
 משאבות מינון
לבעלי חיים

 לספיקות נמוכות החל
מהיום הראשון של המדגר

החל מ -

7ל׳/ש׳



משאבות מינון לבעלי חיים

מאפיינים

מהילה מדוייקת של התוסף עם מי השתיה 	

כיוון קל ופשוט של אחוז המינון הנדרש 	

תחזוקה קלה וחסכונית 	

 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 מנגנון הפעל/הפסק.

המשאבה ממננת תוספים דרך מי השתיה. זוהי שיטת חלוקה אידיאלית 
לכל סוגי בעלי החיים )עופות, חזירים, בקר, ארנבות וכו’(.

מיומו הראשון של המדגר  מדוייק  יחסי  מינון  בקרת  המשאבה מבטיחה 
ללא תלות בלחץ המים.

משאבת המינון היחסית MixRite מאפשרת לקבוע את הטיפול הנדרש 
באמצעות מינון תוספים כגון:

המינון היחסי של משאבת MixRite מבטיח מינון נכון ללא תלות בלחץ 
המים ובשינויים בספיקת המים שעלולים להיגרם עקב צריכת המים 

המשתנה של בעלי החיים.

תרופות 	

חיסונים 	

חומרי חיטוי 	

חומץ 	

כלור 	

תוספים 	

ויטמינים 	

מינרלים 	

יישומי בעלי חיים
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2.5 1

3.5TF-5

MixRite 1 
CL

MixRite 2.5 
PO

MixRite 2.5 
Internal Bypass

MixRite TF-5
PO

MixRite 3.5 
PO

MixRite 3.5 
CL

MixRite 3.5 
PVDF

 ניתן להזמין עם מנגנון
הפעל/הפסק ידני מגוון מוצרים
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חומר קפיצים חומר אטם TEFEN סימון צבע “שרוול” יישום

SST, Hastelloy NBR, EPDM PO בעלי חיים

Hastelloy Viton CL כלור

SST, Hastelloy EPDM IBP Bypass

Hastelloy Aflas PVDF חומצות

MixRite מגדיר תצורה של

1-23-45-678-910-11 קוד משאבה

תחילית קבועה

 דגם המשאבה + סוג תבריג
) NPT/BSP/דחיפה(

2802020CL00 MixRite :דוגמא
CL ,2% - 0.3% ,2.5

 MixRite 1, 3/4" BSPT=2801= משאבות
02=MixRite 2.5, 3/4" BSPT
03=TF5, 1" NPT
04=TF 5, 1" BSPT
30=MixRite 3.5, 3/4" BSPT

'00=Standard
P0=Poultry
C=Industry 
CL=Chlorine
IV=PVDF
I0=Internal By Pass
B0=External By Pass

00
01

00 CL 02 02 280

01=0.1%-0.9%
02=0.3%-2%
04=0.4%-4%
05=0.5%-5%
10=1%-10%

0=air release
1=ON/OFF

משאבות מינון
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יישומי בעלי חיים
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4
 התקנה אופיינית

ליישומי בעלי חיים

בחירת הדגם הרצוי

Mixrite TF-5 0.1-1% Mixrite 3.5 0.3-2% Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%

* מספר עופות גדול מ - 70,000 * מספר עופות עד 70,000 * מספר עופות בין 8,000 ל - 50,000

* עופות עד משקל של 4 ק״ג

ברז ראשי. 1

מסנן. 2

מונע זרימה חוזרת. 3

מד לחץ. 4

שסתום מונע סיפון. 5

מיכל תוסף. 	

סוג תבריג שיעור מינון % טווח לחצים טווח ספיקות דגם

 3/4"  BSPT 0.2% - 2% 0.2-8 בר 20-1000 ל'/ש'
1

 3/4"  BSPT 0.4% - 4% 0.2-8 בר 20-1000 ל'/ש'

3/4” BSPT 0.1% - 0.9% 0.2-8 בר 7-2500 ל'/ש'

2.53/4" BSPT 0.3% - 2% 0.2-8 בר 7-2500 ל'/ש'

3/4" BSPT 0.4% - 4% 0.2-8 בר 7-2500 ל'/ש'

3/4”  BSPT 0.3% - 2% 0.2-8 בר 10-3500 ל'/ש'

3.53/4”  BSPT 0.5% - 5% 0.2-8 בר 10-3500 ל'/ש'

3/4”  BSPT 1% - 10% 0.2-8 בר 50-3500 ל'/ש'

1", BSPT 0.5% - 5% 1-8 בר 100-5000 ל'/ש' TF 5

מידע טכני
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מספקת תמיסה רציפה והומוגנית במהלך פעולת מערכת המים  
דיוק ואמינות גבוהים  

כוונון מהיר של המינון בספיקות נמוכות או גבוהות  
עמידות כימית מצוינת  

חיבור אופציונלי של משאבה נוספת למונה המים לצורך פעולה במקביל, המאפשרת שימוש  
בשני סוגי תוספים ומאפשרת כמות תוסף מוגדלת  

תחזוקה קלה ומהירה -החלפה פשוטה של הצינור  
לא מושפעת מאיכות המים  

ממשק אלקטרוני חכם וידידותי למשתמש  
מערכת זיהוי שגיאות עבור: ספיקת יתר, העדר אות ממד המים  

ערכת המשאבה הפריסטלטית כוללת: צינורית נסחטת, צינור יניקה, שסתום חד כיווני וצינור פליטה  
חיישן מתריע על העדר זרימה ממוקם בצינור היניקה )אופציה(  

| 20 דקות, 2000 לכל היותר )בהתאם למוצא אות מד המים( ספיקת הקו הראשי בליטרים לשעה 

2.0% ,1.75% ,1.5% ,1.25% ,1.0% ,0.75% ,0.5% ,0.25% ,0.2% | שיעור מינון 

1.5 | לחץ נגדי מקסימלי בר 

| 10 ל׳/ש׳ נפח מוזרק מקסימלי 

bspt ’’3/4 | חיבורים הידראוליים 

220v )110v( | הספק 

santoprene | חומר הצינור 

| מגע יבש )ממד המים( טריגר הפעולה 

| פעימה אחת לליטר מד מים נדרש 

תכונות ויתרונות

משאבות מינון לבעלי חיים | 6

משאבה פריסטלטית פרופורציונלית



צינורית נסחטת
38000000287 |

 קריאת הפעימות בתדר גבוה מאפשרת לקבל תמיסה
אופטימלית והומוגנית.

מחזור המשאבה בספיקות נמוכות
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Set Dosage

Mainline Flow Rate (L/H)

Tefenאחר
זמן (שניות)

0 25 50 75 100 125 150 175

מחזור עבודה )בספיקות נמוכות(

נפח מוזרק, ליטר לשעה מינון

10.00 2.00 0.40 2%

8.75 1.75 0.35 1.75%

7.50 1.50 0.30 1.5%

6.25 1.25 0.25 1.25%

10.00 5.00 1.00 0.20 1%

7.50 3.75 0.75 0.15 0.75%

10.00 7.50 5.00 2.50 0.50 0.10 0.5%

5.00 3.75 2.50 1.25 0.25 0.05 0.25%

4.00 3.00 2.00 1.00 0.20 0.04 0.2%

2000 1500 1000 500 100 20

ספיקת הקו הראשי - ליטר לשעה

בחירת אחוז מינון
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Tefen מפתחת ומייצרת שערי חיטוי, הכוללים 
משאבות, צינורות, פומיות ומחברים. שערי 

החיטוי של Tefen מספקים סטריליות ומשפרים 
את יעילות העבודה והתפוקה אשר מבטיחים 

את הצלחת החווה.

שער חיטוי

 מגוון גדול של פומיות מפלסטיק הזמינות
גם עם מערכת שסתומים אל דלף אינטגרלית, 

עבור ערפול, קירור ובקרת אבק

פומיות ערפול/התזה

למניעת ספק, מסמך זה אינו מהווה הצעה מצד תפן ו/או כל התחייבות מצידה תפן עשויה לשנות את תוכנו של מסמך זה ו/או את המפרט הטכני של 
המוצרים ו/או להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או לשנות מחירים ו/או כל תנאי המצוין במסמך זה בכל עת לפי ראות עיניה בלבד וללא מתן הודעה מוקדמת.

www.tefentech.com | קיבוץ נחשולים 3081500 ישראל
info@tefentech.com | 04-	390813 .-04 | פקס	טל. 395944

 ISO 9001
2015 certified


