PRESSURE

BASINÇ YÖNETIMI ARACI

Daha iyi sonuçlar. Zaman kazanın. Tasarruf edin.

Pressure Pro
Assembly

www.ziggity.com/pressurepro adresindeki Pressure Pro videosuna göz atın.

Pressure Pro sayesinde üreticiler suluk hatlarının basınç
ayarlarını çok çabuk ve basit bir şekilde yaparak, altlık
kalitesini muhafaza edebilirler. Bu sayede daha iyi bir sürü
performansı elde ederken, her dönemde maliyetlerini de
düşürmüş olurlar.
Pressure Pro, ile üreticiler tüm suluk hatlarının basınç
ayarlarını saniyeler için ve tek bir hareketle yapabilirler. Altlığı
istenilen kalitede muhafaza etmek için bunu istedikleri zaman
istedikleri sıklıkta yapabilirler.

Artık su basıncını ayarlamak için kümes içinde dolaşarak
vakit kaybetmenize gerek yok. Bu yönetim aracı ile üreticiler
altlık kalitesini bozmadan, tavukların ihtiyacı olan su miktarını,
tüm dönem boyunca, efektif olarak ayarlayabilecekler.
Pressure Pro mevcut Ziggity sisteminize uygulamak için
sisteminizde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.
Pressure Pro tüm mevcut Ziggity sistemlerine uygulanabilir.
Lütfen arka sayfada Pressure Pro sisteminin nasıl çalıştığına göz atın.

Pressure Pro: Nasıl çalışır.
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Su basınç regülatörü hiçbir zaman ayar gerektirmez. Yatay
eksende Pressure Pro en alt pozisyonda hatta minimum
oranda su basıncı verir.

Tavuklar büyüdükçe, regülatörü kaldırarak,
su basıncı artırmış olursunuz.

Tüm regülatörler Pressure Pro montaj kitine
bağlanır A Çelik halatlar B sayesinde tüm
Pressure Pro kitleri birbirine bağlanır
ve sonrasında merkezi vinç
C ile bağlantısı yapılır. Vinçi
manuel olarak veya bir işlemci
yardımıyla hareket ettirmek, tüm
Pressure Pro ve regülatörleri
PRESSURE PRO VINCI
AĞIRLIK
aşağı veya yukarı doğru hareket
ettirir. Regülatör yüksekliğinde
olan bu değişim, her bir hattaki su basıncını azaltır
veya artırır. Tüm hatlardaki su basıncı saniyeler için
ayarlanmış olur.

Su hattının basıncı regülatörün yerden
yüksekliği ile doğru orantılı olarak artar veya
azalır.
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Ziggity Destek:

Kümes Sulama İle Alakalı Bilgiler ve Kurallar:

Web Sitesi:

Yönetim Prosedürleri:

%100 suluk üretimine odaklı tek firma olan Ziggity, sürü
ve sistem performansını geliştirmeye yardımcı kaynaklar
sağlar.
www.ziggity.com. Ürün ve kullanımla alakalı bir çok bilgi
vardır. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan takip
edebilirsiniz.

The Poultry Watering Specialists

Pratik bilgiler ve tavsiyeler kaynağı.
www.poultrywatering.com adresinden kayıt
yaptırabilirsiniz.

Ziggity sulama sistemleri kullanımı ile alakalı yararlı
öneriler.
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