
Eğer eski bir J-Lock nipel sisteminiz var ise, Ziggity’nin 
teknoloji harikası Aktive™ sulukları le değişim yaparak, 
sürü, altlık ve sistem performansınızı gözle görülür 

biçimde iyileştirebilirsiniz. Mevcut sulama sisteminizi 
değiştirmenize gerek kalmaz.

AKTIVE DEĞİŞİM SİSTEMİ
Broyler • Damızlık Büyütme / Ana Damızlık Büyütme • Yumurtacı Tavuk •  
Yumurtacı Tavuk Büyütme • Yumurtacı Tavuk Damızlık / Yumurtacı Tavuk  
Ana Damızlık • Ördek • 

KANITLANMIŞ FAYDALARI:
Mevcut sistemi tamamen değiştirmeye gerek kalmadığı için ekonomiktir / Eski sistemi, son teknoloji ürün ile değiştirerek  
daha sağlıklı sürüler yetiştirin / Sürü performansını artırır / Altlığı ve slat’leri kuru tutar

J-Lock nipellerinizi Ziggity Suluklar ile 
değiştirin ve daha iyi sonuçlar elde edin!

PERFORMANSI ARTIRMAK AMPUL DEĞIŞTIRMEK KADAR KOLAY.

q Eski Val™ veya Cumberland™ nipellerini çıkartın w Ziggity Aktive™ sulukları takın

Ziggity sulukları tavukların ihtiyacı olan suyu  
verirken, altlığı ve slat’leride kuru tutar. Bu  
performansı artırmada kilit noktadır ve  
havalandırma ve ısıtma maliyetlerinizi de  
aşağı çekmeye yardımcı olur.
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Değişime hazır mısınız?
Mevcut sisteminize en uygun 
Ziggity Aktive suluğu öğrenmek 
için Ziggity bayiinize başvurun 
veya www.ziggity.com/upgrade 
adresini ziyaret edin.

Su Basınç Regülatörü
Damlamayı engellemek için düşük 
basınçta yüksek miktarda su sağlar. 
Dahili temizleme (flaş) vanası; tortu, 
biyofilm ve havanın kolayca  
sistemden çıkarılmasını sağlar.

Hat-Sonu Ünitesi
Kolay ve efektif bir temizleme için 
otomatik olarak açılır.

Mükemmel Değişim
Ziggity suluklar ile değişim yapmak iyi bir başlangıçtır. Daha iyi sürü ve sistem performansı 
için Ziggity regülatör ve Hat-sonu ünitelerini de kullanabilirsiniz. Ziggity teknolojisini yaşamanın 
en iyi yoludur. Komple yeni bir sisteme harcama yapmadan, yıllar boyu sorunsuz çalışan bir 
sisteme sahip olursunuz. 

Yüksek performans için tasarlandı.
Üstün özelliklere sahip olarak tasarlanan Aktive™ 

suluklar farklı modellerde mevcuttur. En iyi  

performans için size uygun olanı seçin. 

Ziggity Destek:
%100 suluk üretimine odaklı tek firma olan Ziggity, sürü 
ve sistem performansını geliştirmeye yardımcı kaynaklar 
sağlar. 

Web Sitesi:
www.ziggity.com. Ürün ve kullanımla alakalı bir çok bilgi 
vardır. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan takip 
edebilirsiniz.

Kümes Sulama ile Alakalı Bilgiler ve Kurallar: 
Pratik bilgiler ve tavsiyeler kaynağı:  
www.poultrywatering.com adresinden kayıt 
yaptırabilirsiniz.

Yönetim Prosedürleri:
Ziggity sulama sistemleri kullanımı ile alakalı yararlı 
öneriler.

Aktive Suluk

Aktive Suluk
• J-Lock (Tek Kilitli) yapısı piyasadaki 

birçok ürüne uyar.
• İçbükey tetikleme pimi, tavuk tarafından 

kolayca aktive edilir. 
• Suluk tasarımı, üretimin her aşamasında 

tavuğun ihtiyacı olan su miktarını , su 
sıçratmadan, verir. 

• Daha uzun sistem ömrü için korozyona 
dayanıklı paslanmaz çelik bileşenler 
kullanılmıştır.

10-YIL  
Geçerli Kademeli Garanti 
Ziggity suluklarının kalitesine olan 
güvenimizi göstermektedir.

Selenoid Valfli Regülatör
Otomatik sistem temizliği içindir 
- 24 VAC çıkışlı bir kontrolör veya 
zamanlayıcı bağlantısı gerektirir.


