Ideas out of experience!

MEIER-BRAKENBERG
Подходящ за
фуражни киселини

Система за дозиране
на лекарства
Електрическо дозиране на лекарства
за системи за пиене
Дозиращата система измерва дебита
на водата и прави средно разпределение чрез електрическа помпа. Измерването се извършва с висока резолюция и голяма прецизност дори
при ниски дебити на водата. Дозиращата система е подходяща и за до-

зиране хранителни киселини, например мравчена киселина. Диспенсера
се отличава с висока издръжливост и
стабилност, тъй като средното водоподаване не влиза в контакт с дебитомера.

Накратко:
● Регулируем коефициент на разпределение от 0,01 до 15%.
● Постоянен контрол на зададените параметри.
● Много прост и ясен дисплей.
● Контрол чрез здрав тъч скрийн
● Полезни допълнителни функции, като консумация на вода и дневен брояч, които
се запамтяват на SD карта, дигитален индикатор на потока, показващ текущата
консумация на вода.
● Лесна интеграция в захранващата система за пиене
● Устойчивост на много киселини.
● Тествано в съответствие с DIN 10529-2: „Устно приложение на ветеринарни
лекарства в сектора на животновъдството чрез храна или вода ”, DIN 10529-2:
2012-10 (само MBDos20)

Ясно разположен
сензорен екран

Смесителен резервоар MB Mix 60 / MB Mix 180
Резервоар за смесване с помпа за
лека циркулация на лекарствената
смес. Възможно най-доброто хомогенизиране се осъществява посредством разбъркване със мощна циркулационна помпа.

Смесителен резервоар
Вид

MB Misch60 / 180

Капацитет
Ел. връзка
Защита от сухо
движение
Техн.на смесване

60 l / 180 l
230V, 50 Hz
поплавъчен
клапан
циркулац.помпа

Опционално се предлага с 60 l или 180 l
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Система за дозиране
на лекарства
Стационарно измерване
MBDosTouch
● Разпределител за агенти, интегриран в съществуващata система за пиене
● Диспенсер, включен с топче. Има
възможност да захранва отделни
клетки или всички всички едновременно.

● В идеалния случай системата за
пиене е инсталирана като кръгова система с циркулационна
помпа.
● Комбинация с 60 l или 180 l смесителен резервоар

Измерване в клетката
MBMobilTouch
● Разпределител за агенти, интегриран в съществуващata система за пиене
● Диспенсер, включен с топче. Има
възможност да захранва отделни
клетки или всички всички едновременно.

● В идеалния случай системата за
пиене е инсталирана като кръгова система с циркулационна
помпа.
● Комбинация с 60 l или 180 l смесителен резервоар

ƙưƹƺƭƴƨƯƨƬƶƯưƸƨƵƭƵƨƳƭƲƨƸƹƺƪƨ
ƌưƹƷƭƵƹƭƸ

ƹƺƨƾưƶƵƨƸƭƵƴƶƩưƳƭƵ
MB Dos10

MB Dos20

MB Mobil10

MB Mobil20

ƌƶƯƨ,01 - 15 %,01 - 15 %,01 - 15 %,01 - 15 %
ƌƭƩưƺ0 - 2.500 Ƴƿ0 - 2.500 l/ƿ0 - 2.500 Ƴƿ0 - 2.500 Ƴƿ
Max. output

15 Ƴƿ

30 Ƴƿ5 Ƴƿ0 Ƴ/ƿ

ƊƶƬƵƶƵƨƳǇƫƨƵƭ,3 - 3 bar,3 - 3 bar,3 - 3 bar,3 - 3 bar
ƙƴƭƹưƺƭƳƭƵƸƭƯƭƸƪƶƨƸ0 / 1800 / 1805 Ƴ ưƵƺƭƫƸưƸƨƵ5 ƳưƵƺƭƫƸưƸƨƵ
MƨƲƹ. ƲƶƭƼưƾưƭƵƺƵƨ
ƹƴƭƹƪƨƵƭƷƸư1000 Ƴƿ

1,5 %

3%

1,5 %

3%
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