi  
    veeallikaga.

Ühenda veerõhualaldi veeallikaga 
(kraan, pump) kasutades GARDENA 
voolikut ja ühendusliitmike.

3.   Tee avaused voolikusse ja 
ühenda tilgutuspead.

Tee avaused toitevoolikusse kuhu 
soovid paigaldada tilgutuspead või 
vihmutus otsikud.

4.  Paigalda ühendusvoolikud  
    ja ongi valmis!!

Lõika ühendusvoolikud vajaliku 
pikkusega, lisa sinna vahele või otsa 
kastmistarvikud ning ühenda toite-
voolikuga vastava liitmiku abil.

2.  Aseta paika toitevoolikud,   
    lõika vajalikku pikkusesse ja  
    ühenda liitmikega.

Lõika 1/2" toitevoolik parajasse 
mõõtu ning aseta paika. Peale seda 
ühenda liitmikud ja tilgutuspead ning 
kinnita voolik voolikuklambritega, 
-piikidega pinnase külge.

*    Kui soovite susteemi ise paigaldada, juhime teie tahelepanu asjaolule, et me ei vota vastutust sellest tuleneda voivate kulude ja kahjustuste eest.

Talvekülm? Pole probleemi
Saad muuta GARDENA tilkkkastmissüsteemi talvekindlaks vaid mõne lihtsa liigutusega. Kõik mida pead tegema on viima veerõhual-
aldi mõnda sooja kohta, tühjendama väetisejaoturi, ühendama süsteemi lahti veevõrgust ja ongi tehtud! 

Veeuhendus on liiga kaugel?
Kui te ei soovi, et susteem algab kraanist,
saab aia erinevad alad uhendada maaaluse
GARDENA veevorgususteemi abil.

SOOVITUSED
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Artikli nr. Nimetus Kogus

Süsteemi algusosad
1 1355 Veerōhualaldi Master Unit 1000
2 1354 Veerōhualaldi Master Unit 2000
3 8313 Väetisedispenser
4 8322 Paigaldustööriist

Ühendusvoolikud
5 1346 Peavoolik 13 mm (1/2") 15 m
5 1347 Peavoolik 13 mm (1/2") 50 m
6 1350 Ühendusvoolik 4,6 mm (3/16") 15 m
6 1348 Ühendusvoolik 4,6 mm (3/16") 50 m
7 8358 Sulgurventiil 13 mm 
7 8357 Sulgurventiil 4,6 mm
8 8380 Vooliku klamber 1/2"
9 1327 Voolikuhoidja 4,6 mm

10 8328 Voolikuhoidja 13 mm
10 8327 Voolikuhoidja 4,6 mm

Liitmikud ja tarvikud
11 8339 X-ühendusliitmik 13 mm
11 8334 X-ühendusliitmik 4,6 mm
12 8333 T-ühendusliitmik üleminek 13 mm - 4,6 mm
13 8329 T-ühendusliitmik 13 mm
13 8330 T-ühendusliitmik 4,6 mm
14 8382 L-ühendusliitmik 13 mm
14 8381 L-ühendusliitmik 4,6 mm
15 8356 Jätkuliitmik 13 mm
15 8337 Jätkuliitmik 4,6 mm
16 8324 Stopp-otsik 13 mm
16 1323 Stopp-otsik 4,6 mm
17 8331 T-ühendusliitmik 13 mm
17 8332 T-ühendusliitmik 4,6 mm
18 1377 Pikendusotsik vihmutitele
19 1374 Reguleeritav ventiil
20 8363 Pikendustoru OS 90

Tilgutuspead
21 1340 Lõpuühendustilguti 2 l/h
22 1391 Reguleeritav lõpuühendustilguti 0-10 l/h

Tilgutuspead
23 8343 Jadaühendustilguti 2 l/h

Pihustuspead
24 1396 Pihustipea 360° 6-mustrit
25 1369 Pihustipea 360° pöörlev
26 1371 Uduvihmuti
27 1365 Pihustipea 360°
27 1367 Pihustipea 180°
28 8320 Reguleeritav vihmuti 10 - 40 cm
29 8321 Reguleeritav jadaühendusvihmuti 10 - 40 cm
30 8361 Sirgtrajektoorvihmuti OS 90

Tilkkkastmissüsteemi 
ostunimekiri

Märkmed:

Et kauplusesse minnes midagi 
ostmata ei jääks.

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Maaaluse 
kastmissüsteemi 
ostunimekiri
Et kauplusesse minnes midagi 
ostmata ei jääks.

Artikli nr. Nimetus Kogus

Süsteemi liitmikud

2722 Veevõrgu liitekarp
1505 ProfiSystem liitmike KOMPLEKT
2713 ProfiSystem veevõrgu ühenduskompl.
1513 Kraaniliide + klamber
8193 2 väljundiga veejaotur 
8194 4 väljundiga veejaotur
2724 Veevõrgu regulaatorklapp
8250 Veevõrgu liitekarp
2761 Ühendusliitmik  25 mm x ¾" sisekeere
2762 Ühendusliitmik 25mm x 1" sisekeere
2763 Ühendusliitmik 25mm x 1" väliskeere
2790 T-liitmik 25mm x ¾" sisekeere
2760 Drenaaziklapp 3/4" väliskeere
Süsteemi juhtimis seadmed
1188 Niiskusandur 
1186 Pikendusjuhe niiskusandurile, 10m
Kastmiskompuutrid ja tarvikud
1169 Kastmistaimer 5-120 min.
1883 Kastmistaimer FlexControl
1862 Kastmiskompuuter C 1030 plus
1874 Kastmiskompuuter C 2030 duo plus
1864 Kastmiskompuuter C 1060 plus
1197 Automaatne veejagaja
Kastmissüsteemi automaatika
1242 Programmeerimispult kontrollmoodulile
1250 Kastmisventiili kontrollmoodul
1251 Niisutusklapp 9 V
1284 Niisutuskontrollisüsteem Classic 6030
1276 Niisutuskontrollsüsteem 4040, 24 V, 4 ventiilile
1277 Niisutuskontrollsüsteemi lisamoodul 2040, 24 V, 2 ventiilile
1278 Niisutusklapp 24 V
1254 Automaatventiili karp V1
1255 Automaatventiili karp V3
1280 Ühenduskaabel, 15 m, 7x0,5 mm2

1282 Kaabliühendus 24V (6 tk.)
1273 Pumba kontroll süsteem 24V
Paigaldustorud
2700 Paigaldustoru 25 mm, 25 m
2701 Paigaldustoru 25 mm, 50 m
Liitmikud
2771 T-liitmik 25 mm
2773 L-liitmik 25 mm
2775 Ühendusliitmik 25 mm
2778 Lõpuliitmik 25mm
2780 L-liitmik 25mm x ½" väliskeere
2781 L-liitmik 25mm x ¾" väliskeere
2782 Nurga ühendusliitmik vihmutitele 1/2" sisekeere
2783 Nurga ühendusliitmik vihmutitele 3/4" väliskeere
2786 T-liitmik 25mm x ½" väliskeere
2787 T-liitmik 25mm x ¾" väliskeere
Pop-up vihmutid
1559 AquaContour, programmeeritav pop-up vihmuti, 350 m²
8220 Pop-Up vihmuti OS150
8201 Pop-Up vihmuti T100, 100 m²
8203 Pop-Up vihmuti T200, 200 m²
8205 Pop-Up vihmuti T380, 380 m²
1569 Pop-Up vihmuti S80, 80 m²
1566 Pop-Up vihmuti S80/300

Märkmed:

MÄRKUS
Selleks, et tagada tugev 
ühendus veekraani ja veevõrgu 
liitekarbi vahel, kasuta ühen-
dusliidet Art. nr 1513

GARDENA KASTMISSÜSTEEMI PLANEERIJA
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Lihtne lahendus oma kastmissüsteemi rajamiseks
Soovite oma aeda mugavat kastmissüsteemi?
Sellest brošüürist leiate kogu teabe, et otsustada, missugust süsteemi te vajate.
Siin saate tutvuda erinevate olemasolevate süsteemide ja lahendustega ning mis eeliseid need teile pakuvad. 
Brošüürist saate lugeda ka seda, kui lihtne on kastmissüsteemi planeerimine ja paigaldamine.
Kasutage meie planeerimisjuhiseid, mille abil saate oma aia kastmissüsteemi samm sammu haaval planeerida. 
Uue süsteemi paigaldamisel abistavad teid ka meie soovitused.

Lisaks sellele pakume teile erinevat abi:
• GARDENA veebilehelt leiate kastmisplaneerija, mille abil saate luua oma vihmutussüsteemi või koostada 
tilkkastmissüsteemi osade ostunimekirja otse veebis;
• GARDENA klienditeenindus on valmis vastama teie küsimustele seoses GARDENA kastmissüsteemidega.
• Meie YouTube'i kanalilt (youtube.com) leiate huvitavaid ja informatiivseid videoklippe meie kastmislahenduste 
kohta.

Lisateave GARDENA kohta
Soovite lisateavet aedade ja GARDENA kohta? Tutvuge meie teiste brošüüridega, vaadake meie veebilehele 
www.gardena.com või jälgige meie tegemisi Facebookis https://www.facebook.com/Gardena.Eesti

Jätame endale õiguse teha muudatusi, sh muuta tooteid.

gardena.ee

Tootealane nõustamine /
help@gardena.ee


