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Ez a CO2 dúsítás második legnépszerűbb módszere és egészen pontos, szabályozott eredményt 
biztosít. A sűrített CO2 nagy nyomású fém tartályban érkezik. Az elérhető CO2 sűrített gázzal 
történő dúsításához a következő berendezésekre van szükség:

 1. Sűrített CO2 tartály
 2. Nyomásszabályozó - Reduktor
 3. Áramlásmérő
 4. Szolenoid szelep - Mágnes szelep
 5. 24 órás időzítő rövid intervallumokkal - „időben” változtatható  
  egytől 20 percig
 6. Csatlakozó csövek, felszerelések, adapterek

2. Sűrített, palackozott CO2

Ez a módszer a termesztő térbe szabályozott mennyiségű CO2 befecskendezését teszi lehetővé a megadott időintervallumokban. A 
nyomásszabályozó 2200 font/négyzet inch-ről egy szabályozhatóbb értékre (100-200 PSI) csökkenti a sűrített gáz nyomását, amit az 
áramlásmérő tud kezelni. Az áramlásmérő az adott időtartam alatt annyi köbláb CO2-őt szállít percenként a növényekhez, amennyit 
a szolenoid szelep átenged. Az időzítő a napszakot és a szolenoid szelep nyitva tartási idejét szabályozza.

A saját standard 8’ x 8’ x 8’-as termesztő terünkre alkalmazva ezt a CO2 dúsítási rendszert, a majdnem kimerített 200 ppm szintet 
1500 ppm-re akarjuk növelni elegendő CO2 hozzáadásával. 1300 ppm CO2-őt kell 512 köbláb térfogathoz hozzáadnunk. A természetes 
levegő kicserélődési sebességhez (áteresztési sebességhez) viszonyított időintervallumokban szeretnénk a CO2 szintet az 1500 ppm 
tartományban tartani.

Válasszunk egy kétórás befecskendezési intervallumot (CO2 dúsítási időt). Először 
meg kell határoznunk, hogy 512 köbláb térfogathoz hány köbláb CO2-őt kell adni, 
hogy 200 ppm-ről 1500 ppm-re növeljük. Ehhez szorozd be a helyiség térfogatát, 
az 512 köblábat 0,0013-mal (1300 ppm) és megkapod, hogy 0,66 köbláb CO2-re 
van szükség. A szabályozót 100 PSI-re és az áramlásmérőt 20 CFH-ra (köbláb/óra) 
vagy 0,33 köbláb/percre állítsd. Ha az időzítőnket úgy állítjuk be, hogy minden két 
órában két percre bekapcsoljon, akkor megkapjuk a 0,66 köbláb plusz CO2-őt, ami 
az 1500 ppm optimális szintre hozza azt.

Minden font sűrített CO2 gáz kb. 
8,7 köbláb CO2-őt tartalmaz légköri 
nyomáson. A legtöbb szállítónál 
50 cent/font-ba kerül a sűrített 
CO2. Ennek a módszernek a 
működési költsége kb. 30 cent/nap 
a kétóránkénti 0,66 köbláb CO2 
arányában a nap 18 órájában. Az 
időzítőt úgy kell beállítani, hogy 
„időben” (nappal) úgy szállítsa a 

CO2-őt, ahogy a világítás be van állítva. Csak ekkor tudják a növények felhasználni 
a CO2-őt, amikor sötét van akkor nem.

A CO2 dúsítás sűrített gázos módszerének előnyei az egészen precíz irányítás, a 
könnyen beszerezhető felszerelés és nem termel extra hőt a termesztő térben. Kis 
termesztő terekben is jól működik és a kezdő felszerelési költségek után nem drága 
üzemeltetni.

Túlnyomásos CO2 dúsító rendszer berendezése

CO2 palack
További részletekért keresse fel honlapunkat.

2 kg-os nagynyomású CO2 palack

Superpro Hydroponics
AC-2 Analog Atmosphere Controller

További részletekért keresse fel honlapunkat.

AC-2 digitális klímavezérlő
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Ez a módszer kis terekben működik jól, különösen, ha hűteni is szeretnél. A szárazjég, szilárd szén-dioxid nagyon hideg: -109 F, 
javasoljuk, hogy kesztyűben kezeld. A szárazjég hűtőházakban és húscsomagoló üzemekben érhető el és viszonylag olcsó. A standard 
8’ x 8’ x 8’-as helyiségünkben naponta 0,8 font szárazjég kell, hogy a légköri CO2 tartalmat 1300 ppm-re növeld. Ha elég meleg a 
termesztő tér, a 0,8 font 18 óránál sokkal gyorsabban elolvadhat. Két módszerrel lehet ezt szabályozni. Az egyik, hogy kicsi kb. 1 
fontos darabokra vágod és kétóránként újabb darabot teszel a termesztő térbe. A második módszer, hogy a szükséges mennyiséget 
egy szigetelt styrofoam dobozba teszed, és kis lyukakat vágsz rá. Ez jelentős mértékben lelassítja az olvadás sebességét, de jól kell 
„behangolni”, hogy a 0,8 font a 18 óra nappali „időben” olvadjon el. Az extra szárazjeget fagyasztóban kell tartani, hogy megakadályozd 
a párolgást.

Mivel a szárazjég nehezebb a levegőnél, a növényekhez való eljuttatásának jó módszere, hogy odaerősíted a tartályt vagy a szárazjeget 
a reflektorokhoz, amik rendszerint a növények fölött helyezkednek el. A CO2 így a lámpákon keresztül lefolyik és egyenlően oszlik el a 
növényeken. Ha keringtető ventillátort használsz, a szárazjeget vagy a tartályát közvetlenül elé vagy mögé helyezd az egyenlő eloszlás 
miatt. Ami közös a CO2 dúsítás módszereiben, hogy próbáld meg a helyiséget minél jobban leszigetelni, különösen az ajtók és falak alja 
körül.

A szárazjég módszer naponta kb. 60 centbe kerül a standard 512 köblábas termesztő helyiségünkben. A szárazjég használatának 
lehetséges előnye a hűtő hatása.

CO2 dúsítás szárazjéggel


