هوشمندانه آبیاری کنیم ...
اقالم داخل بسته
o

دستگاه هوشمند آبیاری یارآب

o

سه راهی لوله ( 7عدد)

o

آداپتور  12ولت  1آمپر -برای دستگاه یارآب

o

نازل آبیاری قطره ای ( 8عدد)

o

آداپتور  24ولت  1آمپر  -برای شیر برقی

o

شیر تبدیل  1/2برای اتصال لوله

o

شیر برقی  24ولت

o

دفترچه راهنما

o

سیم دارای فیش کتابی

o

بروشور

o

لوله ( 5متر)

o

برگه راهنمای لوله کشی

o

پایه نگه دارنده لوله ( 8عدد)

o

کارت گارانتی

نحوه لوله کشی
ابتدا شیر تبدیل را به سیستم لوله کشی منزل متصل نمایید.
سپپ

مرره قرمز رن

را ددا نموده و لوله مودود در بسپته را از درون مرره عبور داده و به شپیر

متصل نمایید.
اکنون شپپیگن

ورودی شپپیر آب را به ورودی شپپیر برقی ( به درت

فگش روی شیر برقی دقت نمایید) متصل کنید.

لوله های پالستیکی را با توده به فاصگه بین گگدان ها ،به اندازه مناسب
برش داده و مانند شپکل با اسپتداده از سپه راهی ها ،لوله های پالسپتیکی
و همچنین نازل های مربوط گگدان را به هم متصل نمایید.
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اکنون می توانید با توده به شکل زیر لوله های پالستیکی را به شیر برقی و نازل های آبیاری قطره ای وصل کنید.

پایه نگه دارنده را در واک گگدان فرو کرده و سپپپ

لوله پالسپپتیکی را داول پایه

نگه دارنده محکم کنید .به وسپیگه پایه های نگه دارنده می توانید از دا به دایی لوله
ها در داول گگدان دگوگیری کنید.

سوکت اتصال شیر برقی به دستگاه یارآب ( سوکت سبز رن ) را به دستگاه متصل کنید.
فیش های کتابی را به شیر برقی متصل کنید.
آداپتور مربوط به شیر برقی را به شیر برقی متصل کنید.
آداپتور مربوط به دستگاه یارآب را متصل کنید.
مطابق دستور العمل های درج شده در دفترچه راهنمای دستگاه تنظیمات مربوط به آبیاری را انجام دهید.
با تریه بسته های افزایش گگدان ،گگدان های بیشتری را آبیاری کنید.
از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس حاصل فرمایید.
گروه مهندسی جم تک
@yaraab.ir

سامانه آبیاری هوشمند یارآب
021-25917141

ww.yaraab.ir

