 pHiحريق

من الهواء  CO2eالنار تزود الكهرباء من النفايات وينظف PHIوكان مصدر الطاقة األول من البشر موقد للطبخ والخبز جرا .و
.الخاص بك

اصنع الجو الخاص بك

النار ،وجعل الطاقة الخاصة بك ،وتنظيف  PHIلقاء مع
النفايات في ضوء التعديل CO2e
هو سهل االستخدام ويبدأ مع شرارة ويبقي تشغيل مستمر في الرنين مرة واحدة بدأت .يضمن استمرارية التشغيل  PHIالموقد
.أثناء إضافة غاز النفايات أو الحطب بشكل متقطع
.يتم تخزين الطاقة في زجاجات الغاز كغاز تخليقي
ضبط موقد حدسي في  CO2e.تعديل لراحتك اإليقاعات صدى المجال المغناطيسي للمعلمات العملية والراحة مع تحقيق تحويل
نافذة بين اثنين من تاركي ،يشير ضوء في الطيف كيف يتم ضبطها لك .عندما يضيء الضوء  ،يتم ضبط الرنين .استمتع بالنار.
القش الخامل وإثبات القسيمة هما العادم الصلب .ادفع باستخدام كوبونات الجودة الخاصة بك  ،حافظ على القشة تبني مستقبلنا
.معها
.يحافظ على قيمتك في تزايد وآمن حتى يتوفر لديك الموقد  WORLD pHiإيداعك في بورصة
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 pHiمواصفات الموقد
.يبدأ احتراق الغاز في تشغيل المولد  ،وتضمن البالزما الرنانة االستمرارية
ً
توربوا مع طبقة حد بالزما واحدة تمر
محفزا
.يتم حرقها بواسطة النفايات المخزنة كغاز تخليقي يقود
ً
.يمكن تنظيف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من  100-10متر مكعب من الهواء  /اليوم حتى  6بوصات من المداخن
.على شاشة تعمل باللمس  CO2eقراءات مؤشر مستشعرات
.مصنّف عند  40كيلو واط بمقابس تيار متردد  110/220فولت تيار متردد  60-50هرتز و  12فولت تيار مستمر
.معيار اتصال ضغط الغاز مع صمام األمان للقوارير الغاز تبادل في منطقتك
)PHIو( بقايا مع إثبات القسيمة  CO2eخاملة القش المنتجة من
.مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء ويبرد في الصيف
.يعمل الموقد بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لتنظيف الهواء والنفايات في البالزما
 pHi.لديه اتصال باإلنترنت وهو عقدة خادم
 pHi WORLD.تتم ترقية األجزاء المعيارية وصيانتها من خالل االتصال بـ
.لدفع ثمن المعدات  PHIيتكون الموقد إلى آخر ،وجعل لكم
.ال المعدن أو الزجاج القطع هي أن يلقى في أوعية
.ويخدم مواقد األس الهيدروجيني ومجتمع األس الهيدروجيني  L32Cيدعم
 BCG.معتمدة من  CO2eومعايير  UL ،و  CEويتم تصنيعه وفقًا لرمز  IEC 62257 DINمع معيار  pHiيتوافق موقد
.تحكم قواعد وقواعد الدولة وفقًا لمواقع التسليم المعيار والقاعدة المعتمدة على موقد األس الهيدروجيني
يجب أن يخرج طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي بحلول عام  2030إلعادة االستقرار إلى مناخنا.
بحلول ذلك الوقت  1تيرا طن سعة العام يمكن أن نحرر التقدم إلى تطوير .سيكون البشر قد انبعثوا  2تيرا طن بحلول عام
 2030إذا تمكنا من عدم زيادة انبعاثاتنا .نصف هذا يجب أن يأتي في اسرع وقت ممكن لمنع حار إلى التطرف الباردة .كان
و  2عدم االستقرار درجة .سوف ينهار المناخ ppmاالستقرار  1درجة أننا اآلن ppm 408االستقرار في Halocene 275
 .عن االستقرار عند  3درجات يميل إلى إما حار أو بارد آلالف السنين بشكل ال رجعة فيه من قبلنا
انبعاثات الكربون جزء من تقدمنا  ،الكربون هو مادة بناء عصر الفضاء لدينا .تنظيف الهواء من كل بيت يمكن استمرار التقدم في
التوازن فاي .تعد سعة طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل موقد في اليوم بداية جيدة الستقرار المناخ إذا شارك
.الجميع.إنها مسؤوليتنا  ،يمكننا أن نكون جز ًءا من الحل من منزلنا المريح
لجعل فاي PHI ،إنتاج مواقد يعتمد على أوامر ،بتمويل من أرصدة الكربون .كنت صاحب فاي مع إيداع وتحمل المسؤولية 99
.هي محل تقدير مشاركتكم
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 pHiترتيب موقد
لكل  Euroبسعر  pHi 1كوديعة لموقد  WORLD pHiمسجلة في  pHiقوم بشراء .pHi99
هي عملة معدنية غير قابلة للتغيير في إثبات التحسين البيئي .يتم تسجيل حصتي التي سأحتفظ بها في  CO2eالتي تساوي  pHiكوبونات .
 pHi.حتى يتم تسليم موقد pHi
.وأدرك أنني جزء من سلسلة من المتقدمين الذين يتم تقديمهم بالتسلسل  pHiالتي اشتريتها لتلقي موقد  pHiأنا أستثمر عملة
أدركت أن هذا الموقد ينتج القش كمواد بناء قابلة لالشتعال يمكنني استخدامها وقسائم األس الهيدروجيني التي تعتبر دلياًل ماديًا .سأشغل هذا
أنا مسؤول  L32C.بدعم من  pHiالموقد ليعمل بشكل ثابت وأنا مسؤول عن أدائه األمثل كمسؤوليتي عن استقرار المناخ .يتم صيانة موقد
في  pHiتظل مواقد  L32C.عن إبقائها تعمل .يؤدي سوء االستخدام وقلة األداء إلى فقدان الحق في التشغيل واالحتفاظ بالموقد وإعادته إلى
.التي تحتفظ بجميع الحقوق في التشغيل األمثل وخلق القيمة  WORLD pHiحيازة بورصة
Qهذا يجعل عملة  pHi WORLD eXchange. 3جميع الكوبونات المادية التي تقوم بها هي مدفوعات لتصنيع المواقد وسيتم تداولها على
.متاحة لكل شخص يتداول في قسم "تحسين البيئة" .تظهر جميع المزايا في تداول األس الهيدروجيني pHi
قادر ا على تشغيل الموقد في أجواء وبهذا التقليل من الكربون المتغير للمناخ في الهواء
.إنني أدرك امتياز أن أكون ً
.المادية وأنا مسؤول عن تحسين جودتها من خالل معلمات اإلدخال  pHiسأصنع عملة
للتبادل األمثل .أشارك في بناء رأس المال البشري  pHiبأفضل ما لدي من قدرات وأحصل على الدعم إلجراء  L32Cأنا أدعم فريق
.واالستثمار في رأس المال الطبيعي
قادر ا على القيام بدوري لتقليل طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام إلنقاذ المناخ
.أنا فخور بأن أكون ً
سأظل منخر ً
ط ا في تبادل الرقم الهيدروجيني حيث يتم تسجيل استثماري وسأواصل المشاركة في إثبات تحسين البيئة وأواصل استكشاف
.اهتماماتي بشأن الرقم الهيدروجيني
وال يمكنني المطالبة أو رفع دعوى بشأن أي أضرار تنشأ عن هذا العقد .أنا أول عامل  pHiأنا أشارك في جهود حسن النية الالمركزية في
تمكين للرقم الهيدروجيني وأنشر الكالم الشفهي إلى زمالئي من أجل تحقيق أهداف التخفيض .أنا مؤهل لربح  10يورو في بورصة
مؤسس وسأحصل  pHiأنا طيه حامل عملة  WORLD pHi Website.مقابل كل إيداع أسجله بشكل صحيح على موقع WORLD pHi
 MWIII pHi Coin.عندما يتم دفع ثمن موقدي بالكامل من  Black Diamond Standardعلى الميدالية البيئية
.الطلبات مفتوحة حتى يتم إخراج واحد تيرا طن من الكربون من الغالف الجوي

 ………………………………… .. ………………………………… ..تم اإلقرار والتوقيع
وأنا ملتزم بإعالن الرقم الهيدروجيني ومدونة قواعد السلوك  pHi 2.3لقد أخذت علما بالورقة البيضاء
للمطالبة بالتعويض عن عدم المشاركة .أعتزم دعم التطوير لتقليل بصمتنا  pHiال يوجد خطاب قانوني بالنسبة لي بصفتي مال ًكا لمؤسسة
.الكربونية على هذا العالم وسأقوم بتبادل الرقم الهيدروجيني الذي أجريته على إثبات التحسين البيئي إلعادة بناء رأس المال الطبيعي والبشري
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