هوشمندانه آبیاری کنیم ...
اقالم داخل بسته
o

دستگاه هوشمند آبیاری یارآب

o

سه راهی لوله  7 -عدد

o

آداپتور  12ولت  1آمپر -برای دستگاه یارآب

o

نازل آبیاری قطره ای  8 -عدد

o

آداپتور  12ولت  2آمپر  -برای پمپ آب

o

لوله فلزی -برای سوراخ کردن مخزن آب

o

پمپ آب 12ولت

o

دفترچه راهنما

o

واشر الستیکی پمپ آب

o

بروشور

o

لوله  5 -متر

o

برگه راهنمای لوله کشی

o

پایه نگه دارنده لوله  8 -عدد

o

کارت گارانتی

نحوه لوله کشی
در صووور ی که از مخزن یا فرپ پتسووتیکی به عنوان مخزن آب اسووتداده می کنید ،می بایسووت
سووراخ به قطر  2سوانتی متر در مخزن ایااد شوود می وانید با حرارت دادن یک سور لوله فلزی
روی شعله آ ش ،و سپس فشردن آن به مخزن سوراخ با قطر ذکر شده را روی مخزن ایااد کرد
پس از سووراخ کردن مخزن ،واشور الستیکی پمپ آب را درون سوراخ جا گذاری نموده و پمپ آب را به
مخزن وصل کنید
2

1

لوله های پتسوووتیکی را با وجه به فاصوووله بی
گلدان ها ،به اندازه مناسو بر

داده و مانند شوکل با اسوتداده از سوه

راهی ها ،لوله های پتسووتیکی و همینی نازل های مربوگ گلدان را به
هم متصل نمایید

4

3

اکنون می وانید با وجه به شکل زیر لوله های پتستیکی را به پمپ آب و نازل های آبیاری قطره ای وصل کنید

پایه نگه دارنده را در خاک گلدان فرو کرده و سووپس لوله پتسووتیکی را داخل پایه
نگه دارنده محکم کنید به وسویله پایه های نگه دارنده می وانید از جا به جایی لوله
ها در داخل گلدان جلوگیری کنید

سوکت ا صال پمپ آب به دستگاه ( سوکت سبز رنگ) را به دستگاه متصل کنید

پمپ

آداپتور مربوگ به پمپ آب را به پمپ آب متصل کنید

سطح قرار گیری گلدان
باید باال ر از مخزن باشد

آداپتور مربوگ به دستگاه را متصل کنید

برای راهنمایی بیشتر با ما در ار باگ باشید

مخزن

مطابق دستور العمل های درج شده در دفترچه راهنمای دستگاه نظیمات مربوگ به آبیاری را اناام دهید
با هیه بسته های افزایش گلدان ،گلدان های بیشتری را آبیاری کنید
از طریق راه های ار باطی زیر با ما ماس حاصل فرمایید
گروه مهندسی جم تک
@yaraab.ir

سامانه آبیاری هوشمند یارآب
021-25917141

ww.yaraab.ir

