)1درمورد شاهد و نمونه توضیح دهید ؟ مشتري موظف به آماده
سازي شرايط شاهد و نمونه است  ،به اين صورت كه يك قسمتی از زمین
را با شرايط و محصول يكسان با آبي كه االن آبیاري مي كرد  ،آبیاري
كند و بقیه را با آب مغناطیسه ،در اين صورت میتوانید تفاوت را
به شكل کامال مشهود احساس كنید .
)2دستگاه چگونه میتواند روی کم شدن مصرف آب و کود و شادابتر شدن
گیاه اثر بگذارد؟ اين دستگاه با يونیزه كردن آب و منظم كردن
يونها درآب باعث باال رفتن حاللیت آب مي شود  ،چون آب با سرعت
بیشتری در خاک نفوذ کرده و میزان تبخیر سطحی کاهش میابد باعث
صرفه جويی در مصرف آب میشود و با باال رفتن حاللیت  ،ديگر امالح
پاي ريشه گیاه تجمع نمي كند و گیاه راحتتر تغذيه مي كند و
شادابتر میشود و چون کودهای باقیمانده در سطح خاک با آب
مغناطیسی راحتتربه ريشه گیاه میرسد در نتیجه در مصرف کود هم
صرفه جويی میشود.
)3دستگاه چه حجمی رو اشغال میکنه؟ روي  3تا
اتیلن نصب میشود.

 4متر لوله پلي

)4چه میزان برق مصرف مي كندد؟ بدرق نداشدته باشدیم چطدور؟ در حدد
المپ  011وات  .مي توانید از پنل خورشیدي استفاده كنید .
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 EC)5را تد
را اندددازه بگیددريم پددايین آمدددنش را نشددان دهددد؟ ندده  EC،را از
بین ن مي برد و پايین آ مدنش را ن شان ن مي د هد .نه موادی به
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توانید توثیرات آن را ب د از مدتي در رشد گیاهتان ببینید .
)6ب د از دوره طوالني اين دسدتگاه بدراي خدار ضدرر نددارد؟ خیدر ،
اين علم و فدن آوري تدا كندون کده  41سدال اسدت از بوجدود آمددنش
مي گذرد و ه نوز م شكلي را در ج هان پیش ن یاورده ا ست كه قا بل
دت و ....
دوله در اينترند
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دد  .ايد
دري باشد
ددازه گید
داهده و اند
مشد
قابل تحقیق است.
)7گارانتي  ،خدمات پس از فروم و عمر مفید دستگاه چگونه است؟ 0
سال گارانتي و  5سال خدمات پس از فروم دارد و اگر در جاي خوب
نگهداري شود عمر دستگاه بیش از  5سال است ،
)8دستگاه به چه شکل است؟ يک ت داد مگنت  ،و سیم پیچی که به
دستگاه وصل میشود و با برق کار میکند.

