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LEGUMICOLE - TICS 

 
 
DOMENIUL DE APLICARE 

Tehnologia inovativă pentru irigaţii şi control climă în sere legumicole este destinată 
eficientizării consumului de apă şi creşterii productivităţii culturilor în spaţii protejate. 

Tehnologia inovativă rezolvă următoarele probleme: 
- irigarea înainte de efectuarea culturilor, cu scopul de a reface rezerva de apă a solului şi a uşura 
efectuarea lucrărilor; 
- irigarea pentru asigurarea prinderii răsadurilor după înfiinţarea culturilor, cu norme mici de apă; 
- irigarea în timpul vegetaţiei pentru a asigura nivelul optim de apă din sol; 
- controlul automat al necesarului de soluţie nutritivă, funcţie de factorii climatici şi fazele de 
creştere şi dezvoltare ale plantelor; 
- controlul şi menţinerea parametrilor de microclimat (temperatura şi umiditate) programaţi în 
interiorul serei, conform cerinţelor. 
 
PREZENTARE GENERALĂ 

Tehnologia inovativă pentru irigaţii şi control climă în sere legumicole are în componenţă 
următoarele ansambluri principale: 
- Instalaţia automatizată de extragere a apei din pânza freatică cu pompă submersibilă solară; 
- Instalaţia automatizată de irigare şi fertirigare prin picurare şi microaspersie; 
- Sistemul automat pentru controlul climei într-o seră legumicolă. 



          

 

 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNOLOGICE 
- Diametrul puţului forat, mm       140 
- Volumul rezervorului de apă, m3       6 
- Debitul pompei solare, m3/h      5 
- Puterea electrică a pompei solare W     150 
- Tensiunea nominală a pompei solare,      12 
- Putere maximă a panoului fotovoitaic, W     240 
- Capacitatea acumulatorului solar, Ah      110 
- Puterea electropompei de irigaţii, kW      0,37 
- Debitul electropompei de irigaţii, litri/min:     5…50 
- Debitul de apă maxim al benzii de irigare, l/oră/picurător   0,64 
- Diametrul de udare al microaspersorului, m:     4 
- Parametrii măsuraţi de senzorul WET:      - umiditate, 

- conductivitate electrică 
- temperatură 
- Presiunea de operare maximă a electrovalvei de apă normal închis, bar 2 
- Puterea motorului pentru deschideri seră, kW:     0,37 
- Parametri climatici măsuraţi:       - vânt 

- ploaie 
- temperature 
- CO2 

- Debit ventilator pentru uniformizarea temperaturii, CO2 şi umidităţii atmosferică, m3/h: 5730, 
UTILIZATORI 
SOCIETĂŢI CULTIVATOARE DE LEGUME ÎN SERE ŞI SOLARII 

Puţ de apă forat cu tuburi PVC (1), pompă solară (2), 
controller pompă solară (3), ţeavă HDPE (4) pentru legătura 
cu un rezervor (5) de stocare a apei, senzor de nivel a apei în 
puţ (6), senzor de nivel a apei în bazin de retenţie (7), panou 
fotovoltaic de 240 W (8), controller solar încărcare curent (9), 
acumulator solar (10), siguranţă fuzibilă (11), panou 
electric(12), cablu electric pompă solară (13), cablu electric 
senzor de nivel a apei în puţ (14), cablu electric senzor de 
nivel a apei în bazin de retenţie (15), cablu panouri 
fotovoltaice (16). 

Branşament (1) pentru legătura între un rezervor (2) de 
stocare a apei şi electropompa (3) autoamorsantă, contor (4) 
de apă, manometru (5) de presiune, elemente (6) de traseu, 
cap control PVC cu tanc de fertilizare (7), filtru (8), conductă 
(9) cu benzi (10) prevăzute cu picurătoare încorporate într-o 
travee (11), conductă (12) prevăzută cu microaspersoare (13), 
traductor (14) de umiditate, conductivitate şi temperatură, 
Data Logger (15), convertizor (16) de frecvenţă şi electrovane 
de apă (17). 

Motor deschideri seră (1), panou de control deschideri seră 
(2), senzor de ploaie (3), senzor de temperatură (4), senzor de 
vânt (5), senzor de CO2(6), ventilator axial (7), cablu electric 
motor deschideri seră (8),  cablu ventilatoare axiale (9), cablu 
pentru senzori (10), Data Logger (11), panou electric (12). 


