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VÍZ BEFÚVÓ RENDSZER

Befúvó szelep 360O

Befúvó szelep 180O 

Visszacsapó szelep

SKIOLD VIZES BEFÚVÓ RENDSZER
Jobb istálló higiénia
Jobb istálló környezet 
Könnyebb tisztántarthatóság
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Water mainsSocket

220 V mains

SKIOLD makes the difference 

SKIOLD Vizes befúvó rendszer

BEFÚVÓ RENDSZER

A hízó sertések alapjában véve nem képesek elegendő hőt 
leadni a testükből. A meleg időben a SKIOLD permetező 
rendszerrel hűteni lehet az állatokat elkerülve ezáltal a hő 
okozta stresszt, melyek magas légzésszámot eredményeznek. 
Továbbá a higiéniás állapotuk is jobb lesz.
A permetező rendszer vezérlését a SKIOLD (Astra, Apollo vagy 
Apollo Multi) rendszerek végzik, ahol a víz mágnes szelep a 
külső hőmérséklet  függvényében nyit ki. Illetve időzítő 
segítségével is lehet üzemeltetni.

A víz csőhöz csatlakozó fúvókák 180 fokos szögben 
permetezik a vizet.  A vezérlést  egy T41-es thermosztát  végzi 
ami a beállított hőmérsékleti értéknél, meghatározott időre 
nyitja és zárja a szelepet.

TISZTÍTÓ RENDSZER

Egy extra vízvezeték kiépítésével lehetőség van elősegíteni a 
tisztítást.
A fúvókák ekkor 360-fokban locsolnak és lemosnak minden 
felületet vízzel. Az áztatás után sokkal könnyebb az istálló 
tisztítása.
Az áztatást egy start/stop szelep vezérli.

A RENDSZER ELEMEI

A csövek, szerelvények és a fúvókák műanyagból készülnek.
A locsolási tartományt lehet szabályozni.
A vízcsöveket számos helyre lehet szerelni pl. falra, 
mennyezetre, etető rendszerre.

A szelepet és a fúvókát ugyanazon a 
szinten kell elhelyezni.

Golyós szelep ¾" or 5/4"
Szolenoid szelep időzítővel vagy T41 szellőzés 
vezérlővel
360o sprinkler tisztításhoz
180o sprinkler 
Szűrő

Vezérlés.:
SKIOLD szellőzés vezérlő a szelepek és 
az időintervallumok vezérléséhez vagy 
T-41 thermo szelep + időzítő
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