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"Fluvius"1  چیست؟

fluvius

"FLUVIUS"  دستگاھی است کھ مخصــــــــوص مبارزه با جلبک ھا در آب
استخرھا یا در ھوای آزاد قرار می گیرد.
"FLUVIUS"  فرآیند یونیزاســــــیون میلھ ھای مس و نقره را برای کنترل
تکثیر ارگانیسم ھای ذکر شده در باال اعمال می کند.
این روش برای بدن انســان سالم تر است، زیرا در آن از ھیچ نوع محصــول 
شیمیایی استفاده نمی شود.
"FLUVIUS"  یک دستگاه جھانی است، بھ راحتی نصــــب می شود و در
فعالیت ھای مختلف کھ نیاز بھ مراقبت از آب دارند، بدون اھداف مصــــرف 
قابل استفاده است.

"FLUVIUS"  عملکرد تنظیمیPH  یاSarro  ندارد، این باید توســــــــط ھر
کاربر بســتھ بھ مورد مطالعھ شود، زیرا آنھا خواصی ھســـتند کھ با توجھ بھ 
آب و منطقھ متفاوت ھســـــــــــتند و از روش ھای دیگری برای اصالح این 
متغیرھا استفاده می کنند.



 VDCیک بار ولتاژ  "FLUVIUSیونیــــــــزر "
کوچک (ولتاژ جریان مســـــتقیم) تولید می کند کھ 
توســــط واحد الکترونیکی تامین می شـــــود، کھ 
الکترودھای تولید یونیزاسیون را از طریق روش 
الکترولیز فعال می کند.
بھ این ترتیب، سیســتم یو نھای معدنی را بھ داخل 
آب ســــــاطع م یکند و بھ آن اجازه م یدھد تمیزی 
خود را حفظ کند و از رشــــــد جلب کھا جلوگیری 
کند. این یون ھا عملکـــرد جلبکـــی دارند و اثـــر 
کشـــــنده ای بر شکل گیری حیات میکروسکوپی 
دارند.

کار  vdcاین سیســتم با ولتاژ جریان مســتقیم 12
می کند و برای انســان خطرناک نیســت. بھ ھمین 
تــرتیب، ما بھ عنوان یک بــرند، حمام کــردن در 
استخرھا را در زمانی کھ ھیچ سیســـــــــــتم الکتریکی استخر در حال کار است، اعم از یونیزر 

12vdc  یا پمپ / فیلتر ولتاژ متناوب 220 ولت، توصـــــــــــیھ و ممنوع نمی کنیم، زیرا ولتاژ
متناوب برای زندگی انسان بسیار خطرناک است.

عملکرد2
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مقاومت
بین الکترودھا
(رسانایی آب)

آندکاتد

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد
الکترولیز ھوشمند



 قطعات و نصب3

       FLUVIUS قطعات 

واحد الکترونیکی

درپوش دید را باز کنید
پمپ فیلتر شما

1

2

کاله گیر خود را با یک ســوراخ ســوراخ 
کنید

فتیلھ 6 میلی متری، با استفاده از واشر
 پالستیک بھ عنوان راھنما

میلھ ھا را با واشـر، کالھک دید، واشـر السـتیکی و بند کابل، ھمانطور 
کھ در نقشھ توضیح داده شده است، پیچ کنید.

الکترودھا مالقات
پالستیک

باال
منظره یاب

واشر
پاک کن

 پایانھ
کابل
افزونھ

پیچ

ھنگامی کھ ھمھ چیز مونتاژ شـــد، پوشــــش دید را با میل ھھا روی پمپ 
قرار دھید.
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کابل الکترود را وصل کنید،
از درپوش گیره تا کانکتور فلوویوس.

ترانسفورماتور را بھ خط شبکھ وصل کنید

 vdcقدرت پمپ فیلتر شما سـپس خروجی ١٢
ترانســــــــــــــفورماتور را بھ کانکتور واحد 
 الکترونیکی وصل کنید.

fluvius

سیم ھای کششی
+ الکترودھا

منبع تغذیھ

220     vac 12 تاvdc 3a.

fluvius

220vac

منبع
12vdc

سوئیچ یا تایمر

220vac

کابل گسترش بھ الکترودھا در پوشش دید

دوشاخھ

12vdc

پمپ

نمودار نصب نھایی

       FLUVIUS نصب و راه اندازی 

 مرحلھ ی2:

 مرحلھ ی3:

 مرحلھ ی1:

 مرحلھ ی5:

 مرحلھ ی4:



fluvius

4 روش استفاده
خنثی (بین PH  - 7.20ما، تنظیم آب استخر در  "FLUVIUSقبل از راه اندازی محصـــــول "

بھ روش سنتی مھم و ضروری است. ppmتا 7.60ppm 2) و در سطح کلر بین 1

اســت. ھر بار کھ پمپ خودکار  "FLUVIUSپس از انجام این کار، آب آماده یونیزه شـــدن با "

نیز روشن می شود، زیرا ھر دو دستگاه از یک  "FLUVIUSاستخر خود را روشن می کنید، "
 خط برق استفاده می کنند. یعنی یونیزر ما تا زمانی کھ پمپ شما روشن است کار می کند.

باید بر اساس موارد زیر انتخاب شود: Fluviusقدرت 

متر مکعب آب در استخر. -

 رسانایی آب (بستھ بھ مبدأ تغییر می کند: آب زیرزمینی یا آب تصفیھ شده.) -

ما توصـــیھ می کنیم با قدرت یونیزه 1٪ شــــروع کنید و ھر 4 روز یکبار 5٪ قدرت را  
افزایش دھید.

 چگونھ پس از نصب ادامھ دھیم؟

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

قدرت رویایی

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

افزایش قدرت

6    5 7    4 8    3 9    2 1  01

کاھش قدرت

مھم: اسـتخر خود را با در نظر گرفتن ســھ شــرایط آب زیر بررســی کنید تا 
 ببینید آیا نیاز بھ افزایش یا کاھش قدرت یونیزاسیون دارید.

جلبک سبز آب پاک کدورت آسمانی



برنامھ ھای کاربردی5
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گیاھان تصفیھ آب

تجھیزات شھری (چشمھ ھای آب)

سیستم ھای سرمایشی و گرمایشی

فرآیندھای ضد عفونی در تولید مواد غذایی

سیستم آبیاری محصوالت زراعی

دستگاه تصفیھ آب برای پرورش دام

"FLUVIUS" :ھمچنین می تواند در موارد زیر اعمال شود 
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امکانات فوق در این بروشور بھ تفصیل ذکر نشـده است. اگر عالقھ مند بھ  *

برای ھر یک از گزینھ ھای ذکر شده در باال ھسـتید،  "FLUVIUSنصــب "
باید برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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 تجاری سازی

 ما ٣ حالت فروش مجدد داریم:
مصرف کننده نھایی (شما حداکثر 5 تیم را خریداری می کنید، لیست قیمت).

خرده فروشـــــی. (خرید بیش از 5 قطعھ تجھیزات یا بیش از 500 دالر در کیت فلویوس 

و/یا قطعات یدکی.(*)، 15% تخفیف در لیســـــت قیمت، بدون فروش انحصــــــاری در 
منطقھ).

فروش عمده فروشی فرانشـــیز. (قرارداد حقوقی فرانچایز با حق انحصـــاری فروش در 

1

2

3

 روش ھای پرداخت:
جمھوری آرژانتین (نقد بھ حســـــــــــــــــــــــــــــــاب بانکی کلیھ کارت ھا توسط سامانھ 

MercadoPago).

کشورھای دیگر. (پی پال و وسترن یونیون).

1

2

 فرم ھای حمل و نقل:
.(Credifinپست آرژانتین، ( جمھوری آرژانتین

*.(DHL Expressسرویس ( .کشورھای دیگر

1

2

ھزینھ ھای اضافی کھ ممکن است ناشی از فرآیند گمرکی در کشـــورھای  *
مقصد باشد بر عھده مشتری است کھ خرید را انجام می دھد.
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اطالعات کلی

 پیشینھ تاریخچھ یونیزه کننده ھای آب.
"FLUVIUS"  از فناوری مشــابھی استفاده می کند کھ برای ماموریت

ھای فضــــــایی ناسا در دھھ 1960 توسعھ یافت. در آن زمان الزم بود 
دستگاھی مستقل برای مراقبت و نگھداری آب برای فضـانوردان ایجاد 
شود. بھ ھمین دلیل اسـت کھ یک یونیزر کوچک با میلھ ھای مس و نقره 
برای کنترل خلوص آب طراحی کردند.
از آن زمان، یونیزه کننده ھا برای مراقبت از آب شـروع بھ اســتفاده در 
بسیاری از فعالیت ھا کردند.

این خبر در این لینک زیر قابل بررسی است.

https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2004/er_1.html
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سواالت متداول

 سواالت و تردیدھای رایج در کاربران.
آب را تنظیم می کند؟ FLUVIUS PHآیا #

آب باید از اسید ھیدروکلریک یا موریاتیک استفاده شود. PHآب را تنظیم نمی کند. برای تنظیم  pHخیر، فلوویوس 

وجود رسوب یا مواد جامد محلول در آب را کاھش می دھد؟ FLUVIUSآیا #

"FLUVIUS"  این کار را انجام نمی دھد، باید از روش ھای دیگری برای کاھش میزان رســــوب یا مواد جامد محلول
در آب استفاده کرد، بھ عنوان مثال، اسمز معکوس.

استفاده کنم؟ "FLUVIUSدر چھ قدرتی باید از "#

قدرت یونیزر بھ 2 عامل بســـتگی دارد: تعداد لیتر استخر و رسانایی آب. دومی مھمترین عامل است. از آنجایی کھ ھر 
آب با توجھ بھ منشــأ خود دارای رسانایی متفاوتی است، توصیھ می کنیم یونیزه کردن آب را از حداقل نقطھ شروع کنید 

و ھر 4 روز یکبار 5 درصد قدرت را افزایش دھید. تا زمانی کھ کدورت آبی روشن را مشــاھده کنید. این نشــان دھنده 
یونیزاسیون بیش از حد است، بھ ھمین دلیل است کھ باید یک گام بھ عقب بردارید و قدرت را کاھش دھید.

اگر آب سبز، زرد یا قھوه ای کدر داشتھ باشم چھ اتفاقی می افتد؟#
شن و ماسھ در سیســــــــــــتم فیلتر باید تعویض شود، یا اگر جدید است، ژل شفاف کننده اضافھ کنید تا فیلتر قدرت فیلتر 
بیشتری داشتھ باشد. بھ این ترتیب تمام ذرات کوچک در فیلتر حفظ می شوند.

آیا می توانم استخرم را در طول سال عاری از کلر بگذارم؟#

فروش استخرھا در سراسر جھان افزایش یافتھ است،  COVID19ھر استخر سیســـتمی از اجزا است، در ھمھ گیری 
کمبود تولید می کند و امکان ورود محصـوالت بی کیفیت را فراھم می کند. رن گھا جزء ویژ های در دیوار هھای استخر 
ھسـتند، اگر عملکرد جلب ککشـی نداشتھ باشند، خراب م یشوند، بھ ھمین دلیل است کھ توصیھ م یکنیم حداقل سطح کلر 

را حفظ کنید. 0.7ppm آزاد 0.7

وقتی کلر زیادی بھ استخر اضـافھ می کنم، تغییری متوجھ نمی #
شوم؟
ھنگامی کھ کلر بھ داخل استخر ریختھ می شـود، در تماس با آب بھ 

با ) "HOCIدو قســمت تقســـیم می شود. از یک طرف کلر آزاد "

 "OCIعملکرد جلبک کش) در آب و از طرف دیگر کلر ترکیبی "

تشـکیل می شود. این درصد تقسـیم بھ  )بدون عملکرد جلبک کش)

pH  موجود در آب بسـتگی دارد، زیراPH  باالتر است، کلر آزاد
کمتر وجود دارد. بھ ھمین دلیل اســـت کھ الزم اســــت ابتدا قبل از 
انجام حمالت کلر در شرایطی کھ آب در وضعیت بســــــــیار بدی 

را بھ حالت خنثی کاھش دھید. pHقرار دارد، 



NiG SmartNature تولید - محصول
از اینکھ برای مراقبت از محیط زیست با ما ھمراه ھستید متشکریم.

@fluvius.nig

@nigtecnologiasoficial

تمام اطالعات در www.nigtecnologias.com/uvius

پشتیبانی فنی 24 ساعتھ

سلول:+5493406420616
ماریا خوانا / سانتافھ / آرژانتین
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