پکیج الکترومغناطیسی صثا
Model : 212
ویژه ی واحذهای پرورش طیور
آب  ,هْن تزیي هادُ ی هغذی در پزٍرػ پزًذگاى اعت ٍ تاهیي آب کافی  ,تویش ٍ هٌاعة  ,ضاهي دعتزعی
فاحثاى ایي فٌؼت تِ ضزیة تثذیل هٌاعة ٍ تاسدّی هطلَب عزهایِ گذاری اعت  .تِ دلیل قزارگیزی
ٍاحذّای پزٍرػ طیَر در خارج اس ؽْزّا ,اکثز ایي ٍاحذّا اس آب ّای عخت اعتفادُ هی کٌٌذ.ایي اهز
هَخة تزٍس رعَب گزفتگی در هغیز آب رعاًی ٍ آتخَری ّا گؾتِ ٍ تا ایداد تغتز هٌاعة خْت رؽذ
هیکزٍارگاًغین ّا ٍ تؾکیل تیَفیلن تثؼاتی در پی دارد اس خولِ:
افشایؼ تار هیکزٍتی ٍ تَلیذ تَکغیي در آب
کاّؼ تاثیز آًتی تیَتیک ٍ افشٍدًی ّا
تغییز در تَ ٍ هشُ آب
ایداد پَعیذگی ٍ اًغذاد در هغیز آتزعاًی ٍ آتخَری ّای ًیپل
حل ًؾذى کاهل دارٍّا در آب  ,ایداد رعَ ب صالتیي دارٍ در کف هخشى ٍ در ًتیدِ افشایؼ
چؾوگیز هقزف دارٍ ٍ تثؼاً تاال رفتي ّشیٌِ خزیذ دارٍ
آب هغٌاطیغی  ,آتی اعت کِ اس یک هیذاى هغٌاطیغی کِ طثق هحاعثات هؼیي ایداد ؽذُ ػثَر هی کٌذ ٍ در
ًتیدِ  ,هَلکَلْای آب کِ در حالت ػادی تِ ؽکلی ًا هٌظن قزار گزفتِ اًذ  ,آرایؾی هٌظن تِ خَد هی گیزًذ .
هاحقل ایي فزآیٌذ افشایؼ تؼذاد هَلکَل آب در ٍاحذ حدن  ,کاّؼ کؾؼ عطحی ٍافشایؼ قذرت حاللیت
آب,افشایؼ اکغیضى هحلَل در آب  ,غیز فؼال ؽذى تاکتزی ّای هضز هَخَد در آب ٍ  ...هی تاؽذ.
تکٌَلَصی آب هغٌاطیغی ًخغتیي تار تَعط ؽزکت  Scale blasterآهزیکا ٍ در فضاپیواّای  NASAهَرد
اعتفادُ قزار گزفت ٍ پظ اس آى تا اقثالی فشایٌذُ ٍارد فٌایغ هختلفی اس خولِ پزٍرػ طیَر گزدیذ.

ًتیدِ تحقیق داًؾوٌذاى داخلی ) اس خولِ دکتز ػلی گیالًی داًؾگاُ هؾْذ ( ٍ تغیاری اس هحققاى خارخی
تیاًگز تاثیز هثثت آب هغٌاطیغی در افشایؼ ٍسى خَخِ ّا ,کاّؼ هقزف دارٍ ,کاّؼ تارهیکزٍتی آب ,حذف
تیَفیلن ٍ تْثَد ضزیة تثذیل در ٍاحذّای پزٍرػ طیَر اعت.
ؽزکت هثتکزاى فثا پارعیاى  ,تا تکیِ تز داًؼ ٍ تدزتِ تَهی ٍ تیؼ اس  51عال فؼالیت هغتوز در سهیٌِ
رعَب سدایی الکتزًٍیکی ٍ تِ ػٌَاى هختزع ٍ تشرگتزیي تَلیذ کٌٌذُ ٍ تٌْا فادر کٌٌذُ ی ایي دعتگاُ در
ایزاى  ,تاکٌَى اقذام تِ ًقة ٍ تْزُ تزداری ایي دعتگاُ در تیؼ اس ٍ155احذ پزٍرػ طیَر در عزاعز
کؾَر ًوَدُ اعت.
در پکیح رعَب سدای الکتزًٍیکی فثا ,تا ػثَر آب اس هیاى هیذاى الکتزٍهغٌاطیغی هتغییز در عاختار تلَریي ٍ
هٌظن کلغین ٍ آب تغییزاتی ایداد ؽذُ ٍ کلغیت (ًوک چغثٌذُ ی هَخَد در آب( تِ آراگًَیت (فاقذ قذرت
چغثٌذگی) تثذیل هی ؽَد.
اهَاج تَلیذ ؽذُ تَعط دعتگاُ  ,تی فذا ٍ تی ضزر تَدُ ٍ فقط خَاؿ فیشیکی ٍ الکتزًٍیکی هَلکَل ّای
کلغین را تِ ًحَ هطلَب تغییز هی دٌّذ.
هشایای اعتفادُ اس دعتگاُ رعَب سدای الکتزًٍیکی فثا S-212
حذف رعَب ّای پیؾیي ٍ خلَگیزی اس تؾکیل رعَب خذیذ
کاّؼ هحغَط تیَفیلن ّا
افشایؼ اثز تخؾی دارٍّا ٍ ٍاکغي ّا
کاّؼ ضزیة تثذیل
کاّؼ حدن رعَب در آتخَری ّا
کاّؼ تار هیکزٍتی آب
تْثَد کیفیت گَؽت پزًذُ ) تا هقزف آب هغٌاطیغی(

مطخصات فنی دستگاه
وزن

 6.5کیلو گزم

اتعاد

( )300*400*170هیلی هتز

جنس تذنه

 ABSتجدید پذیز ( دوستدار طبیعت ) IP65

اتصاالت

سبیش لوله

اینچ یب  1اینچ

جنس لوله

اینچ پلیوز و در هدل  1اینچ UPVC

حذاکثر فطار قاتل تحمل

 4ببر فطبر

نوع اتصاالت ورودی و خروجی

هبدگی یک سز دنده

محل قرار گیری

ببالی جعبه  ،سوت چپ ورودی آة و سوت راست خزوجی آة (لببل تغییز در سهبى سفبرش)

تخص مغناطیسی

تخص الکترومغناطیسی

تثذیل ترق مصرفی

طول هیداى تبثیز گذارنده

 420هیلی هتز

ضدت هیداى

 1.2تسال در سبنتی هتز هزبع

جنس آهنزببهبی هصزفی

( Ndfebنئوهیدیوم) بب روکص نیکل و گزید ( N42وارداتی )

طول هیداى تبثیز گذارنده

 380هیلی هتز

فزکبنس

 40KHZتب ( 4HZلببل تغییز توسط کبربز)

هنبع تغذیه (بزق ورودی)

 – 220Vتک فبس –  0.5آهپز

هحدوده فزکبنسی

50 60HZ

بب تزانس اس هزغوة تزینهبی ببسار داخلی  ،فیوس هحبفظت ولتبص ورودی  ،سیستن کنتزل لببل بزنبهه ریشی
هیکزوکنتزلزی
نوبیطگز  LEDوجود بزق ورودی
نوبیطگز  LEDسالهت فیوس

نمایطگرها

نوبیطگز  LEDسالهت هدار تغذیه POWER
نوبیطگز LEDعولکزد صحیح هدار نوسبى سبس Descaling
نوبیطگز LEDفزکبنس خزوجی

آب ورودی

هطببك بب لطز لوله بب فطبر  4ببر بب حداکثز TDS 1200

پظ اس ػثَر آب اس پکیح الکتزٍهغٌاطیغی فثا پاراهتزّای سیز تِ ؽکل هؼٌا داری تغییز خَاّذ کزد.
 )1عختی هَقت

ًشدیک ففز خَاّذ رعیذ

 )2کؾؼ عطحی

تِ هقذار سیادی کاّؼ هی یاتذ

 )3حاللیت

تِ هقذار سیادی افشایؼ هی یاتذ

ؽاخِ الًضلیِ ) ًوایؾگز هیشاى احتوالی رعَب دّی آب اعت ( تِ هقذار سیادی کاّؼ هی یاتذ.
ؽاخـ الًضلیِ ً ,وایاًگز هیشاى احتوالی رعَب دّی آب اعت.

پکیج الکترومغناطیسی صثا ,دارای  2سال ضمانت  01 ,سال خذمات پس از
فروش و نصة رایگان در سراسر کطور می تاضذ
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