ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ TL/AKTIVE

10 εκ

5 εκ

5 εκ

2.5 εκ
Πίεση
στύλης

Πίεση
στύλης

Τοποθέτηση Νεοσσών
Εικόνα

Μέσα σε 14 Ημέρες
Εικόνα

q

w

η περισσότερο

15 εκ
10 εκ
5 εκ

Πίεση
στύλης

Πίεση
στύλης

Μέσα σε 28 Ημέρες
Εικόνα

e

28 Ημερών και Μεγαλύτερα
Εικόνα

r

Επισκεφτείτε την www.ziggity.com/warranty και εγγραφείτε για την εγγύηση των προϊόντων σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η πίεση της στύλης νερού καθορίζει πόσο νερό θα ρέει από τις ποτίστρες όταν αυτές ενεργοποιούνται. Η υψηλότερη πίεση
αυξάνει την ροή νερού, ενώ η χαμηλότερη πίεση την μειώνει. Αυξήστε την πίεση της στύλης νερού εάν η στρωμνή κάτω από
την γραμμή ποτιστρών είναι σκονισμένη / ξηρή και μειώστε την πίεση στην στύλη νερού εάν η στρωμνή γίνεται υγρή
Αυξήστε τις αποδόσεις ακολουθώντας τις παρακάτω αποδεδειγμένες διαδικασίες.

Διαδικασίες Πριν Από Την Τοποθέτηση Νεοσσών
• Κάντε επίπεδη την στρωμνή κάτω από τις γραμμές ποτιστρών και
περιορίστε τα υψηλά/χαμηλά σημεία.
• Προσαρμόστε τον ρυθμιστή πίεσης στις ρυθμίσεις της 1 ΗΜΕΡΑΣ.
Δείτε την Εικόνα 1 στην μπροστινή σελίδα.
• Ενεργοποιείστε χειροκίνητα κάθε ποτίστρα για να βεβαιωθείτε πως
υπάρχει νερό σε όλο το σύστημα υδροδοσίας.

Διαδικασίες Με Την Τοποθέτηση Νεοσσών
• Τοποθετήστε πουλιά κάτω από τις γραμμές ποτιστρών.
• Προσαρμόστε λεπτομερώς το ύψος των γραμμών των (εδώ
ποτιστρών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της 1 ΗΜΕΡΑΣ. Δείτε την
Εικόνα 1 στην μπροστινή σελίδα.
• Ελέγξτε για παρουσία νερού στους ρυθμιστές πίεσης και στο τέλος
των γραμμών.

Διαδικασίες Κατά Την Διάρκεια Εκτροφής
• Προσαρμόστε το ύψος των γραμμών τών ποτιστρών. Η σωστή
απόσταση από το δάπεδο στην ποτίστρα βασίζεται στην φυσική
στάση που πίνουν νερό τα πουλιά και έχουν το κεφάλι προς τα
πάνω. Δείτε την Εικόνα 2,3,4 στην μπροστινή σελίδα.
• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της πίεσης της στύλης νερού σε ένα
εύρος που δίνεται στις απεικονίσεις, ρυθμίζοντας υψηλότερα ή
χαμηλότερα τη βάση των συνθηκών στρωμνής, του προγράμματος
εξαερισμού κλπ.

Εφαρμογές Σε Πτηνοτροφεία με Κλίσεις Δαπέδου
• Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πίεση στύλης νερού στα χαμηλότερα
επίπεδα του εύρους που απεικονίζεται. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
υψηλότερα μόνο εάν οι συνθήκες της στρωμνής το επιτρέπουν.

Διαδικασίες Μετά από Παρέμβαση
Αφαιρέστε το βιοφίλμ και τα κατακάθια από τις ποτίστρες
και τις γραμμές τους αμέσως μετά από κάθε παρέμβαση
φαρμάκων, βιταμινών κλπ., ακολουθώντας τα παρακάτω
βήματα:
• Ξεπλύνετε τις γραμμές ποτιστρών τουλάχιστον 1 λεπτό για κάθε 30
μέτρα του συστήματος.
• Χρησιμοποιείστε ένα καθαριστικό που βασίζεται στο υπεροξείδιο
του υδρογόνου σε ποσότητα και διάρκεια για ένα εξονυχιστικό
καθάρισμα.
• Όπως και με όλα τα καθαριστικά, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας
για δοσολογίες, διάρκεια, σωστές και ασφαλείς διαδικασίες.
• Ακολουθήστε τις προτάσεις του κατασκευαστή σχετικά με την
ασφαλή χρήση των καθαριστικών προϊόντων.

Διαδικασίες Μετά το Τέλος της Εκτροφής
• Γεμίστε το δίκτυο νερού και τις γραμμές ποτιστρών με ένα μίγμα
νερού και καθαριστικό που βασίζεται στο υπεροξειδίου του
υδρογόνου, ακολουθώντας στις συστάσεις του κατασκευαστή.
• Καθαρίστε όλους τους σωλήνες ανύψωσης με την βούρτσα
σωλήνων ανύψωσης της Ziggity.
• Αφαιρέστε και καθαρίστε όλα τα καπάκια των σωλήνων ανύψωσης.
• Ρυθμίστε την πίεση της στύλης νερού στις ρυθμίσεις Ημέρας 1.
• Για να αποφύγετε ζημιά από παγετό, αδειάστε τις γραμμές
ποτιστρών αφαιρώντας τα εξαρτήματα στο τέλος των συστημάτων.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήσε με τον διανομέα
της Ziggity.

Πρακτικές Καλύτερης Διαχείρισης
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καπάκια του σωλήνα ανύψωσης είναι καθαρά
και “αναπνέουν”.
• Χρησιμοποιώντας το εργαλείο ποτιστρών της Ziggity, αφαιρέστε
περιοδικά κάποιες ποτίστρες. Ελέγξτε το καπάκι και την ακίδα για
σημάδια ύπαρξης βιοφίλμ και ιζημάτων.
• Χρησιμοποιώντας την βούρτσα του σωλήνα ανύψωσης, καθαρίστε
τους σωλήνες ανύψωσης έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε
τις ρυθμίσεις πίεσης της στύλης νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Μην αφήνετε τα προϊόντα της Ziggity να έρθουν σε επαφή με προϊόντα που βασίζονται στο πετρέλαιο, τη φαινόλη ή την αλδεΰδη ή γενικότερα
σε διαβρωτικά προϊόντα. Η επαφή θα επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία στο προϊόν της Ziggity. Επιπρόσθετα η επιθετική χλωρίωση ή/και τα
προγράμματα όξυνσης ( περισσότερο από 1 ppm και/η pH λιγότερο από 6) συντομεύουν την ζωή των προϊόντων της Ziggity. Η μη τήρηση αυτής
της προειδοποίησης, θα ακυρώσει κάθε άλλη ισχύουσα κάλυψη εγγύησης για το προϊόν Ziggity όταν το προϊόν έχει υποστεί χημική ζημιά.
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