راهکارهای بهرهوری آب

پروژههای
جهانی
1980
تاریخچه هرمیسن
ایده راهاندازی فعالیت های نوسازی و بهبود آبیاری براساس نیازهای ناشی از الزامات
محیط ما پدیدار گردید .مشکالت کمی و کیفی در آب آبیاری ما را بر آن داشت تا
مطالعات امکان سنجی را با هدف ایجاد تشکیالتی که قادر به پاسخگویی مناسب در
زمینه الزامات آبیاری باشد ،شروع کنیم.

به هرمیسن خوش آمدید
هرمیسن شریک فناوری شما در توسعه پروژههای پیشرفته کشاورزی در زمینه
اتوماسیون آبیاری و کوددهی است.
هدف ما ،دستیابی به باالترین میزان رضایتمندی مشتریان است.

پروژههای
سودآور

از طرح تا راهکار نهایی
هرمیسن انجام پروژههای یکپارچه اتوماسیون شامل طراحی ،نصب ،راهاندازی ،نگهداری
و مشاورههای فنی سیستمهای تغذیه و آبیاری قطرهای خودکار را در کشت انبوه
گلخانهای (باغبانی ،گلها ،گیاهان آپارتمانی ،اتاق نشاء و  )...و نیز در سطوح وسیع (باغ
مرکبات ،باغبانی ،درختان زیتون ،غالت و  )...برعهده دارد.

پیشرفتهترین سیستمهای فناوری
مهمترین دلیل همکاری با هرمیسن ،انتخاب شریک مناسب است:
واحد تحقیق و توسعه ما در همکاری با بسیاری از دانشگاههای معتبر ،ترکیبی یکتا از
راهکارهایی را توسعه دادهاند که ما را به مجموعهای پیشرو از منظر فناوری در این
زمینه تبدیل کرده است .مشتریان ما و مزرعههای آنها ،اصلیترین گواه این ادعا است.

حوزههای
فعالیت

اتوماسیون آبیاری
هرمیسن فعالیتهای تولید ،توزیع و نصب برنامهریزها ،کنترلکنندهها و کامپیوترهای
آبیاری را برعهده دارد .این تجهیزات ،امکان اجرای فرمانهای آبیاری به شیوهای سادهتر
از گذشته بدون پیچیدگیهای فراوان فراهم میکند.
تجهیزات هرمیسن بسیار انعطافپذیر و کارامد بوده و راهکارهای متنوعی در اختیار
مشتریان قرار میدهد.

اتوماسیون تغذیه و کوددهی
هرمیسن دستگاههای کوددهی پیشرفتهای را برای تنظیم نسبت کودها و مواد شیمیایی
تولید کرده که امکان کوددهی موثر و بهینه و رسیدن به باالترین سطح بهرهوری ممکن
برای انواع محصوالت شامل سبزی و صیفیجات ،گلها ،میوهها ،مرکبات ،درختان زیتون
و  ...را در فضای گلخانهای و آزاد در اختیار مشتریان قرار میدهد.

کنترل اقلیم
مدیریت خودکار سیستم کنترل اقلیم هرمیسن ابزار الزم برای بهینه کردن شرایط اقلیمی
داخل گلخانه را در اختیار قرار میدهد.

کیفیت
هرمیسن
اتوماسیون آبیاری
هرمیسن سیستمهای متنوعی برای انجام خودکار آبیاری و کوددهی در اختیار دارد که
امکان برآوردن تمامی الزامات نصب را فراهم میکند.

برنامهریز اکتیوا ()Activa
کنترل کننده آبیاری براساس زمان و روز هفته قابل برنامهریزی
است .این دستگاه برای نصب در محیطهای کوچک و متوسط
شامل پارکها ،حیاط منازل ،زمینهای ورزشی و  ...مناسب
است.

کنترلکننده مریدین ()Meridian

کامپیوتر آبیاری ()SUPRA

مریدین مفهومی جدید در مدیریت آبیاری و کوددهی با

سری کامپیوترهای آبیاری ساپرا ابزارهای سختافزاری و

کنترل  pHو  ECبوده که هزینههای کم یک کنترلکننده

نرمافزاری کنترل کامل هر طرح آبیاری هستند.

متداول را با کارایی باالی یک کامپیوتر آبیاری ترکیب کرده

نسخه  SUPRA & Climaسیستم یکپارچه کنترل آبیاری،

است .این امر اجازه برنامهریزی به روشی ساده و مفهومی را

کوددهی ،بومهای آبیاری ،کنترل اقلیم و ارتباطات است.

برای کارهایی که پیشتر مستلزم پیچیدگیهای فراوان بود
فراهم میکند.

تمامی اجزای کنترلی ،نتیجه تجربیات هرمیسن در امکانات

مریدین برای مدیریت یک سیستم کامل آبیاری طراحی شده

در اختیار و به کارگیری به روزترین فناوریها در ادوات

و میتواند با هر نوع پمپ ،موتور ،دریچه ،اندازهگیر ،کلید و

خودکار و سیستمهای اطالعاتی است.

سنسور کار کند.

حداکثر کارایی
اتوماسیون تغذیه و کوددهی
هرمیسن به لطف به کارگیری روشهای مختلف مانند سنجش و کنترل  pHو  ،ECو به کارگیری نسبت در
حجم آبیاری ،دستگاههای پایش پیشرفتهای را شامل تجهیزات یکپارچه برای تعیین و ترکیب نسبت کودها،
اسیدها و مواد شیمیایی تولید و پشتیبای میکند که کوددهی و تغذیهای کارا و بهینه را برای مشتریان به
ارمغان میآورد.

دستگاه NUTRICOMAPACT

سیستم تزریق کود ،اسید و مواد شیمیایی به کمک پمپهای

مغناطیسی و مخزن اختالط توسط کنترلکنندههای کوددهی مریدین یا
ساپرا قابل برنامهریزی است.

ویژگیها



تزریق همزمان تا  10محلول کود و یک اسید با امکان ترکیب مخازن مختلف اسید
(نیتریک ،سولفوریک و  )...در شرایط مختلف.



مخزن اختالط با تضمین ایجاد یک محلول کود همگن و جلوگیری از اسیدی شدن و کاهش کود



پمپهای مخزنی با تضمین ایجاد جریان پیوسته و ثابت به سمت مخزن اختالط (با دو سنسور  pHو )EC



شیر برقیهای کود با اعمال پالسهای الکتریکی برای باز و بسته شدن جریان ایجاد شده توسط پمپهای مغناطیسی برای حفظ
فرمول مطلوب کود



پمپ کود با تزریق محلول تغذیهای ساخته شده در مخزن اختالط به لوله اصلی تغذیه



توزیع محصوالت شیمیایی مانند کالتها ،آفتکشها و ...

دستگاه NUTRIVENT
تزریق کود و مواد مغذی به کمک سیستم ونتوری کنترل شده توسط
برنامهریز کوددهی مریدین یا ساپرا

ویژگیها


تزریق همزمان تا  4محلول کود و یک اسید



یک سنسور  pHو یک سنسور ( ECدو سنسور قابل انتخاب)



انژکتورهای ونتوری مکش به لولههای آبیاری مرتبط با محلولهای کود و اسید



شیر برقیهای کود با اعمال پالسهای الکتریکی برای باز و بسته شدن جریان ایجاد شده توسط پمپهای
مغناطیسی برای حفظ فرمول مطلوب کود



پمپ کود با تزریق محلول تغذیهای ساخته شده در مخزن اختالط به لوله اصلی تغذی

نسخههای خاص

 هرمیسن در کنار مشتریان خود ،ویژگیها و الزامات هر پروژه را تحلیل کرده و راهگارهای مناسبی را
برای هر حالت ارائه میدهد.

کنترل سراسری

مدیریت اقلیم
مشتریان به کمک راهکارهای کنترل اقلیم هرمیسن قادر به دستیابی به بهترین تولیدات در
گلخانههای خود خواهند بود .سیستم شامل یک کامپیوتر آبیاری و و برخی سنسورهای داخل و
خارج از گلخانه است.
این سیستم ،با پایش و فعالسازی دستگاههای کنترل اقلیم همچون سیستمهای گرمایشی،
دستگاههای تزریق  ،CO2سیستم مهپاش ،سایبانها ،پنجرهها و دریچهها ،فنها و  ...بیشترین
بهرهوری را فراهم میکند.

قدرت و تنوع
راهکارهای فناورانه هرمیسن برای مدیریت اقلیم ،ترکیبی از قدرت و تنوع بینظیر را در اختیار قرار
میدهد .در محیطهای باز ،این برنامهها امکان سنجش دادههای اقلیمی شامل رطوبت ،دمای
خاک و  ...را در کنار فعالسازی براساس نیاز برنامهها فراهم میکند.
میتوان برنامههایی برای دورههای مختلف و روزهای خاص تعریف کرد .میتواند طول روز را به
"دورههای کنترلی" تقسیم کرده و برای هر یک دورهای متفاوت تعریف نمود تا شرایط اقلیمی
غالب در هر زمان خاص و الزامات متفاوت محصول برآورده گردد.

راهکارهایی برای
اندازهگیری

راهکارهایی برای مجموعههای آبیاری
کنترل سیستمهای تامین آب برای مجموعههای آبیاری نیازمند روال مدیریتی منحصر به فرد هر آبیاری در
عین حفظ یکپارچکی کنترل سراسری شبکه آبیاری است.
هرمیسن راهکاری یکپارچه ارائه کرده که هر واحد یا هر گروه از واحدهای آبیاری از یک منبع آب شبکه
آبیاری بهرهمند میشوند .این راهکار در هر مورد با مشخصههای ویژهای نصب میشوند که سطوح خاصی از
فشار ،فیلتراسیون و  ...را پشتیبانی میکند .منبع آب به کمک یک سیستم الکترونیکی مستقل ،خودکار
میشود.
تمامی سیستمهای کنترلی نصب شده در شیرهای برقی به یکدیگر و به یک کامپیوتر مرکزی متصل هستند.
کامپیوتر مرکزی کنترل کننده عملکرد مجموعه کلی و تمامی منابع شامل جریان لحظهای ،مصرف تجمعی
و وضعیت شیرهای برقی در هر لحظه است .بدین ترتیب ،امکان ذخیرهسازی آمار و اطالعات با مشخص
کردن مصرف و کنترل تمامی شرایط کاری هر یک از مجموعههای طراحی شده ،همچنین امکان تغییر
آبیاری ،کرتبندی ،کنترل بیشینه جریان و و جلوگیری از آسیبها ،هشدارها و نشتیها فراهم میگردد.

عملیات عمرانی و زیربنایی
هرمیسن تا به امروز پروژههای ملی و بینالمللی متعددی را با حداکثر کارایی برای کارهای عمرانی
شهری و شخصی طرحریزی و اجرا کرده است.
نوآوری ،فناوری ،کیفیت و خدمات ،ارزشهایی هستند که به رشد پیوسته شرکت از ابتدای شروع به کار
آن کمک کرده است.

حداکثر
بهرهوری

بومهای آبیاری گلخانهای
تجهیزات بوم آبیاری هرمیسن امکان توزیع بینقص .آب و
کود را برای تولید گیاهان و بذرها فراهم میکند.

ویژگیها
 سیستم آبیاری در طول دو ریل آلومنیومی که به قسمت پایینی آن وصل شده ،حرکت میکند.
این طرح امکان ارائه محصولی قدرتمند و بادوام را با حذف نوسانات و آسیب به ساختار کلی
فراهم میکند.
 تمام اجزای پشتیبان و سختافزار برای پایداری در شرایط اقلیمی ویژه گلخانه ،اصالح و
بهینهسازی شدهاند.
 به کمک موتور گیربکسها و تجهیزات کنترل سرعت ،میتوان سیستم آبیاری را تا  8سرعت
مختلف در طول ریلهای آلومنیومی با حرکت و توقف کامال روان برنامهریزی کرد.
 میتوان در طول هر یک از بخشهای مجزای گلخانه ،نواحی مختلفی را برای آبیاری یا کوددهی و
سمپاشی ،به جز راهروها ،انتخاب کرد.
 میتوان برای هر یک از نواحی آبیاری ،تغذیه آب یا کود را انتخاب نمود .همچنین امکان تخلیه
محلول پیشین موجود در سیستم آبیاری را که در لولههای آبپاشی باقی ماندهاند ،پیش از
شروع روال آبیاری یا کوددهی جدید در دسترس خواهد بود.

حضوری

جهانی
گستره بینالمللی

هرمیسن در بیش از  20کشور دنیا ،به صورت مستقیم یا از طریق شرکای راهبردی خود حضور دارد .پایه مشتریان

ما مهمترین شرکتهای تولیدکننده میوه و سبزیجات و صیفیجات در اروپا ،امریکای شمالی ،افریقا ،شرق آسیا و
خاورمیانه هستند.

تعهد به کیفیت
هرمیسن تعهدی قوی به کیفیت محصوالت و خدمات خود دارد .کیفیت
هرمیسن توسط ( AENORسازمان استاندارد اسپانیا) مطابق با گواهی
استاندارد  UNE-ENE ISO 9002:1996تایید شده است.
در

سال

2003

میالدی،

AENOR

انطباق

سیستم

کیفیت

هرمیسن

را

با

استاندارد

 UNE-ENE ISO 9001:2000برای طراحی ،مونتاژ و نگهداری تجهیزات آبیاری ،باغبانی و اتوماسیون،
همچنین فروش محصوالت طراحی شده برای امکانات آبیاری و باغبانی تایید کردهاند.

شرکت زمین هوشمند آینده ،شریک تکنولوژیکی

CENTRAL OFFICE: C/ La Font, 1 03550
San Juan de Alicante (Alicante) Spain

زمینههای آبیاری ،اتوماسیون تغدیه و کنترل اقلیم

Tel./Fax: (+34) 965656610 / 965941060

هرمیسن در توسعهی اهداف پیشرفته کشاورزی در
بوده و هدف ما دستیابی به باالترین سطح رضایت
مشتریان در ایران است.

Website: www.hermisan.com
E-mail: hermisan@hermisan.com

زمین هوشمند آینده بر این باور است که طرحهای نوین کشاورزی ،یک پروژه منحصر به فرد فنی و
مهندسی برمبنای دانش تخصصی کشاورزی است .بر این اساس و با نگاه به حداکثر بهرهبرداری از
تجهیزات و امکانات موجود در مجموعه کشاورزی شما به منظور کاهش هزینهها ،مناسبترین راهکار
بهصورت اختصاصی برای شما طراحی میشود.
هدف ما ،تعیین بهترین ترکیب قطعات کشاورزی شامل گلخانه ،مزرعه ،باغ و واحدهای جانبی نگهداری،
بستهبندی و صنایع تبدیلی متناسب با تمامی شرایط موجود است .برای نیل به این هدف ،از مجموعه
کارشناسان شرکت و مشاوران متخصص حوزه کشاورزی ،مناسبترین اقالم و ارقام و الگوی کشت
انتخاب شده و طراحی فنی صورت میگیرد.
پایان اجرای طرح ،آغاز همکاری زمین هوشمند آینده با بهرهبرداران در زمینه آموزش ،پشتیبانی و ارائه
خدمات مشاورهای بهرهبرداری کشاورزی خواهد بود.

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،کوچه
خلیلزاده ،پالک  ،28طبقه دوم ،واحد جنوبی

021-87634200

www.smartearthco.ir

info@smartearthco.ir

