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ر فعال یغد کننده دستگاه کنترل هوشمند یتول
يبا نام تجار رطوبت خاك  

آب بانک   

 

از ديرباز در سرزمين اك با قطعات سفالي تامين رطوبت خ  روش
اين روش از كارايي بسيار بااليي در تامين . ايران مرسوم بوده است

ده دستگاه آب بانک برگرفته از يا. نياز آبي گياهان برخوردار است
شه ورزان آب يشرکت اند. ان باستان استيرانيا ين نوع آوريهم

رائه يك راه حل جديد و با نگاه كالن در ا) کو انديشاب(نما گستر 
كاربردي در كاهش خطر تنش آبي و افزايش راندمان مصرف آب و 
جلوگيري از مصرف زياد آب در هر بار آبياري قصد دارد تا با 

ن مهم جامع عمل بپوشاند و امکان يبه ادستگاه آب بانک  يمعرف
فراهم  ير سطحيز ياريآب يستم هايان سيمجر يبرا استفاده آن را

  .آورد
زان مورد ياست که هوشمندانه آب را تنها به م يب بانک دستگاهآ 
ب نه تنها در مصرف ين ترتيبد. دهد ياه قرار ميار گياز، در اختين

ن رطوبت خاک در حد يتام ييکرده بلکه توانا ييآب صرفه جو
از به هر گونه ين کار بدون نيا. دارد يرا به طور دائم يت زراعيظرف
   .رديگ يصورت م يکيکترونا الي يکيزات الکتريتجه

شده است که امکان  يطراح يآب بانک طور يقسمت فوقان
 يژگين ويا. باشد يم يمتر يليم ١٦لن يات ياتصال آن به لوله پل

ن يوسته چنديپ ياريو آب يبه قطعات آب بانک امکان اتصال متوال
اهان يگ يتوان آن را برا يم يلذا به راحت. آورد ياه را فراهم ميگ

  .باغچه و گلدان ها مورد استفاده قرار داد
  

 

  

در هنگام مسافرت   یاهان آپارتمانیگ یگر نگران پژمردگید
 یاز آبین دستگاه نیا  .آب بانک در کنار شماست. دینباش

آب قابل اتصال به  ياهان شما را بر حسب حجم بطریگ
لذا . دینما ین میروز تام 21تا  10ن یب  خود یقسمت فوقان

 یمستمر به روش سنت ياریبه آب يازیگر نین روش دیا در
   .ستین

 

 

 دستور العمل استفاده از آب بانک

بهتر است قبل از استفاده آب بانک آن را به مدت دو ساعت در آب 
بهتر آب بانک بهتر است تمام قسمت  ييکارا يبرا. ديغوطه ور کن

ل دستگاه نحوه اتصا. آن در داخل خاک قرار داده شود يبدنه سفال
نشان داده  ٤تا  ١ر برحسب شماره يدر شکل ز يکيپالست يبه بطر

  .شده است
 

  
  

 يه ميامالح فراوان است توص يچنانچه آب منطقه دارا :1 توجه
 ٢٤د به مدت يدر سرکه سفآب بانک کبار دستگاه يماه  ٦شود هر 

  .ساعت غوطه ور شده و سپس با آب گرم شستشو شود

روز  ٤٥ک ماه تا يبه مدت  يطوالن يهامسافرت  يبرا :2 توجه
به گلدان  يآب به صورت دست يزان کافيشود که به م يه ميتوص

  .شود يداده شود و سپس دستگاه آب بانک در گلدان کارگذار

  

ابان اول يان خيشهرک فرهنگ - گرگان -استان گلستان: آدرس
 ٤٩١٤٨٤٤٣١٣ يکدپست ٢٣٦پالک  ١٢کوچه 

  يواقع ير حجت قرباندکت: ر ارتباطات و فروشيمد
  ٠٩١٢٦٢٢٩٣٣٢: تلفن تماس
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