
לגדל חכם.

גידול הידרופוני נהיה קל

לעקוב, לאזן חומציות ולדשן אוטומטית בקליק.
Growee בעזרת המוצרים החכמים והאפליקצייה של 

שם המוצר : pH - Growee pH Master Set מאסטר סט

תיאור קצר : 

pH מאסטר סט - בקר עם אפליקציה ומאזן pH אוטומטי.

הסט מאפשר לעקוב אחרה מדדים EC, pH וטמפ המים, לאזן חומציות  באופן אוטומטי ורציף 24/7 ולשנות את הגדרות החומציות 

מכל מקום באמצעות אפליקצייה בטלפון הנייד. 

איזון החומציות מתבצע באופן חכם, בעל פטנט ייחודי השומר על בריאות השורשים ומשפר את איכות ובריאות הצמח. כמו כן 

המכשיר מתעד את כל המדדים (EC, pH וטמפ) באופן אוטומטי אפליקציה.

מעקב אפליקציה

EC ,pH  וטמפ
24/7

שליטה ברמות
 ה-pH מכל מקום

אוטומציה

מאזן חומציות אוטומטי
בעל פטנט ייחודי 

מודולרי

 הוסף למערכת יחידות דישון
אוטומטיות לפתרון מושלם

מטרה: 

איזון חומציות אוטומטי חכם חוסך בזמן יקר ומחליף עבודה ידנית מיותרת. ●

מעקב 24/7 אחר מדדי pH, EC וטמפרטורה כדי שתוכל לוודא שהצמחים שלך נמצאים בתנאים אידיאליים תמיד●

מאפשרת למגדל לשנות את הגדרות רמות החומציות ולשמור אותן קבועות מכל מקום דרך האפליקציה.●

עוזר בזיהוי בעיות בזמן אמת ומשפר את תוצאות הגידול!●

מספק מענה לשורשי הצמחים 24/7●

מידע נוסף/ מאפייני המוצר / היתרונות:

ניטור 24/7 של pH, EC וטמפרטורה ישירות בקו ההשקיה או מיכל ההזנה שלך●

איזון חומציות אוטומטי חכם, פטנט ייחודי השומר על בריאות השורשים ●

הצגת הפרמטרים pH, EC וטמפרטורה 24/7 בטלפון הנייד שלך, הנתונים שלך איתך בכל מקום ובכל זמן●

היסטוריית נתונים הנשמרת אוטומטית לאורך כל מחזור הגידול בצורת גרפים וטבלאות פשוטות להבנה באפליקציה●

אלקטרודות ה-pH  וה- EC מכוילות מראש התקן והחל לגדל!●

מחברי אלקטרודות מתחברים בהברגה קלה, כך שהם עמידים ויציבים בלחץ או סחרור ●

קל לניקוי●

כבלי האלקטרודות באורך 3  מטר, למיקום אידאלי בגדלים שונים של מיכלי הזנה.●

תלייה קלה ופשוטה על כל סוגי קירות/ עמודים/ מתלים●

התקנה קלה ופשוטה. ●

סרטוני הדרכה בעברית לשלבי התקנה, שימוש ותחזוקה. ●

אחריות: 

אחריות יצרן מוגבלת לשנתיים, האחריות כוללת כל תקלה או פגם בייצור למשך שנתיים מלאות.

האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו על ידי המשתמש כגון חבלה, פגיעה, שבר, שימוש או טיפול לא נכון במערכת שלא על פי 

הוראות היצרן והמדריכים הרשמיים, קורוזיה או כל גורם זר חיצוני שעלול לפגוע במערכת. האחריות על האלקטרודות והמשאבות 

היא למשך חצי שנה, מקרים בהם האלקטרודות הגיעו ללקוח לא תקינות לפני השימוש יבחנו על ידי היצרן. יש לקרוא את כל פרטי 

האחריות המלאה באתר החברה. ניתן לרכוש משאבות חדשות או חלקי חילוף דרך המפיץ הרשמי (האתר) לרשימת המפיצים 

הרשמיים יש לבקר באתר החברה.

אזהרות: 

יש להימנע ממגע עם מים, למעט האלקטרודות וכבלי האלקטרודות שיועדו לכך, אין לטבול או להרטיב אף חלק מהמוצר שלא יועד 

לכך. 

נא לקבע את המכשיר בצורה בטיחותית למשטח התליה לפני השימוש, יש לוודא שהמכשיר לא יתנתק גם במקרה של משיכה או 

לחץ. 

מפרט טכני: מסמך נפרד
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