
دو فصلنامه

فناوری در کشاورزی

سال سوم، شماره پنجم، پاییز1398

ویژه نامه
مدیریت گلخانه

 هر آنچه باید در آغاز این راه بدانید 
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 سامانه هوشمند مدیریت
گلخانه

1(عواملیکهدرگلخانهاندازهگیری
میشوندوبهسامانهکنترلارسالمیگردد:

د
-دمایهوا

-رطوبتهوا
-شدتتابش
-غلظتگاز

-رطوبتخاک
-کیفیتآب

2(عواملیکهدرمحیطبیرون
اندازهگیریمیشودوبهسامانه

کنترلارسالمیگردند:
-دمایمحیط
-سرعتباد
-جهتباد

3(وظیفهنرمافزار
-تشخیصهوشمندنیازگیاه

 -مقایسهشرایطموجودباوضعیتمطلوب

 -ارسالدستوربرایسامانهکنترل

-ثبتداده

4(عواملیکهتوسطسامانههوشمنددرگلخانهبرمبنایسنگیاهکنترلمیشود
-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(بخاری

-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(رطوبتساز
-وضعیت)بازیابستهبودن(پردههایکنترلانرژی

-تنظیمسیستمآبیاری

-تنظیمسیستمکوددهی

 -تنظیمسیستمتهویه

شرکت پیشگامان زیست سامانه هوشمند
09183134907  -  08138248332

دمای گلخانه 20 درجه سانتی گراد

رطوب گلخانه 71 درصد
.

سامانههوشمندمدیریتگلخانهمشتملاستبردوبخش:

سختافزارسامانهکنترلونرمافزارکنترل

اساس بر را رطوبتساز و بخاری تهویه، کوددهی، آبیاری، تجهیزات مدیریت وظیفه سختافزار
دستوراتنرمافزاررابرعهدهدارد.گلخانهبااستفادهازنرمافزارکنترلتمامهوشمند،براساسنیاز

 گیاهمبادرتبهکنترلمحیطکشتوتجهیزاتگلخانهمیکند
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شرکت انرژی پویان مبتکر دستگاه اگزاست هیتر افتخار دارد، پس از سال ها پژوهش توانست ضمن طی مراحل طراحی و 
تولید این دستگاه، عملکرد محصول را به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی رسانده و جزو اعضای اصلی هیات تدوین 

استاندارد ملی به شماره 15739 مربوط به این رسته از محصوالت قرارگیرد.

اگزاست هیتر نام دستگاهی است که با قرار گرفتن روی لوله های اگزاست و دودکش می تواند از طریق تبادل حرارتی، گرمای 
بیشتری از محصوالت احتراق دریافت کند و بازده سیستم گرمایشی را افزایش دهد.

بهره برداری از این اختراع در 12 استان، برای صدها دودکش در سه بخش: صنایع کانی غیر فلزی، مرغداری ها و گلخانه ها و 
دریافت رضایت نامه های متعدد از خریداران، از سوابق شرکت در طی عمر 4 ساله خود است.

مهم ترین مزایای استفاده از دستگاه اگزاست هیتر :

 کاهش مصرف سوخت هیتر تا 25 درصد	

 افزایش میزان گرمایش تا 33 درصد	

 سادگی نصب و راه اندازی	

 امکان تامین هوای تهویه	

 ضمانت تعویض یکساله	

 GHR825دستگاه  اگزاست هیتر    مدل

مبدل حرارتی

دارای 8 کانال با ابعاد 1/5 در 23 در 66 سانتیمتر  و دارای سطح تماس 2/7 مترمربع

جنس مبدل از استیل گرید 430

قابلیت بازیافت 60 در صد از گرمای گازهای دودکش

گالوانیزه با رنگ استاتیک )یا استیل خشدار(پوسته

ورود و خروج دود
قطر 25 سانتیمتری با دهنه های پرس شده و مقاوم 

)قابل تبدیل به 20 و 15(

هواکش)فن(
)GHR825آکسیال زیالبگ با قطر 25 سانتیمتر با مکش 1200 مترمکعب در ساعت )مدل

سانتریفیوژ قطر 25 سانتیمتر، مقاوم به حرارت و با مکش 1600 مترمکعب در ساعت )مدل
)GHR825d

سیستم کنترل فن
نوع اول: سری شده با مشعل با محافظ موتور هواکش

نوع دوم: قابلیت بهره مندی از سیستم هوشمند نمایش 4 دمای ورودی و خروجی جریانها، کنترل 
فن و نمایش میزان گاز مونوکسید کربن

این دستگاه قادر است با قرارگیری روی دودکش، ظرفیت گرمایش کوره های هوای گرم را افزایش دهد، این کار با تماس 
غیر مستقیم دود و هوای مکش شده به دستگاه صورت می گیرد که درنتیجه آن دمای گازهای دودکش کاهش می یابد.

دستگاه اگزاست هیتر
شرکت انرژی پویان

تهران، اتوبان شهید فهمیده، شهرک پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

021 44 78 78 75 - 0912 749 7881
Energy.pns@gmail.com
www.Energy-pn.com

با ما در صفحات مجازی همراه شوید...

نخستین به عنوان  کشاورزی   مکانیزاسیون 
مرتبط زمینه های  در  تخصصی  کاماًل   وبسایت 
مکانیزاسیون و  بیوسیستم  مهندسی   با 
 کشاورزی همواره کوشیده است تا با جمع آوری
برای مفید  مطالب  و  اخبار   آخرین  ارائه   و 
 مختصصین و عالقمندان، از جمله اطالع رسانی
 اخبارهمایش ها و ارائه دیدگاه های صاحب نظران
به عنوان وبسایت مرجع در این زمینه عمل کند.

وبالگ ایجاد  با   1385 سال  در  ما   فعالیت 
گردید آغاز  کشاورزی  مکانیزاسیون   تخصصی 
تخصصی وبسایت  نخستین   1392 سال  در   و 
 مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد شد. از بدو ایجاد
دستور در  پایه ای  مفاهیم  تبیین  وبسایت   این 
 کار قرار گرفت. البته، الزم بود تالش بیشتری
دانش افزایی و  وبسایت  جامعیت  راستای   در 
به بنابراین،  شود.  تخصصی  زمینه  این   در 
پرداختیم. ترویجی  و  آموزشی  محتوای   انتشار 
الکترونیکی مجله  عنوان  با  محتوا  این   نخست 
سپس گردید،  منتشر  کشاورزی   مکانیزاسیون 
با شد.  افزوده  آن  به  چندرسانه ای   محتواهای 
ارشاد و  فرهنگ  وزارت  از  رسمی  مجوز   اخذ 
مجله جای خود این  پاییز 1396،  از   اسالمی، 
 را به دو فصلنامه فناوری در کشاورزی داد که
تولید محتوای با  برخط  غیر  رسانه ای   به عنوان 

ترویج دنبال  به  چندرسانه ای  و   نوشتاری 
“فناوری است. دوفصلنامه   کشاورزی مهندسی 
پروانه 80394 مورخ )با شماره   در کشاورزی” 
ارشاد و  فرهنگ  وزارت  از   1396/08/29 
در چند  مطالبی  انتشار  دنبال  به   اسالمی( 
 ارتباط با طراحی، ساخت، ارزیابی و به کارگیری

فناوری های مناسب در کشاورزی است.

بتوانیم ارزنده  خدماتی  ارائه  با  که  است   امید 
زمینه این  در  دانش افزایی  راستای  در   گامی 
درخور مطالبی  و  باشیم  برداشته   تخصصی 
تأمین و  کشاورزی  وضعیت  بهبود  راستای   در 
 امنیت غذایی در اختیار خوانندگان گرامی قرار
 گیرد. عضویت در این وب سایت رایگان بوده و

برای همه کاربران امکان پذیر است.

به عمل دعوت  صاحب نظران  همه  از  پایان   در 
البته انتقادات، پیشنهادات و  با   می آید تا ما را 
بیشتر هرچه  غنای  راستای  در  خود   مقاالت 

محتوای مجله یاری فرمایند.

ارتباط با ما از طریق

  info@agrimechanization.com 

و هم چنین لینک های زیر امکان پذیر   است.
کلیک کنید.

in وب سایت تخصصی

مکانیزاسیون کشاورزی

3435

mailto:Energy.pns@gmail.com
http://www.Energy-pn.com
https://www.linkedin.com/in/agricultural-mechanization-83856a94/
http://agrimechanization.com/index.php
http://www.agrimechanization.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUrnRYSbpAKfxzAwS2M8IMA
http://www.telegram.me/agrimechanization
http://www.facebook.com/agrimechanization
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سیستم مانیتورینگ و کنترل هوشمند

این سیستم جهت کنترل بهتر، نمایش کارایی و نمایش میزان مونوکسید کربن طراحی شده است که همراه دستگاه اگزاست 
هیتر ارائه می گردد. از دیگر توانایی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- نمایش 2 دما برای خروجی و ورودی جریان هوا

- نمایش 2 دما برای خروجی و ورودی جریان گاز دودکش

ppm نمایش غلظت مونوکسید کربن به -

اعالم هشدار در صورت:

- کاهش بیش از حد دمای دودکش

- افزایش بیش از حد دمای هوای خروجی

- وجود غلظت بیش از حد مونوکسیدکربن در محیط

این امکان فراهم شده که حتی درصورت استفاده از هیترهایی غیر از هیترهای ساخت شرکت، بتوان یکی از مدل های دستگاه 
اگزاست هیتر را انتخاب و بدون صرف هزینه های تعویض هیتر، اقدام به نوسازی سیستم گرمایش خود کرد.

در این راستا امکان تجهیز انواع هیترهای موجود در کشور به مدل های مختلف دستگاه اگزاست هیتر فراهم شده است.

3637
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هر ورق کاغذ، یک برگ سبز
با نشرالکترونیک، در راستای حمایت از محیط زیست بکوشیم

go green ...Think, Before you Print

-همکار آزمون ماشین های کشاورزی – مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی
- اجرای پروژه های گلخانه- طراحی، ساخت و تجهیز

- طراحی، احداث و اصالح باغات
- طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز

 - تهیه نقشه های

شرکت زیست سامانه پردیس

UTM

نشانی: همدان،دانشگاه بوعلی سینا،ساختمان شماره 2 مرکز رشد، واحد 1
تلفن تماس: 081-38248332 ، 09213349287

 در ویدیویی که به همت شرکت زیست سامانه پردیس تهیه شده است؛
در صدد آشنایی بینندگان محترم با نحوه انجام پیوند گردو هستیم

کلیک کنید:

https://www.instagram.com/zistsamaneh/
https://www.aparat.com/v/wCWI0

