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Gwall
Công ty Gwall thành lập năm 2011. Tiên
phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Là nhà phân phối độc quyền thiết bị châm
phân bón và kiểm soát dinh dưỡng của
hãng Pro System Aqua của Châu Âu.
Gwall sản xuất ống trồng thủy canh và
phân bón thủy canh các loại. Cung cấp vật
tư, thi công trang trại thủy canh.
Gwall phối hợp với các công ty cùng
ngành tạo nên một xu hướng sản xuất sản
phẩm nông nghiệp an toàn, thân thiện với
môi trường. Gwall có tham vọng làm sôi
động thị trường, phát triển công nghệ canh
tác, đa dạng ngành nông nghiệp vốn thô sơ
của Việt Nam.
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PH PUMP

Máy bơm điều chỉnh pH của Prosystems Aqua được thiết kế đặc biệt để đo
lường và kiểm soát pH liên tục trong bể chứa nước. Tốc độ dòng chảy nhỏ và
chính xác là 40ml.h, và được xem là công cụ đơn giản và tiên tiến nhất trên
thị trường dành cho loại ứng dụng này.
Máy được sử dụng với nhiều tính năng và đối tượng nông trại: vườn mẫu,
vườn ươm, nông trại đứng, tường cây, sân vườn, hồ cá… Nói chung là trong
bất kỳ trường hợp nào cần quy định độ pH của nước.
Máy bơm điều chỉnh pH của ProsystemAqua được giao hàng kèm với hướng
dẫn sử dụng để cài đặt và lập trình. Máy được trang bị một số bộ dụng cụ lắp
đặt hoàn chỉnh đi kèm, bao gồm: điện cực pH, bộ phận hút và xả, ống hút và
xả, bình cân chỉnh độ pH 50,5ml, khung kẹp, đinh vít và phao cho đầu dò
pH.

Cod. 01001 PH PUMP
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Máy điều chỉnh PH
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Máy điều chỉnh PH

1

Khởi động máy bơm
Sau khi lắp đặt máy bơm pH và kết nối với mạch điện để tiến hành cài đặt
chương trình: nhập giá trị pH mong muốn cho bể nước (điểm đặt) sau đó đặt
các độ pH, down (tăng axit) hoặc up (tăng Kiềm). Lưu ý, cần tiến hành kiểm
tra đầu dò pH đã tương thích hay không trước khi khởi động.

2 Đo PH
3
33 Lấy dung dịch điều chỉnh PH
3
3 đổi Ph bằng dung dịch điều chỉnh
432 Thay
2
54232Điều chỉnh PH
222
34
3
3
3
3

Đầu dò pH sẽ tự động đo mức độ pH trong nước và giá trị đo được sẽ hiển thị
trên màn hình của máy bơm

Máy bơm lấy dung dịch điều chỉnh pH (tăng/giảm) trong thùng chứa thông
qua suction filter.
.

Thông qua van phun, dung dịch điều chỉnh pH được phân bổ.
Thông qua van phun, dung dịch điều chỉnh pH được phân bổ.

Lượng pH được điều chỉnh thông qua máy bơm pH, máy bơm đưa nước vào
Thông
quabởi
vanmáy
phun,
dung
dịch
điều
chỉnh
phânpH
bổ.đạt đến giá trị
và
hòa lẫn
bơm
tuần
hoàn
cho
đến pH
khi được
máy bơm
pH được lập trình và ngừng lượng điều chỉnh.
Thông qua van phun, dung dịch điều chỉnh pH được phân bổ.
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Máy điều chỉnh PH
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EC PUMP

Máy bơm điều chỉnh EC của ProsystemAqua là một trong những máy bơm
liều lượng dinh dưỡng hoàn chỉnh và đơn giản nhất trên thị trường. Nó được
thiết kế để kiểm soát hoặc tăng cường phân bón trong bể chứa dinh dưỡng.
Với tính năng nhỏ gọn, dễ sử dụng, máy điều chỉnh EC của ProsystemAqua
là công cụ tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực này.
Máy bơm điều chỉnh và kiểm soát độ dẫn với tốc độ dòng chảy không đổi là
40ml thông qua đầu dò EC. Dòng chảy của máy bơm điều chỉnh EC này là
0.5l/h. Ngay khi cài đặt một giá trị EC mong muốn, máy bơm sẽ bắt đầu sử
dụng hỗn hợp phân bón trong bể chứa để điều chỉnh về giá trị EC đã được
cài đặt.
Máy bơm Prosystemaqua EC được bán kèm theo hướng dẫn sử dụng
để cài đặt và lập trình. Bên cạnh đó, bạn cũng được trang bị kèm bộ kit lắp
đặt hoàn chỉnh, bao gồm: đầu dò EC, đầu nối cáp cho đầu dò EC, bộ phận
hút và xả, ống hút và xả, khung kẹp, vít cố định và ống dẫn P.P.R cho nước
tuần hoàn.

Cod. 02002 EC PUMP
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Máy điều chỉnh EC

9

MÁY ĐIỀU CHỈNH EC

1
2
3
4
5

Bật máy bơm
Ngay khi máy bơm điều chỉnh EC được lắp ráp và kết nối với dòng điện,
chúng ta tiến hành cài đặt máy bơm, bấm hiển thị giá trị EC mong muốn và
gắn dầu dò tương thích

Tuần hoàn nước
Máy bơm tuần hòa nước nên chạy cùng lúc với máy bơm EC, việc tuần hoàn
nước được thực hiện thông qua các ống dẫn được lắp đặt trước đó cùng đầu
dò EC và đầu bơm phun.

Đo độ dẫn điện
Máy dò EC dò được độ dẫn điện trong nước và giá trị được hiển thị trên
màn hình của máy bơm.

Lấy phân bón
Máy bơm dùng bộ lọc Suction Filter để lấy hỗn hợp phân bón dinh dưỡng từ
thùng chứa đã chuẩn bị.

Bón phân
Máy bơm điều chỉnh EC phân bổ phân bón thông qua van phun của từng ống
dẫn cho đến khi giá trị đặt điểm của EC trong bể để tưới nước.
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Máy điều chỉnh EC
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MÁY KIỂM SOÁT PH VÀ EC CƠ BẢN
Ph & EC BASIC CONTROL
Máy kiểm soát pH & EC của Prosystem Aqua cho phép kiểm soát độ pH và EC
trong cây trồng liên tục, bơm nước để kiểm soát độ pH (acid hoặc kiềm), máy sử
dụng một máy bơm tốc độ 0.5 l / h để kiểm soát EC. Nói một cách dễ hiểu, đầu dò
pH được hiệu chuẩn đến chuẩn pH7, và đầu dò EC, đến 1413 μS / cm. Khi đặt
được con số hiệu chuẩn, chúng ta bắt đầu thiết lập các giá trị tối ưu cho nông trại.
Toàn bộ hệ thống được cài đặt trên một bảng điều khiển, kết nối ống nước ra và
ống nước vào của máy bơm tuần hoàn thông qua một kết nối đơn giản nhanh
chóng vào hệ thống, máy tự động đo pH và EC. Dựa theo điểm đặt được kích hoạt
tùy người dùng, hệ thống sẽ điều chỉnh giá trị, bắt đầu bơm cho đến khi các giá trị
pH, EC đã đặt đạt được.
Máy có một cảm biến dòng nước: nếu bộ điều khiển không phát hiện được quá
trình tuần hoàn của nước, máy sẽ ngăn không cho bơm hoạt động, tránh nguy cơ
các đầu dò đo không khí và dẫn tới quá tải. Kiểm soát pH và EC mà chúng ta
muốn trong nước. Sau đó, thực hiện hiệu chuẩn cả hai đầu dò, pH và EC.

Cod. 03001 PH&EC BASIC
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pH&EC BASIC CONTROL
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pH&EC BASIC CONTROL

1

BẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN
Khi bộ điều khiển được cài đặt trên bảng điều khiển, bắt đầu kết nối với
mạch. Chúng tôi tiến hành cài đặt máy bơm, đặt các giá trị EC và pH.

2
3
4
5

TÁI TUẦN HOÀN NƯỚC
Máy bơm tuần hoàn nước phải chạy đồng thời với máy điều chỉnh pH & EC
cơ bản, nước tuần hoàn thông qua các ống nối dẫn. Trong trường hợp không
có nước, bộ cảm biến dòng nước sẽ tắt máy bơm để tránh bị quá tải

ĐO PH VÀ ĐỘ DẪN ĐIỆN
Đầu dò pH và EC phát hiện độ dẫn điện và giá trị pH trong bể chứa nước và
hiển thị trên màn hình của mỗi máy bơm

Hút dung dịch thủy canh và dung dịch điều chỉnh PH
Máy bơm lấy dinh dưỡng qua bộ lọc hút để điều chỉnh pH và trộn phân bón
dinh dưỡng từ máy bơm EC

Châm phân
Máy bơm điều chỉnh pH và EC pha phân và điều chỉnh pH qua van phun đặt
ở các ống dẫn cho đến khi đạt được giá trị pH và EC đã được đặt.
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pH&EC BASIC CONTROL
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pH&EC CONTROLLER
Bộ điều khiển pH & EC là một hệ thống điều khiển và đo lường liên tục độ
dẫn điện và pH trong bể chứa nước. Với thiết kế đặc biệt, bộ máy này trở
thành một trong những bộ điều khiển pH và chất dinh dưỡng hoàn chỉnh và
đơn giản nhất trên thị trường. Chúng hoạt động cho bất kỳ hệ thống tưới tiêu
hoặc các ứng dụng cần phải kiểm soát và đo pH và EC của nước một cách
chính xác.
Bộ điều khiển độ pH & EC điều chỉnh tự động và chính xác dinh dưỡng và
pH của bể chứa nước bằng cách điều chỉnh giá trị pH và EC đã được đặt ra
trong bộ điều khiển. Lượng phân bón dinh dưỡng cần thiết cho mỗi máy bơm
được điều chỉnh độc lập với tỷ số dòng chảy từ 0-2 L / h. Thích hợp cho thùng
chứa dưới 10.000 lít nước.
Bộ điều khiển cũng có thể kích hoạt tự động để canh mực nước của bể chứa.
Chúng cũng tự động chuyển qua máy bơm tưới nước khi các giá trị EC và pH
trong bể chứa đã được kiểm tra.
Ngoài ra, còn có một đầu dò báo động cho mức nước tối thiểu trong bể và một
bộ đếm thời gian tự động kích hoạt máy bơm tưới nước, một khi pH và giá trị
EC của bể nước đã được cài sẵn.
Bộ điều khiển độ pH và EC được cung cấp kèm theo hướng dẫn lắp ráp và
hướng dẫn sử dụng. Và được trang bị đầy đủ với bộ công cụ đi kèm, bao gồm:
đầu dò pH, đầu dò EC, đầu đo pH, cáp kết nối EC, bộ chia PPR, cảm biến lưu
lượng, ống hút và xả, bộ phun, bộ lọc hút, khung kẹp, vít cố định, gói hiệu
chuẩn pH7 20ml, gói pH4 hiệu chuẩn 20 ml, gói 1430 μS / cm hiệu chuẩn 20
ml.

Cod. 04001
Cod. 09009
Cod. 04300
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PH&EC CONTROLLER

FILLING AUTOMATIC SYSTEM PH&EC CONTROLLER (OPTIONAL)

*

FULLY ASSEMBLED ON A PANEL PH&EC CONTROLLER (OPTIONAL)

*

pH&EC CONTROLLER
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pH&EC CONTROLLER
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Start level filling
probe
Level alarm probe
for low water level

pH&EC CONTROLLER

1

KHỞI ĐỘNG MÁY

Sau khi lắp đặt bộ điều khiển và kết nối với mạch điện,
tiến hành cài đặt máy bơm phân, nhập các giá trị pH và
EC mong muốn cho bể chứa nước; và điều chỉnh lượng
phân bón theo tỷ lệ của mỗi máy bơm. Sau đó, điều
chỉnh chế độ làm việc của máy bơm pH, giảm (acid) pH,
hay tăng pH (kiềm). Tiến hành kiểm tra xem đầu dò độ
pH và EC có được hiệu chuẩn. Lưu ý, cũng phải đặt thời
gian bắt đầu tưới tiêu và số lần tưới.

2

BƠM TUẦN HOÀN

Bơm tuần hoàn cho bể chứa sẽ được kích hoạt bởi bộ
điều khiển pH & EC tại thời điểm bắt đầu của kế hoạch.

3

ĐO LƯỜNG ĐỘ DẪN ĐIỆN

Đầu dò EC đo được độ dẫn điện trong nước và hiển thị
giá trị trên màn hình bộ điều khiển

4

CANH LIỀU DÙNG PHÂN BÓN

Máy bơm định lượng phân bón để kiểm soát độ dẫn điện,
A và B, lấy từ bình chứa phân bón qua bộ lọc hút.

5

CHÂM PHÂN BÓN

Các máy bơm phân phối dinh dưỡng phân bón qua van
phun và hoạt đồng này cần được kết hợp trong bể chứa
nước sạch thông qua các ống dẫn tuần hoàn

6

Đo độ PH

Đầu dò pH liên tục đo giá trị trong nước và giá trị được
hiển thị trên màn hình của bộ điều khiển

7

Thay đổi PH bằng dung dịch điều chỉnh

Máy bơm độ pH lấy dung dịch điều chỉnh từ chai pH Down
hoặc pH Up và canh lượng thông qua vòi phun cho đến khi
đạt được giá trị đã được lập trình.

8

Kích hoạt máy bơm tưới nước

Máy bơm tưới tự động được kích hoạt thông qua bộ điều
khiển khi phát hiện thấy các giá trị EC và pH được điều
chỉnh theo yêu cầu và ổn định.

9

Dò mực nước (tùy biến)

Đầu dò cho mức tối đa và tối thiểu để điều chỉnh mực nước và
tự động bơm đầy nước. Ở cấp độ báo động, sẽ vô hiệu hóa bộ
điều khiển pH&EC để tránh tình trạng quá tải.

10

Lắp van điện (tùy biến)

Van điện được kích hoạt qua đầu dò tối thiểu để làm đầy nước
vào bể và đầu dò cực đại sẽ vô hiệu hóa van điện khi mực nước
đạt tối đa.

11

Cảm biến dòng nước (tùy biến)

Bộ cảm biến dòng chảy ngưng vô hiệu hóa bộ điều khiển pH &
EC khi không có nước chảy trong các ống dẫn.
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HYDROPONIC SYSTEM
Bộ điều chỉnh dinh dưỡng cho HỆ THỐNG THỦY CANH là một hệ thống tưới
bón tự động, thích hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây thủy canh. Hệ
thống này có thể được áp dụng đồng thời cho nhiều loại phân bón, và điều chỉnh
độ pH của nước trong bình.

Hệ thống sẽ tự động kiểm soát liều lượng phân bón bằng cách đo lường độ dẫn
liên tục, và thu được dung dịch hay hỗn hợp cuối cùng với độ dẫn mong muốn cho
khách hàng.

Hệ thống cũng sẽ liên tục điều chỉnh độ pH của nước và thu được độ pH cuối mà
người dùng yêu cầu. Hệ thống có thể tự điều chỉnh định lượng dòng chảy của mỗi
máy bơm với công suất từ 0 đến 71/h. Dòng chảy có thể được tăng lên tùy vào nhu
cầu của người dùng. Có thể nói đây là hệ thống tưới bón tiên tiến với giá cả hợp lý
nhưng chất lượng hàng đầu.

Hệ thống thủy canh này sẽ được giao đến tận nhà, lắp ráp với hướng dẫn sử dụng
đầy đủ, và hệ thống này còn được trang bị bộ cài đặt, bao gồm: bộ điều chỉnh chất
dinh dưỡng cho Hệ thống thủy canh, bộ cảm biến pH, bộ cảm biến EC, giá đỡ cảm
biến pH, cáp kết nối EC, bình hiệu chỉnh pH4 và pH7, ống hút và xả, máy phun,
khung và phích cắm điện, bộ chia dòng PPR và cảm biến dòng chảy.

Cod. 06002 HYDROPONIC SYSTEM

Cod. 09010
Cod. 06222
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FILLING AUTOMATIC SYSTEM HYDROPONIC SYSTEM (OPTIONAL)*

CONTROL PANEL ASSEMBLED HYDROPONIC SYSTEM (OPTIONAL)*

* Pages 29 y 30

HYDROPONIC SYSTEM
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HYDROPONIC SYSTEM

pH&EC Automatic
Controller

Flow Sensor

Injector

pH Probe

Suction Filter

Conductivity
Probe

Filling Electro Valve
Irrigation
Pump

Filling level probe

Recirculation
Water Resistant
Pump

22

HYDROPONIC SYSTEM

1 Khởi động
Ngay khi cài đặt máy điều khiển và kết nối với mạch điện, bắt
đầu tiến hành cài đặt máy bơm tưới nước. Nhập giá trị pH, EC
mong muốn cho nước, và lượng dinh dưỡng cho mỗi máy
bơm. Sau đó, cài chế độ làm việc cho máy bơm pH, điều chỉnh
pH down (axit) và pH up (Kiềm). Đảm bảo đầu dò pH và EC
đã được hiệu chỉnh.

2 Hồi lưu nước trong ống dẫn
Máy bơm tuần hoàn nước trong thùng chứa nên kích hoạt cùng
một lúc với máy điều khiển thủy canh.

6

Đầu dò pH tiếp tục đo lường giá trị trong nước, giá trị đo
được được hiển thị trên màn hình điều khiển

7

Định lượng bằng dung dịch điều chỉnh PH
Máy bơm điều chỉnh pH lấy các chất điều chỉnh pH down
và Up , canh lượng qua van phun cho đến khi đạt được
giá trị đã được cài

8

4 Định lượng phân bón
Máy bơm canh lượng phân bón kiểm soát độ dẫn điện, A, B,

đặt.

Kích hoạt máy bơm tưới tiêu
Máy bơm tưới nước tự động kích hoạt thông qua bộ điều
khiển khi đảm bảo rằng giá trị pH và EC đã được điều
chỉnh ổn định.

3 Đo độ dẫn điện
Đầu dò EC đo được độ dẫn điện trong nước, giá trị sẽ dược
hiển thị trên màn hình điều khiển.
Đầu dò
EC
đo
được
độ
dẫn
điện
trong
nước,
sẽ dược
hiển
điện
khiển.
thị
trong
trên
nước,
màn
giá
hình
trịđiều
sẽ dược
khiển.
hiển
Đầu
thị
dò
trên
ECgiá
màn
đo trị
được
hình
độ
điều
dẫn

Đo độ PH

9

Dò mực nước

Cảm ứng mực nước kiểm soát lượng nước trong
thùng chứa

10

và C, lấy dinh dưỡng từ thùng chứa thông qua bộ lọc (Suctions

Lắp van điện
Van điện được kích hoạt thông qua đầu dò mực nước .

filters)

5

Châm phân

Máy bơm phân bổ phân bón thông qua van phun, kết hợp với
hệ thống ống dẫn tuần hoàn.

11

Cảm biến dòng chảy
Cảm ứng dòng chảy sẽ vô hiệu hóa bộ điều khiển dinh

dưỡng Hydroponic khi không còn nước trong ống dẫn.
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HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
Hệ thống điều khiển dinh dưỡng bằng máy tính ProsystemAqua là hệ thống tưới tự động
tiên tiến nhất. Với phần mềm được cài đặt, bạn có thể giám sát và kiểm soát tất cả các
giá trị của nước một cách dễ dàng từ bất kỳ máy tính nào, mà không cần giám sát trực
tiếp tại hiện trường.

Hệ thống điều khiển dinh dưỡng bằng máy tính phù hợp với tất cả các loại cây trồng
thông qua việc điều chỉnh chính xác độ pH và EC. Bên cạnh, điều chỉnh mực nước trong
thùng chứa tự động, máy còn có chức năng đo lường và điều hòa nhiệt độ trong nước,
kích hoạt cả hai hệ thống tưới: máy bơm tuần hoàn, và máy bơm thủy lợi.

Máy có các chế độ làm việc khác nhau theo thời gian: chế độ liên tục cho hệ thống tuần
hoàn liên tục; chế độ theo giờ và ngày.

Ngoài ra, bạn có thể lập chương trình của máy bơm C với đồng hồ nước đã được tích
hợp trong ống dẫn nước, thực hiện nhiệm vụ như một máy pha ml/l để không làm thay
đổi EC.

Dòng chảy của mỗi máy bơm công suất từ 0-7 l / h được điều chỉnh độc lập.

Hệ thống điều chỉnh dinh dưỡng bằng máy tính được lắp ráp hoàn chỉnh và trang bị các
phụ kiện, bao gồm hệ thống nạp đầy tự động, pH, pH 7 và 1430 μS / cm, kết nối cáp,
cổng chuyển đổi RS485-USB và chương trình Hyperterminal CD.

Cod.
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07003

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
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HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER

Nutrient Computer
Controller

TM 25º C 8.3PH

TM 25ºC 2.2EC

Temperature Probe
Flow Sensor

Injector
Recirculation
System
(PVC)

pH Probe

Filling
Electro Valve

Conductivity
Probe

Pulse Counter
Suction
Filter

Irrigation
Pump
Maximun Level Probe

Start Irrigation Level Probe

Recirculation
Water Resistant

Level Alarm Probe For
Low Water Level

Pump

Heater Resistance
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HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
ue.

1 Khởi động
Khi bộ điều khiển được cài đặt, hãy lập chương trình cho máy
bơm bằng cách điều chỉnh nước đến giá trị chuẩn và cài đặt
chương trình giảm pH (acid) hoặc tăng pH (kiềm). Tiến hành
kiểm tra độ pH và EC được hiệu chuẩn. Cài đặt chương trình
thời gian bắt đầu và số lần tưới tiêu.

2

Tuần hoàn nước trong hệ thống ống dẫn

Máy bơm tuần hoàn trong ngăn chứa nước nên được kích
hoạt cùng lúc với hệ thống kiểm soát dinh dưỡng bằng máy
tính.

3

Đo lường độ dẫn điện

Đầu dò EC dò tìm độ dẫn điện trong nước và hiển thị giá
trị trên màn hình điều khiển.

4

Canh lượng phân bón cần dùng

Máy bơm định lượng để kiểm soát độ dẫn, A, B và C, hút từ
thùng chứa phân bón qua bộ lọc hút.

5

Châm phân

Máy bơm phân phối các phân bón thông qua các van phun,
kết hợp với các ống dẫn tuần hoàn nước.

6

Đo Ph

Đầu dò pH liên tục đo giá trị trong nước và giá trị được hiển
thị trên màn hình của bộ điều khiển.

7

Thay đổi Ph bằng dung dịch điều chỉnh

Máy bơm độ pH quy định lấy từ chai pH Down hoặc pH
Up qua van phun cho đến khi đạt được giá trị chuẩn đã
được lập trình.

8

Kích hoạt bơm tưới nước
Máy bơm tưới tự động được kích hoạt thông qua bộ
điều khiển khi các giá trị EC và pH được điều chỉnh chính
xác và ổn định.

Máy bơm tưới tự động được kích hoạt thông qua bộ
điều
các giá trị EC và pH được điều chỉnh chính
Dò khiển
mực khi
nước
xác và ổn định.
Kiểm tra và điều chỉnh mực nước trong thùng chứa .

9

10

Lắp van điện

Van điện được kích hoạt bởi bộ điều khiển thông qua
đầu dò mực nước.

11

Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng vô hiệu hóa hệ thống điều khiển
dinh dưỡng bằng máy tính trong trường hợp không có
nước trong ống dẫn.

12
13
14

Kiểm tra và điều chỉnh mực nước trong thùng chứa .

Bộ đến xung

Hệ thống chống nóng/nhiệt
Cám biến nhiệt

Bộ cảm biến kích hoạt điện trở làm nóng hoặc máy làm
lanh nước đến điểm nhiệt độ đã được thiết lập.

Cảm biến lưu lượng vô hiệu hóa hệ thống điều khiển
dinh dưỡng bằng máy tính trong trường hợp không có
nước trong ống dẫn.
Kiểm tra và điều chỉnh mực nước trong thùng chứa .
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OPTIONAL
Hệ thống châm phân dễ dàng lắp đặt và vận hành.
Có thể bổ sung thêm nhiều tùy biến theo nhu cầu sử dụng.

pH&EC Controller
Cod. 04300

CONTROL PANEL ASSEMBLED
OF PH&EC CONTROLLER

Hydroponic System
Cod. 06222

28

CONTROL PANEL ASSEMBLED
HYDROPONIC SYSTEM

Tăng tính năng và hiệu xuất cho máy châm phân.
Với máy châm phân của chúng tôi bạn có thể tăng hiệu năng cho bộ điều
khiển. Có thể thêm vào nhiều modun máy bơm nhu động cho nhu cầu của
bạn. Việc này cho phép bạn điều chỉnh lưu lượng và thành phần khác nhau
của phân bón.

1 Pump Module

Cod. 05001

2 Pump Module

Cod. 05002

Add all you
need!

Cấp nước tự động

AUTOMATIC FILLING SYSTEM OF
PH&EC CONTROLLER (OPTIONAL)

AUTOMATIC FILLING SYSTEM OF
HYDROPONIC SYSTEM (OPTIONAL)

Cod. 09009

Cod. 09010

*Opcional
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