
Optimal yumurta üretimini 
elde etmek ve sürdürmekte 
Su kritik derecede önem 
taşır. Çok az Su’da; 
yumurta üretimi zarar görür, 
fazla Su ise; ıslak altlık, 
yumurta bandı ve ıslak slat 
oluşumuna neden olur. 
Üstün performansın anahtarı 
olan Ziggity Ticari Yumurta 
Tavuk sistemi, doğru 
miktarda temiz ve taze 
suyun tavuklara bütün gün 
her gün ulaşmasını sağlar.

Sistemin kalbi; korozyon ve 
aşınmaya dayanıklı ve uzun 
yıllar sızdırma/damlatma 
yapmayan Ziggity Max8 
suluğudur. Bu özellikleri ile 
yumurta bandı, slat’ler ve 
altlıkların kuru kalmasını 
sağlayarak sinek ve koku 
problemlerini minimalize 
edilmesini sağlar.

Yüksek derecede verimli 
bir regülatör suluk hatlarının 
düşük basınçta su ile dolu 
olmasını ve suyu altlığa 
damlatmadan tavukların 
içmesini sağlar. Ayrıca, tüm 
Ziggity regülatörleri içerisinde 
yerleşik olan temizleme 
özelliğini barındırmakta olup 
sistemin hızlı ve kolayca 
temizlenmesini sağlayarak 
biofilm oluşumunu engeller.

Sürülerinize mükemmel 
bir ortamı sağlamak 
için; Ziggity’nin, yumurta 
tavuğu sisteminizin bir 
parçası olmasında ısrarcı 
olun. Sulama sisteminizin 
kademeli olarak 10 yıl geçerli 
garantisi olduğunu bilmek 
iç huzurunuza ilave olarak 
katkıda bulunacaktır.
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Max8 Suluğun faydaları
• Daha ağır olan kapama topu, 

tavuk hareketinin neden olduğu 
vibrasyondan etkilenmez böylece 
sızıntı şansını azaltır.

• Uzun ömürlü korozyona dayanıklı 
paslanmaz çelik parçalardan 
oluşmaktadır.

• Eşsiz çift kilit sistemi, sulukların 
boruda güvenle tutulmasını sağlar.

• Sertleştirilmiş paslanmaz çelik 
özelliği sayesinde aşınmaların 

önüne geçilir.

TİCARİ YUMURTACI TAVUK SİSTEMİ

KANITLANMIŞ YARARLARI: 
Gözenekleri ve altlığı kuru tutar / Yumurta üretimini iyileştirir / İşçilik maliyetini düşürür/ Su Kaybını (damlatmasını) engeller / 
Hijyenik su dağıtımını sağlar / Kolayca temizlenir / Biofilm oluşumunu azaltır / Kurulumu ve bakımı kolaydır.

Mükemmel bir sürü performansı  
ve iyileştirilmiş tavuk sağlığı için 

Kolay temizleme ve sağlıklı 
sürüler için boruların içi 
pürüzsüdür böylelikle boru 
içerisindeki istenmeyen 
madde ve biofilm oluşumu 
etkili olarak temizlenir.

İleri Suluk Teknolojisi 
Özellikle yumurta tavuklarının içim 
şekli dikkate alınarak tasarlanan 
Suluklar, ihtiyaç oranının üstüne 
çıkmadan yeterli miktarda suyun 
tavuklara ulaşmasını sağlar.
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Yeterli miktarda suyu dağıtan sistem her zaman…

(Ace) ve (Big Ace) Suluk 
Borusu  
Uzun ömürlü plastik malzemeden 
üretilen suluk borusu, uygun 
maliyetlerde olup UV ve 
kimyasallara karşın oldukça 
dayanıklıdır. Suluk borusunun iç 
yapısında efektif temizlemeye mani 
olacak bir engel yoktur. 
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Su Basınç Regülatörü 
Damlamayı engellemek için 
düşük basınçta yüksek miktarda 
su sağlar. Dahili temizleme (flaş) 
vanası; tortu, biyofilm ve havanın 
kolayca sistemden çıkarılmasını 
sağlar.

Temizleme (Flaş) için Control 
Saati
Toplam 12 adet Ziggity Selenoid 
Regülatörünü otomatik temizleme 
(flaş) moduna alabilmek için 
programlanabilir özelliktedir. 

Big Ace

Ace

Selenoid Valfli Regülatör 
For automatic and unattended  
system flushing – requires  
connection to a controller or  
timer with a 24 VAC output.

Eğim Regülatörü
Eğimden dolayı oluşan basıncı 
belli oranda azaltır, herhangi 
bir ayar gerektirmez ve sistem 
kullanılmazken bile basıncı korur. 
Sadece eğimli kümeslerde kullanılır.

10-YIL GEÇERLI 
KADEMELI SULUK 
GARANTISI 
Ziggity suluklarının 
kalitesine olan 
güvenimizi 
göstermektedir.

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 İle 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.


