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Kärcher laat het regenen, zoveel en waar u het wil

Irrigatie op maat

Hoogstraten, 20 mei 2015 – Heggen, bloembedden, struiken of
kruiden krijgen voortaan de exacte hoeveelheid water die ze nodig
hebben. Dankzij het nieuwe Kärcher Rain System : een nieuw
productassortiment dat hobbytuiniers hierbij perfect assisteert. De
gieter kan in het tuinhuis blijven en u hoeft zich niet langer zorgen
te maken over of uw tuin te veel of te weinig water krijgt wanneer u
voor langere tijd op vakantie bent.

Kärcher Rain System
Het belangrijkste onderdeel van het systeem is een ½” slang met
verschillende druppelaars en mircosproeiers. Deze worden eenvoudig
met

een

naald

in

de

slang

vastgemaakt.

Druppelaars

met

waterdebietregeling zorgen voor een doelgerichte irrigatie, terwijl de
microsproeiers het water over een groter oppervlak verspreiden. Een
druppelslang, die tot 50 meter kan verlengd worden, zorgt voor een
economische en bijzonder gelijkmatige distributie van het water langs
de volledige lengte van de slang, bijvoorbeeld langs bloemborders of
heggen. Met de Rain Box biedt Kärcher een starterkit die alles bevat
wat u nodig hebt voor de installatie van uw eerste, eigen
irrigatiesysteem.

SensoTimer
Het nieuwe systeem kan aangepast worden aan elke tuin. Gewoon
installeren en klaar. Het water komt precies daar waar het nodig is. Met
de

nieuwe

Kärcher

SensoTimer

kan

het

systeem

worden

geprogrammeerd in functie van tijd en behoefte. De sensoren meten
bovendien continu het vochtigheidsniveau van de bodem rond de
wortels van de planten en zenden die waarde draadloos naar de
SensoTimer. De irrigatie op de ingestelde tijd begint enkel wanneer het
vochtigheidspeil onder een vooraf bepaald niveau is gedaald. De
irrigatie wordt dus aangepast aan de reële behoefte. In vergelijking met
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irrigatiesystemen die enkel met timers werken, wordt met dit systeem
water bespaard. Het nieuwe irrigatiesysteem is verkrijgbaar in twee
modellen. De ST6 eco!ogic heeft één programmeerbare wateroutlet en
de ST6 Duo eco!ogic heeft er twee.

Perscontact :
Kärcher N.V.
Annemie Van Dijck – annemie.vandijck@be.kaercher.com
Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tel. : +32 (0)3 340 07 11
Fax : +32 (0)3 314 64 43
www.karcher.be

