משאבות מינון לבעלי חיים
בעל י ח י י ם
rtingמSta
 7ל/ש

0.03 GPM

מנגנון חדש
לספיקות נמוכות החל
מהיום הראשון של המדגר

משאבות מינון
יישומי בעלי חיים
המשאבה ממננת תוספים דרך מי השתיה ,שיטת
חלוקה אידיאלית לכל סוגי בעלי החיים (עופות,
חזירים ,בקר ,ארנבות וכו').
המשאבה מבטיחה בקרת מינון יחסי מדוייק מיומו
הראשון של המדגר ללא תלות בלחץ המים.
משאבת המינון היחסית  MixRiteתאפשר לכם
לקבוע את מינון הטיפול של תוספים כגון:
■ ■אנטיביוטיקה
■ ■חיסונים
■ ■חומרי חיטוי
■ ■חומץ
■ ■כלור
■ ■תוספים שונים
■ ■ויטמינים
■ ■מינרלים
ישירות לקו המים
המינון היחסי של משאבת  MixRiteמבטיח מינון
נכון ללא תלות בלחץ המים ובשינויים בזרם המים
שעלולים להיגרם עקב צריכת המים המשתנה של
בעלי החיים.

תכונות
■ ■מנגנון ספיקה נמוכה מאפשר מינון בספיקה
של  7ל/ש
■ ■מהילה מדוייקת של התרופה עם מי השתיה
■ ■כיוון אחוז המינון קל ופשוט
■ ■תחזוקה עצמית קלה וזולה
■ ■כל הרכיבים הפנימיים מיוצרים מהחומרים
האיכותיים ביותר
■ ■המשאבה תחל לפעול אוטומטית כאשר מים
זורמים לתוכה ותמשיך לפעול עד אשר זרימת
המים תיפסק.
ישנה אפשרות לווסת את השאיבה ע"י שימוש
בדגם עם התקן הפעל/הפסק.
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FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

מגוון המוצרים
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MixRite 2.5
PO

מידע טכני
2.5
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3.5

)0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi

)0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi

)1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI

שיעור ספיקה

)7 – 2500 L/H (0.03-11 GPM

)10 – 3500 L/H (0.04-15.5 GPM

)200-5000 L/H (0.8 - 22 GPM

טמפ' עבודה

)4-40˚ C (39.2-104˚ F

)4-40˚ C (39.2-104˚ F

)4-40˚ C (39.2-104˚ F

”3/4

”3/4

”1

לחץ מים

תבריגים

התאמת הצבע לאופי היישום TF-5
יישום

צבע “שרוול” סימון בתפן

בעלי חיים

PO

כלור

CL

חומר האטם

התאמת הצבע לאופי היישום 3.5 ,2.5
תבריגים

SST, Hastelloy NBR, EPDM
Viton

Hastelloy

יישום
בעלי חיים
כלור

צבע “שרוול”

סימון בתפן

חומר האטם

תבריגים

PO

NBR, EPDM

SST, Hastelloy

CL

Viton

Hastelloy

משאבות מינון לבעלי חיים

נתונים טכניים
תבריג

אחוזי מינון

שיעורי מינון

טווח לחצים

Fixed 0.8%

1:128

BSPT ”3/4

0.1-0.9%

1:1000-1:111

BSPT "3/4

2% - 0.3

BSPT "3/4

דגם
Fixed 0.8%
OZ/GAL

bar 0.2-8
psi 2.9-120

L/H 7-2500
gpm 0.03-11

MixRite 2.5
0.1-0.9%

1:50 - 1:333

bar 8 - 0.2
psi 120 - 2.9

L/H 7-2500
gpm 0.03-11

MixRite 2.5
0,3-2%

4% - 0.4

1:25 - 1:250

bar 8 - 0.2
psi 120 - 2.9

L/H 7-2500
gpm 0.03-11

MixRite 2.5
0.4-4%

BSPT ”3/4

0.1%-0.9%

1:111 - 1:1000

bar 0.2-8
psi 2.9-120

L/H 10-3500
to 15.5 gpm 0.04

MixRite 35
0.1%-0.9%

BSPT ”3/4

0.3%-2%

1:50 - 1:333

bar 0.2-8
psi 2.9-120

L/H 10-3500
to 15.5 gpm 0.04

MixRite 35
0.3%-2%

BSPT ”3/4

0.5%-5%

1:20 - 1:200

bar 0.2-8
psi 2.9-120

L/H 10-3500
to 1 5.5 gpm 0.04

MixRite 35
0.5%-5%

BSPT ”3/4

1%-10%

1:10 - 1:100

bar 0.2-8
psi 2.9-120

L/H 50-3500
15.5gpm - 0.22

MixRite 35
1%-10%

NPT, BSPT "1

1% - 0.1

1:100 - 1:1000

bar 8 - 1
psi 120 - 14.7

L/H 200-5000
gpm 0.88-22

TF 5-001

NPT, BSPT "1

2% - 0.2

1:50 - 1:500

bar 8 - 1
psi 120 - 14.7

L/H 200-5000
gpm 0.88-22

TF 5-002

NPT, BSPT "1

5% - 0.5

1:20 - 1:200

bar 8 - 1
psi 120 - 14.7

L/H 200-5000
gpm 0.88-22

TF 5-005

TF 5

L/H 7-2500
gpm 0.03-11

3.5

bar 8 - 0.2
psi 120 - 2.9

2.5

BSPT "3/4

טווח ספיקות

בחירת הדגם הרצוי
Mixrite 0.8% Fix

Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%

50,000 - ל8,000 * מספר עופות בין

Mixrite 3.5 0.3-2%

Mixrite TF-5 0.1-1%

70,000 * מספר עופות עד

70,000-* מספר עופות גדול מ

 ק"ג3.5 	*עופות במשקל שלא עולה על
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