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SISTEM DE BAUT
Oferirea unei cantități suficiente de apă proaspătă și curată reprezintă un factor cheie pentru a obține performanțe 
optime de la porci. Porktec oferă o gamă largă de sisteme de băut pentru a îndeplini toate aceste cerințe.

Bolurile pentru băut sunt, fabricate din oțel 
inoxidabil, material care previne ruginirea și 
coroziunea. Designul său previne risipa de apă și 
garantează apă curată pentru condiții sanitare 
perfecte.

Sunt special acceptați de porcii care alăptează. 
Introducerea rapidă a porcilor înțărcați recent la 
consumul de apă crește consumul de furaje și 
îmbunătățește adaptarea acestora.

Modelele sunt disponibile pentru toate vârstele, cu 
instalații diferite.

Modele adaptate penningului
Bună igienă

Deșeuri scăzute de apă, economii semnificative de apă
Operare și curățare zilnică simplă

Avantaje

Supapă de nivel apăBoluri de băut Suzete Alimentarea cu apă principală

BOLURI DE BAUT

D-BD
Boluri duble pentru adăpare

D-BS
Bol simplu de adăpare

D-BC1
Setează castronul din seria x1

D-BC2
Setează castronul din seria x2

D-BC3
Setează castronul din seria x3



Mameloanele ar putea fi așezate la diferite niveluri în funcție de vârsta porcului ca în tabelul următor:

Fixarea variază în funcție de designul tarculuiului: un tarc poate avea mamelon și tub fixate pe perete sau fixate pe 
panou sau partiție.

Porktec oferă suzete pentru a furniza apă curată porcilor de toate vârstele. Suzetele sunt fabricate din inox , material 
care previne ruginirea și coroziunea. Asigură acces ușor la apă.

Este disponibilă o mare varietate de suzete:

SUZETE

60 – 90 cm
15 cm
30 cm

50 – 60 cm

Scroafe, vieri
Purcei la alăptare

Înțărcati
Îngrășare

D-NB
Mușcă suzeta

D-TS
SST simplu

D-TD1
Fixare dublă pe panou

D-TD2
Fixare dublă pe partiție

D-NT
Declanșează suzeta

D-NV
Suzete cu supapă cu bilă
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1- Contor de apă
2- Filtru de apă
3- Supapa de reducere a presiunii   
 acționează ca forță motrice

4- Medicatorul măsoară doza necesară de medicament /   
 vitamina necesară și o injectează în apă
5- Baterie de apă destinată amestecului de apă cu apă aditivi  
 solubili printr-o pompă rotativă cu palete

Componente

Supapa de nivel a apei menține un nivel constant al apei în jgheab, funcționând doar cu 
presiunea apei care curge prin ea.

Nivelul apei este stabilizat automat la baza tubului. Tubul din oțel inoxidabil este fixat pe 
penning cu capacitatea de a modifica nivelul apei în jgheab.

Presiune: 0,5 până la 5 bare   Debit: 8 L / min la 5 bare

Pentru o alimentare optimă cu apă, Porktec oferă o sursă principală de apă, inclusiv toate componentele necesare 
interconectate de flanse.

Funcționare simplă și fiabilă la o gamă largă de presiuni
Ușor de configurat chiar și în sistemele existente
Debit ridicat al apei

Caracteristici

Instalare rapidă
Manevrare ușoară la pornire / oprire
Avea nevoie de puțin spatiu
Dozare ușoară a medicamentului
Nu este nevoie de supraveghere

Fără strangularea debitului de apă
Schimbarea dozei este posibilă în timpul funcționării
Unitatea de amestecare integrată garantează dozarea exactă
Funcționare posibilă cu presiune scăzută
Zgomot redus

Avantaje

SUPAPA DE NIVEL DE APA

ALIMENTARE PRINCIPALA CU APA
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