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AKSU NAZ AHTAPOT MİST BLOWER
CİHAZINA AİT TEKNİK BİLGİ
İLAÇLAMA DONANIMI VE SİSTEMİ










İlacın korozyon etkilerine dayanıklı plastik hammaddelerden üretilmiştir. 5lt. İlaç deposu
harici bağlanabilmektedir. İlaç emiş hortumları uygun deponun içerisinden emiş
yapabilmektedir. İlaç, dezenfeksiyon, koku ve nem için ayrı ayrı depolar kullanılmalıdır.
Cihazın ilaç ayar vanasının ayarı yapılmadan bile, üç kademede uygulanabilmektedir.
a-) Depo motorun 30cm yukarısında olduğunda ortalama, 5lt. su, 5dk.’ da
b-) Depo motorun hizasında iken ortalama, 5lt. su, 12dk.’ da
c-) Depo motorun 30cm altında olduğunda ise ortalama, 5lt. su, 18dk.’ da bitmektedir.
İlaçlama cihazı hacim ve yüzey ilaçlamalarına uygundur.
ISO 9001, CE, TSE-HYB, Yerli Malı Belgeleri ile Tarım Bakanlığından onaylı ve ruhsatlıdır.
İlaçlama cihazı ergonomik yapısıyla her yere rahatlıkla girebilme özelliğine sahiptir.
Duvara pratik monte edilebildiği gibi, 1m yüksekliğinde bir yere asılabilir.
Cihazla; nem, soğutma, aşı, koku giderme, toz indirme, ilaçlama ve dezenfeksiyon
yapılabilmektedir. Makinenin ilaç verimi 5-100lt/h.
Bir motordan dört çıkış ile aynı ve ayrı yönlere bakabilen mist blower özelliği.

ELEKTRİK MOTORU





Elektrik motoru hava soğutmalıdır.
Hava üretimini 1200W’lık elektrikli motoru sağlamaktadır.
Elektrik motoru üzerinde hava filtresi bulunmaktadır.
Elektrik motorunda yedek parça ve servis sorunu bulunmamaktadır.

EMNİYET VE GÜVENLİK ŞARTLARI







İlaçlama cihazı paslanmaz çelik kafesleme sistemi ile etkin bir koruma altına alınmıştır.
İlaç deposu güvenli ve uygun bir konuma sahip olmalıdır. Depo üç konumda tutulabilir.
Makine üzerinde kullanılan kablolar TSE belgeli, gerilime dayanıklı ve yüksek standarttadır.
Cihazda kullanılan sıvı üretim ve taşıma sistemleri korozyona ve ilaç kimyasallarına karşı
dayanıklıdır.
Kullanıcının, kulak seviyesindeki ses düzeni; ortalama 84 dB (A) geçmemektedir.
İlaçlama cihazına, 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garanti ile 15 yıl yedek parça ve ücrete
tabi servis garantisi verilmektedir.

AKSU Mist Blower Cihazlarının Damla Analiz Sonuçları
(Tek yetkili merci, Tarım Bakanlığı tarafından)

