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کاربرد دستگاه

باغات
مزارع
گلخانه ها
مرغداری ها
سالن های قارچ
سردخانه ها



نرم شدن بافت گياهان•
ضعيف شــدن سيستم ريشــه اي•
ـ • از کمبود بعضي از مواد معدني مورد ني

گياه 
فــراهم شــدن شــراي  ننمــه شــب م   •

ـــمو    ـــليآ  آ  زاد ر ي سـ تشـ
مختلف گياه

کاهش رشد گیاه

بنابـــرين  هــــدص ي ــ ی در  
یري فرينند کنترل رطوبــت، ج وگ
.يز ينجاد نقطه شبنم می باشد

يثريت يفزينش رطوبت در گ خانه ها



:عمده ترن  عالنم سرمازدگی شامل

1.آفتاب سوختگی زمستانه.
2.رنزش جوينه هاي گل قبل يز باز شدن.

3.شکافته شدن تنه درختان.
4.رنزش میوه ها.

5.مرگ ينتهانی شاخه ها.

6.سیاه شدن آوندهاي چوب.

يثريت نوسانات دما روي گیاهان



يثريت سرما زدگی روي محصوالت



ه گرم بودن هوي نک مشکل ديئمی يست حديکثر دماي روزينه می تويند ب
د درجه نیز برسد مرغدير باند بريي حل مشکالت مربوطه موير40تا 39

:زنر ري رعانت نماند 

دن کاهش دماي سال  پرورش جوجه يز طرنق عانق سازي سقف و پاشی-1
تهونه يب روي آن و يستفاده يز مه پاش در ديخل سال  و ديشت  نک سیستم

.خوب 

36تهونه سال  جوجه ها ري با نصب نک هويکش با ينديزه بزرگتر يز -2
به يننچ يفزينش دهید و در مناطقی که يحتمال قطع برق وجود ديرد باند
نگام تعديد کافی درنچه هوي در سقف ونا در دنوير سال  نصب نمود تا در ه

قطع برق بتوين يز تهونه طبیعی بهره گرفت

يهمیت دماي مناسب بريي مرغديري ها



ب مصرص آب آشامیدنی ري يفزينش دهید بريي خنک نگه ديشـت  آ -3
مکان لوله ي  ی يب باند در زنر زمی  نصب شده باشد در  ورت وجود ي
مها آب آلودگی آب ، جهت يز بی  بردن عويمل بیمارنزي يز قبیل ک ی فر

.باند ضد عفونی شود 

ي کـه  يفزينش میزين مصرص غذي با تغییر ديدن برنامه نوري به طور-4
غذي جوجه ها هنگام  بح که خنک ترن  ساعات روز يست قادر به مصرص

و باشند در ضم  می توين با يفزينش میزين تريکم مويد مغذي خـوري  
تامی  تهونه خوب به ين  مسئ ه کمک نمود

.کاهش تريکم سال  در مويقع گرما -5



کنترل رطوبت در فصل سرما در مرغ ديري

.هر برنامه کنترل رطوبت دست کم باند شامل ين  سه بخش باشد

1- هويي تازه

2-گرما

3- حرکت هوي



کنترل رطوبت در فصل سرما در مرغ ديري
ن هويي تازه بريي ينتقال رطوبت يضافه يز درون سال  به بیرون آ

.الزم يست
رد گرما بريي يفزينش دما و حفظ رطوبت با توجه به جرنان هويي س

خ یه هوي به خروج رطوبت يز بستر و به تورودي به کار رفته و جرنان
.آن يز سال  پرورش کمک می کند

بريي مثال يگر جرنان هويي سرد ري بدون يفزودن گرما ويرد بستر
ين  کنید میزين بسیار يندکی يز رطوبت يز بستر خارج می شود با

وجود يگر هويي تازه و گرما بدون حرکت و جرنان ديشت  ويرد شود،
ی ويرد باز هم بستر خشک نخويهد شد و يلبته يگر گرما بصورت چرخش

ستر ري نديشته باشیم باز هم ب(تبادل هوينی)شود ولی ورود خروج هوي 
.سال  خشک نخويهد شد

 در آخر يگر هويي تازه ويرد خشک ک  در حال گردش شود ولی يز
زم گرما خبري نباشد، زمان بیشتري بريي خشک کردن بستر ها ال

.يست
رطوبت يز در نهانت به ين  نتیجه می رسیم که به منظور حذص سرنعتر

.  بستر به تبادل هوينی، گرما و جرنان هوي نیاز ديرنم



يهمیت دما و رطوبت در سال  هاي قارچ
زنادنامکمريقبباندنديرندمکانیزهسیستمسال دريگر،سرمافصلدر

متوقفرشدشودکمترکمپوستمغزدردرجه12يزدمايگرباشید،دماشدن
ديرمقين يزشماويفتدمیيتفاقشبهادردماکاهشين عموماشد،خويهد
.شدنخويهیدمط عسال دمانیسابقبررسیعدم ورتدردماکاهش

مريقبهمیشهبنابرين يستبرخورديزباالنیهايحساسیتيزقارچپرورش
شانعیاربسدمانشدهکنترليفزينشسرمافصلدرباشید،نیزدمايفزينش
.يست

دریهانآلودگیباعثبرسديشباعمرزبهبخارتوسطسال رطوبتيگر
.شدخويهدسال 



کاربرد دستگاه در کنترل دما و رطوبت
درکهباشدمیمخابريتیسیستمبهمجهزدمايدهندههشديردستگاه

.سازدمیمط عريکاربرزنرطرنقيزرطوبتنادمانوسان ورت
آژنر

پیامک

تماس

فرماننانیتويوفرماندهیسیستمبهبودنمجهزدستگاهدنگرمهمونژگی
اناتنوسين بروز ورتدرسرمانشیوگرمانشیهايسیستمبهديدن
.يست



يجزيي دستگاه
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دفترچه
هدستگا

ضمانت
نامه

کیف 
اهدستگ

سیم 
سنسور سنسور



ساعت شارژ يولیه، 14دستگاه ري توسط کابل به برق شهر و ل نموده که پس يز 
ساعت 48شارژ يولیه دستگاه ري قادر می سازد . دستگاه کامال شارژ می شود
پس  يز آن دستگاه ري باند مجددي به. بدون يتصال به برق کار کند

.ساعت شارژ کنید12يلی 8مدت 



دن در  ورت عدم دسترسی به برق شهر میتوين يز برق خودرو بريي شارژ کر
.باتري يستفاده نمود

در  ورت عدم يستفاده يزدستگاه به مدت طوالنی  آن ري 
.ساعت شارژ کنید8هرنکماه به مدت 



ور ري در بريي ريه ينديزي دستگاه و مشاهده دما و رطوبت محیط باند سیم سنسور ري و ل و سنس

یت  محل مورد نظر قرير دهید، در ين  حالت  فحه ي نمانشگر باند دما و رطوبت محیط ، وضع

.نسور يستدستگاه و میزين شارژ دستگاه ري نشان دهد که ين  نشان دهنده ي نصب  حیح سیم س

 فحه نمانشگر دستگاه                                                      سنسور دستگاه



:نکات ينمنی دستگاه

هوييوبرصبارينآببامستقیمتماسدرنبانددستگاه-

.باشدسرد

عددنکديدنقريربا-زمی يزمتري1.5يرتفاعدربانددستگاهسنسور-

.بگیردقريرآبمستقیمچکیدنيزحفاظناقیف

.شودگیريج وآنرويبر



ساعته گذشـته  48بريي مشاهده حديقل و حديکثر میزين دما و رطوبت طی 
.ري فشار دهیدCقبل يز ورود به برنامه ک ید 


