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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 باغچه هوشمند بدون خاک نام کاال/ خدمت

 تصویر کاال/خدمت

و رزولوشن  8*8با ابعاد  JPG)فایل تصویر با فرمت 
 باشد( 051

 کشاورزی شهری حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

  به بازارتاریخ انتشار/ ورود 

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

  هایپر مارکت ها 

 کافه و رستورانها 

 آپارتمان نشینان  

 سازمان ها 

  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
یت پیدا گذشته اهمامروزه با توسعه شهرنشینی فاصله انسان با طبیعت بیشتر شده است و نیاز ایجاد فضاهای سبز در محیط زندگی بیش از 

کرده است. از سوی دیگر اهمیت سبزی و صیفی تازه بعنوان یک رکن اساسی غذای سالمت محور بر همگان روشن است. حال آنکه پرورش 
هر گیاهی نیاز به صرف وقت و وجود بستر مناسب و رسیدگی مستمر را میطلبد که زندگی شهری و فضاهای بسته شهری این مجال را تا حد 

 گرفته است. زیادی
 شهری کشاورزی سیستمهای مخصوص از یکیپیشنهاد ما برای پاسخ به تمامی این چالشها، باغچه هوشمند بدون خاک است. این محصول 

 و ،فروشگاههامنازل تمامی در که اتالفی های از مساحت استفاده با مداوم، نگهداری و خورشید نور به احتیاج بدون میتواند که میباشد
 پرورش را برگی گیاهان و سبزیجات جمله از محصوالت هدف برخی ساختمان، در موجود دمای از گیری بهره با و دارد وجود ها ساختمان

  .بدهد
 سامانه و (گردش آب-محلول مغذی -تغذیه)پمپ هوا-آبیاری سامانه روشنایی، هایسامانه شامل اصلی سامانه سه دارای طراحی شده محصول

که با استفاده از آن میتوان بدون داشتن دانش کشاورزی و بدون رسیدگی های  باشدمی های محلول(پایش ویژگی-رطوبت -دما-کنترلی)نور
 مداوم و بدون هر نوع آلودگی اعم از کود، خاک، آفات و حشرات، انواع سبزی  را در هر محیط بسته ای پرورش داد.

کاهش مصرف آب کشاورزی، کاهش حمل و نقل بخش کشاورزی،کاهش ضایعات و  از نتایج برجسته اجرای طرح میتوان به مواردی چون؛
 اتالفات کشاورزی، افزایش مصرف تازه و سالمت و پرورش انواع سبزی مستقل از فصل اشاره کرد.
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
  (.رییفرض و قابل تغ شیپ ییساعت روشنا 11) اهیگ ازیمورد ن ییروشنا میتنظ مریتا 

 متناسب با اطالعات سنسور  اهیگ ییمحلول غذا هیخودکار بودن تغذEC. 

 اهانیزمان برداشت گ ادآوری. 

 دما، رطوبت هوا،  لیاز قب اهیتمام اطالعات گ یدائم نگیتوریمانECسطح آب مخزن. ،یی، شدت روشنا 

 شنیکیارتباط و مشاهده اطالعات تحت شبکه و توسط اپل یبرقرار تیقابل. 

 (.یتجربه توسط مشتر نیا لیشدت نور و در صورت تما یافتیهمزمان با خواب افراد ساکن)طبق اطالعات در اهیگ ییروشنا میتنظ تیقابل 

 ضیبه تعو ازیماه و عدم ن 1آب در چرخش به مدت  یماندگار شیطبقات( و افزا یآب مخازن دستگاه )تمام هیتصف تیقابل. 

 دما.نیاز به تنظیم در مواقع و یا ترمو الکتریک  خودکار دستگاه و روشن شدن فن هیتهو 

 برق  مصرف افزایش کیفیت رشد توام با صرفه جویی درجهت  یها توسط پمپ با حفظ فواصل زمانشهیاه به ردستگ وستهیپ یده ژنیاکس 

 نمخزو غلظت محلول در آب  سطح با پایش مستمرمجاز  ریهشدار دما و رطوبت غ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده صدورتاریخ  عنوان

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


