PER S M ED ED EL IN G
Kärcher laat het regenen, zoveel en waar u het wil
Irrigatie op maat
20 mei 2015 – Heggen, bloembedden, struiken of kruiden krijgen
voortaan precies zoveel water als ze nodig hebben. Met het nieuwe
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hobbytuiniers die taak uit handen neemt. 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 druppelkoppen en sproeiers. Deze worden eenvoudig met een
naald in de slang vastgemaakt. Druppelkoppen met volumeregeling zorgen
voor een doelgerichte irrigatie, terwijl de sproeiers het water over een
grotere oppervlakte 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. Vaste tijden kunnen worden ingesteld. 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
varieert dus volgens de reële behoefte. In vergelijking met 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.
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