مدیریت آبیاری ،تغذیه و کنترل اقلیم

مشخصات فنی

 رابط کاربری جدید با صفحات کاربرپسند و مفهومی

 انعطافپذیری بسیار باالی پیکربندی و عملکرد

 به کارگیری پیشرفتهای جدید صنعت الکترونیک و ارتباط با رایانه

 ثبت آماری تمام رویدادهای گذشته

 ابزار قدرتمند برای مدیریت یکپارچه آبیاری ،تغذیه و کنترل اقلیم

 ظرفیت باالی ذخیره سازی چندین ساله آمار

 قابلیت فعالسازی بیش از  1000خروجی و ورودی آنالوگ و دیجیتال

 گزارش گیری و نمودارگیری

 نسخههای ماژوالر ساپرا  128 ،96 ،64 ،32و ...

 کنترل از راه دور سیستم توسط  Ethernet ،3Gو WiFi

 قابلیت مدیریت همزمان  10شبکه آبیاری

 پشتیبانی از زبانهای مختلف

کنترل آبیاری و تغذیه
عملکرد خودکار اجزای آبیاری (پمپها ،اندازهگیر جریان آب

تعداد نامحدود برنامههای آبیاری

برحسب دبی ،شیرهای برقی تخلیه فیلترها ،شیرهای برقی

 تعداد نامحدود نواحی/مناطق آبیاری

مزرعه ،مخلوطکنها ،سنسورهای  pHو  ،ECانژکتورهای کود

 تعداد نامحدود شیرهای برقی در هر ناحیه /منطقه

و مواد شیمیایی)

 تعداد نامحدود اجزا و فعالسازی آنها

کنترل آبیاری با پارامترهای مختلف

مدیریت نامحدود کوددهی

 آبیاری براساس زمان

 متناسب با نرخ(دبی)/حجم آبیاری با کنترل  pHو هشدارهای EC

 آبیاری برحسب نیاز

 کنترل  ECو  pHبا ضرایب موازنه کودها و مواد

 آبیاری براساس تابش خورشید

 فناوری هیدروپونیک باز مارتینز MOHT

 آبیاری براساس تعرق گیاه

 کنترل  ECبا ضریب تابش خورشید

کنترل اقلیم
 نواحی اقلیم نامحدود با سنسورهای نامحدود برای کنترل
اقلیم
 ارسال فرمان برای راهاندازی ادوات کنترل اقلیم پنجرهها
دریچهها ،سایبانها ،تجهیزات گرمایشی ،مهپاشها و فنها)
 تقسیمبندی روز به دورههایی با طول مختلف برای برنامه-
ریزی فرمانهای کنترلی متفاوت در هر وضعیت
 فعالسازی برحسب نیاز دورههای آبیاری و بخشهای مختلف
سامانه برنامهریزی اقلیم
 سیستم کنترلی برای پیشبینی رویدادهای آتی
براساس اطالعات ذخیره شده
 سادگی در اعمال تغییر شرایط و مقادیر برنامهریزی
شده بین دورهها
 تعیین اهداف کنترل اقلیم توسط کاربر و کنترل
اجزای مرتبط توسط سیستم برای دستیابی به اهداف
تعیین شده

در ترکیب با برنامه آبیاری و تغذیه با کنترل VPD

شرکت زمین هوشمند آینده ،شریک تکنولوژیکی
هرمیسن در توسعهی اهداف پیشرفتهی کشاورزی
در اتوماسیون و هوشمندسازی آبیاری ،تغذیه و
کنترل اقلیم بوده و هدف ما دستیابی به باالترین
سطح رضایت مشتریان در ایران است.
نشانی :تهران ،باالتر از میدان ونک ،کوچه خلیلزاده
(لیدا) ،پالک  ،28واحد دوم جنوبی
تلفن88657919 :
وبسایتwww.smartearthco.ir:

موثرترین و دقیقترین روش تزریق کود

 تضمین تغذیه بهینه ،خالص و بدون آالیندگی گیاه
 حداکثر بهرهوری در تامین عناصر تغذیهای مورد نیاز برای گیاه
 حداکثر بهرهوری زیستمحیطی بدون آالیندگی محیطی
 جلوگیری از تجمیع مواد مغذی و اسیدی در تزریق محلول موجود به کمک اختالط در مخزن فشار اتمسفری با حجم باال

مشخصات فنی


بدنه فشرده از جنس فوالد ضد زنگ



کنترل شونده با هیدروکامپیوتر ساپرا یا مریدین



تزریق همزمان تا  10محلول کود و یک اسید مطابق شاخصهای مختلف



پمپهای مغناطیسی



شیرهای برقی کود



ستونهای محلول برای تامین فشار مایع (مدل کنترل )EC



فلومتر الکترونیکی کود (تزریق متناسب با مدل حجم آبیاری)



مخزن اختالط محلول کود



پمپ تزریق کود



تزریق عناصر دارویی گیاهی به آب آبیاری



نسخههای مختلف متناسب با اهداف مختلف کشاورزی ،دقت و نرخ
آبیاری (دبی)



دو سنسور جداگانه  pHو EC

شرکت زمین هوشمند آینده ،شریک تکنولوژیکی
هرمیسن در توسعهی اهداف پیشرفتهی کشاورزی
در اتوماسیون و هوشمندسازی آبیاری ،تغذیه و
کنترل اقلیم بوده و هدف ما دستیابی به باالترین
سطح رضایت مشتریان در ایران است.

نشانی :تهران ،باالتر از میدان ونک ،کوچه خلیلزاده
(لیدا) ،پالک  ،28واحد دوم جنوبی
تلفن88657919 :
وبسایتwww.smartearthco.ir :

مدیریت آبیاری ،تغذیه و کنترل اقلیم

معرفی
سیستم  ،MERIDIANمفهومی جدید در مدیریت آبیاری و تغذیه با کنترل  pHو

EC

است که قابلیت پایش و کنترل یک کامپیوتر را با کاهش هزینه صفحه کلید و
نمایشگر و جایگزینی با یک صفحه نمایش لمسی فراهم نموده است .این به معنی
مدیریت آسان و پویای سیستم توسط کاربر است.

این مجموعه برای مدیریت کامل آبیاری ،تغذیه و سیستم کنترل اقلیم طراحی شده
است .تزریق کود را میتوان با روشهای مختلفی همچون زمان ،حجم و نرخ جریان
(دبی) ،فرمولهای تعادل با کنترل  pHو  ECو  ...برنامهریزی کرد.

مشخصات فنی
 آبیاری و کوددهی کامل تا  3ایستگاه پمپاژ مستقل
 انواع مختلف با  64 ،32و  96خروجی قابل برنامهریزی برای اجزای مختلف
 قابلیت تعریف تعداد نامحدود برنامه آبیاری 50 ،منطقه آبیاری با ترکیب نامحدود
پمپها و شیرهای برقی در هر برنامه
 شستشوی خودکار فیلتر با فشار تفاضلی یا زمان آبیاری
 تزریق کود با شاخصهای مختلف
 oزمان تزریق
 oکنترل pH
 oکنترل ( ECتعادل مواد مغذی متناسب با  ECمطلوب)
 oتزریق متناسب با دبی یا حجم آبیاری (حجم کود برحسب لیتر در حجم آب
ورودی برحسب متر مکعب)
 هشدارهای نشانگر مقادیر تنظیمی ،حد مجاز تعریف شده و تاخیرهای زمانی با
قابلیت ارسال پیامک برای عملیات مختلف مانند بسته شدن کامل یا جزئی یک
دریچه سقفی یا پنجره کناری
 ثبت آماری تمام رویدادها
 صفحه نمایش لمسی
 سیستم کنترل از راه دور توسط  Ethernet ،4G ،3Gو WiFi
 پشتیبانی از زبانهای مختلف

شرکت زمین هوشمند آینده ،شریک تکنولوژیکی
هرمیسن در توسعهی اهداف پیشرفتهی کشاورزی در
اتوماسیون و هوشمندسازی آبیاری ،تغذیه و کنترل
اقلیم بوده و هدف ما دستیابی به باالترین سطح
رضایت مشتریان در ایران است.
نشانی :تهران ،باالتر از میدان ونک ،کوچه خلیلزاده
(لیدا) ،پالک  ،28واحد دوم جنوبی
تلفن88657919 :
وبسایتwww.smartearthco.ir :

کنترل آبیاری و تغذیه
تزریق کود با سیستم ونتوری
کنترل شده با دستگاه برنامهریزی مریدین یا ساپرا

مشخصات فنی
 ترکیب آبیاری و کوددهی در یک دستگاه مقرون به صرفه
 دستگاه کنترلر  Meridian32با صفحـه نمایش لمسی
 کلیدهای خودکار/دستی با امکان مدیریت راحت و ایمن
آبیاری و تغذیه
 بدنه محافظ برای حفـاظت از اجزای الکتریکی Nutrivent

 تزریق ونتـوری تا چهـار واحـد کـود مختلف به همراه یک
واحـد اسید تا حجم آبیاری  100 m3/hrدر لوله اصلی
 امکان افزودن کنترل اقلیم

کنترل آبیاری
 تعداد نامحدود برنامههای مختلف آبیاری و تغذیه
 کنترل تعداد نامحدود پمپهای آبیاری
 کنترل تعداد نامحدود تزریق کود
 کنترل تعداد نامحدود تزریق اسید
 کنترل تعداد نامحدود تزریق مواد شیمیایی
 کنترل میکسرها
 فلومترها (دبیسنجها)
 شستشوی خودکار فیلتر (با زمان آبیاری ،با اختالف فشـار و
برنامه کنترلی)
 سیستم هشـدار برای کنتـرل کردن فشـار ،جریان (دبی) آب،
 EC ،pHو ...
 آمارگیریهای مختلف
 قابلیت اتصال به کامپیوتر با قابلیت دریافت اطالعات و مدیریت
برنامه
 32 خروجی دیجیتال به همراه  8ورودی آنالوگ و  8ورودی

تزریق کود
 تا  4مخزن کود (متناسب با نیاز مشتری) و یک مخزن اسید
 یک سنسور  pHو یک سنسور ( ECامکان انتخاب دو
سنسور)
 تزریق تا

m3/hr

 100در لوله اصلی آبیاری

 روشهای تزریق کود
 oکنترل  ECبه همراه کنترل نسبت تعادل کودها
 oکنترل pH
 oمتناسب با حجم آبیاری (لیتر /مترمکعب)
 oمقدار  ECورودی به همراه نسبت تعادل کودها

کنترل از راه دور
 کنترل از راه دور با  Ethernet ،3Gو WiFi

دیجیتال
 آمار آبیـاری و تغذیه با قابلیت تبدیل به فـایل  Excelو Word
(ساعت شروع ،روزهای آبیاری ،دوره آبیاری ،حجم آب مصرفی،
نوع و مقدار کود تزریقی ،مقادیر  pHو  ECو )...

هشدارها

شرکت زمین هوشمند آینده ،شریک تکنولوژیکی
هرمیسن در توسعهی اهداف پیشرفتهی کشاورزی
در اتوماسیون و هوشمندسازی آبیاری ،تغذیه و

 مقدار  ECو pH

کنترل اقلیم بوده و هدف ما دستیابی به باالترین

 شیرهای برقی (تزریق بیش از اندازه)

سطح رضایت مشتریان در ایران است.

 حداکثر و حداقل دبی
 حداکثر و حداقل فشار

نشانی :تهران ،باالتر از میدان ونک ،کوچه خلیلزاده
(لیدا) ،پالک  ،28واحد دوم جنوبی
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