دستگاه کنترل هوشمند تغذیه و آبیاری هیدروپونیک گروالین
دستگاه آبیاری و تغذیه هوشمند دستیار صاحبان گلخانه برای رفع دغدغه تنظیم محلول
غذایی هیدروپونیک میباشد که خیال گلخانهدار را بابت این بخش از اتوماسیون گلخانه
راحت میکند این دستگاه به گونهای طراحی شده که گلخانه داران کوچک و متوسط نیز
بتوانند از آن استفاده کنند.
روش استفاده شده در این این دستگاه ایمن ترین تنظیم محلول غذایی می باشد زیرا ابتدا
قبل از ابرسانی به گلخانه تمامی پارامتر های کنترلی بررسی میشوند  .لذا اشکاالت ناشی از
خطاهای احتمالی سیستمی مانند افزایش بیش از حد مواد غذایی  ،خطای سنسور ها و ...
پیش از آسیب رسیدن به گیاه تشخیص داده می شود.

نمای کلی دستگاه

مشخصات فنی
-برنامه نویسی اختصاصی الگوریتم کنترلی جهت تنظیم میزان  pHو EC

-نبود محدودیت در تعداد زون های آبیاری (ماژوالر بودن تعداد شیربرقی های

محلول تغذیه

آبیاری)

 -کنترل و پایش فرایند تهیه محلول تغذیه و آبیاری از راه دور و بر بستر

 -دارای دو شیر برقی جهت پرکردن مخزن و ترکیب محلول غذایی عالوه بر شیر

اینترنت اشیا

برقی های آبیاری

-قابلیت توسعه تعداد دورینگ پمپ ها

-استفاده از شیر برقی های برند هانتر با قابلیت تحمل فشار  01بار و قابلیت

-دورینگ پمپ های ساخته شده با دقت  01میلی لیتر و حداکثر دبی

تنظیم جریان و قطع و وصل دستی

 0011میلی لیتر بر دقیقه

-استفاده از برنامه  labviewبرای طراحی نرم افزار مانیتورینگ

 -ترنسمیتر مجتمع و ایزوله سنسورهای هدایت الکتریکی ،دما و pH

استفاده از پروتوکل صنعتی مدباس برای اتصال پی ال سی به مانیتورینگ-امکان استفاده به صورت آفالین در گلخانه و آنالین بر بستر وب

 -به کارگیری دوزینگ پمپ ها با بدنه آلومینیومی کامال مقاوم و سازگار

-استفاده از فلوت سوییچ مغناطیسی جهت تشخیص سطح آب

با محیط گلخانه ای

قابلیت کنترل تمامی پارامترها به صورت دستیامکان استفاده از فرمول های غذایی آماده یا ایجاد فرمول جدید برای هردوره کشت

 -استفاده از سنسور صنعتی کارکرد دائم هدایت الکتریکی( )ECو دما به

صورت تجمیع شده
-استفاده از سنسور صنعتی سنجش  pHآب

-.قابلیت زمان بندی آبیاری مجزای هر بخش از گلخانه.

-دارای قابلیت مانتیورینگ لحظه ای  ، pH ، ECدما  ،سطح آب مخزن و

 -کالیبراسیون دو نقطه ای و دقیق سنسور های  ECو pH

وضعیت شیر برقی ها و پمپ ها

مراحل کارکرد دستگاه :
به طور ساده فرایند آبیاری و تغذیه شامل چهار مرحله پر کردن مخزن از آب ورودی ،تزریق محلول های غذایی،ترکیب و یکنواخت کردن محلول ها در مخزن و انجام آبیاری

می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده اند.

 .1پر کردن آب

.2تزریق مواد غذایی

در شروع چرخه آماده سازی ماده غذایی ،با توجه به برنامه زمانبندی،

بعد از پر شدن مخزن  EC ،و  pHآب اندازه گیری شده و دستگاه با توحه به

شیر برقی آب ورودی باز شده و آب تا سطح مشخص شده توسط کاربر

الگوریتم کنترلی محلول های پایه را توسط دوزینگ پمپ ها به مخزن اضافه

به کمک سنسور های سطح سنج آب پر میگردد.

میکند.

 .4آبیاری

 .3میکس محلول

در این مرحله با روشن شدن پمپ اصلی و به گردش در آمدن آب در

در این مرحله شیر های ورودی و میکس بسته شده ،پمپ اصلی آبیاری

سیستم  ،محلول غذایی یکنواخت می شود  .مراحل تزریق و میکس تا

روشن شده و شیر منطقه آبیاری مورد نظر باز شده و آبیاری انجام

زمانی که مقادیر  ECو  pHبه مقدار مورد نظر برسند تکرار میگردد.

میشود  .سپس سیستم برای تهیه محلول بعدی آماده میشود.

شرکت فن رویش نوین ویرا

www.growtec.ir
02166038883

شیوه نوین کشت

