Gyógyszeradagoló keverőtartállyal

Az ivóvízen keresztül történő
pontos adagoláshoz

Gyógyszeradagoló - minden állat gyógyszerrel és vitaminnal
való ellátása az ivóvízen keresztül
A Big Dutchman gyógyszeradagolója a vízvezeték rendszerbe kerül
beépitésre, és adagolja a szükséges vitaminokat és gyógyszereket az
állatok ivóvizébe. Az adagolandó mennyiség nagyon pontosan beállítható, mivel az itatórendszerbe a valós felhasználandó vízmennyiséghez
keveredik hozzá a vitamin - illetve gyógyszeroldat. A kijuttatandó
keverék a vizzel a keverőkamra kivezetésénél kerül a vízbe. Ezáltal az
egész szivattyúrendszer nem érintkezik a felhasználandó anyaggal =
nem keletkeznek eltömődések, hosszú élettartam.
A vízben oldódó készítmények közvetlenül az eredeti csomagolásból is
felszívathatók. Porkészítmények, vagy sűrű állagú anyagok esetében
szükséges a keverőtartály (Kódszám: 30-61-3105) ami 60 literes
befogadóképességgel rendelkezik. Egy levegő által hűtött rotációs
szivattyú a készítmény és ivóvíz keverékét az adagolási idő alatt
folyamatosan keveri. A beépített úszószelep biztosítja egyrészt a
készítmények maradéktalan felhasználását, másrészt az automatikus
öblítést végzi a gyógyszerezés befejeztével. A gyógyszeradagoló a
tömlőcsatlakozó segítségével könnyen felszerelhető. Ezért lehetséges egy adagolóval több istálló ellátása is.
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gyógyszeradagoló
tömlőcsatlakozás
tömlő csavarozás
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keverőtartály
rotációs szivattyú 220 V, 50 Hz
csatlakozás a feltöltőhöz
csatlakozó az úszószelephez
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Vizes csatlakozás baromfiistállókhoz

Vizes csatlakozás sertés
istállókhoz
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Szűrő
Nyomásmérő óra
Vízcsap
Vízóra
Bypass a gyógyszeradagoló csatlakozásához
Gyógyszeradagoló
Nyomáscsökkentő
szűrővel
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Szűrő
Nyomáscsökkentő
Frissvizes vezeték
Visszacsapó szelep
Bypass a gyógyszeradagoló csatlakozásához
Gyógyszeradagoló
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Technikai adatok
Típus
Kódszám
Kódszám (csatlakozó egységgel)
Vízátfolyás (l/h)
Adagolási tartomány (%)
Nyomástartomány (Bar)
Max. hőmérséklet (˚C)

Gyógyszerező
vezeték

DI-16
30-61-3040
30-61-3001
10-2500
0,2-1,6
0,3-6
50

DI-150
30-61-3045
30-61-3002
10-2500
1-5
0,3-6
50

D-8-R
30-61-3055
30-61-3060
500-8000
0,2-2
0,15-8
50

Kérjük, vegye figyelembe a használati
útmutatót is.
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