
Suluk Sistemleri
büyütme ve büyük kümes hayvanları için



 








 

  





Modern kümes hayvanları yetiştiri
ciliğinde, nipel suluklar su tedariki 
için güvenilir ve hijyenik bir çözüm 
olarak kanıtlanmıştır. Aşağıdaki 
parçalardan oluşabilirler:
 su sütunu yüksekliği için duru la ma  
 sistemi ve indikatör ile basınç  
 regülatörü – 60 m uzunluğa  
 kadar yan destek hattı
 durulama sistemi ile basınç regü  
 latörü 120 m uzunluğa kadar  

 merkezi tedarik
 su seviye göstergesi için indikatör  
 ile döner havalı kısım
 basınç regülatörü ile otomatik  
 durulama sistemi 
 otomatik durulama havalandırma  
 birimi;
 eğim regülatörü– 10 ila 15 cm  
 eğimli yüzeyi eşitler
 vana ile havalandırma nozülü –  

 normal çalıştırma ile, vana hava  
 çıkışını sağlamak için açılır
 tüneme önleyici tel ile dairesel boru
 çift tüneme önleyici tel ile alümi  
 nyum profil
 SaniStar®ile 22 mm nipel boru
 ... Damlalık ile turuncu Top nipel 
 ... Damlalık ile Top nipel 
 Askı sistemi

Suluk Sistemleri – yeterli miktarda taze ve temiz içme suyu
Hayvanlarınız için uygun performansı 
elde etmek için, taze ve temiz içme 
suyu sağlamak son derece önemli dir. 
Bunun için, su kontaminasyondan 
ari olarak, güvenilir bir şekilde ve 
hayvanlar için kolaylıkla ulaşılabile
cek bir şekilde mevcut olmalıdır.
Big Dutchman – broyler, hindiler ve 
damızlıkların yanı sıra yarkalar ve 

yumurta tavukları için geniş suluk 
sistemleri yelpazesi sunarak tüm bu 
gereklilikleri karşılamaktadır. 
Ürün yelpazemiz aşağıdakilerden 
oluşmaktadır:
4 damlalıklı ve damlalıksız nipel  
 suluklar;
4 özel broyler ve hindi sulukları;
4 açık su temini için tabaklı suluklar;

4 kaldırma vinçleri;
4 medikatör ile su bağlantı ünitesi. 
Doğru suluk sistemi seçimi hayvan 
türü, kullanım alanı, kümes durumu 
ve bireysel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. 
Lütfen uzmanlarımızın size tavsiye
lerde bulunmalarına izin verin.

DuoFlow
içme suyu için aktif olarak devridaim 

Nipel suluklar – içme suyunun hijyenik bir şekilde tedarik edilmesi



























DuoFlowile Big Dutchman suluk hattı 
içeri sinde içme suyunu devridaim 
etmek için bir pompa kullanan yeni 
bir suluk sistemini müşterilerine 
sunmaktadır. Bu suyun hat içerisinde 
durgunluğunu önlemektedir. 
Avantajlar:
4 suluk hattı içerisindeki sabit su  
 sıcaklıkları;
4 suluk hattının boylu boyunca katkı  

 maddelerinin dengeli konsantras  
 y o nu –> çökmeyi engeller;
4 suluk hattı içerisinde ilerlemeyen  
 su bulunmuyor –> düşük konta  
 minasyon riski;
4 dengeli su basıncı;
4 120 m’ye kadar yan taraftan tedarik ile  
 suluk hattının maksimum uzunluğu;
4 patentli geçmeli sistem sayesinde  
 basit kurulum.







 


Turuncu Top nipelTop nipel 100 ml vidalı nipel

SaniStar® 4,5
damlalıksız hijyenik nipel

SaniStar® 4.5 ‘nin geliştirilmesi 
sırasında 50 ila 55 ml/dk* geçiş 
oranı olan akış miktarında hijyene 
büyük önem verdik. Özetle, bu 
demek oluyor ki:
4 güvenilir valf –>su talebe göre ve  
 akma ya da sızıntı olmadan dağıtılır;
4 kare nipel borusu üzerine kaynak  
 lanmıştır –> dahili takılabilir ve  
 sabitleme mekanizması maksimum  
 kümes hijyeni sağlar ve kir 

birikintileri için her hangi çatlak 
oluşturmaz;
4 4.5 mm çap ile hassas valf pimi  
 ve keskin kenarlı kesim –> hay  
 vanların suyu kolaylıkla içmelerini  
 sağlayarak daha büyük su damlaları  
 pimde durur;
4 yüksek kaliteli malzemelerin  
 kullanımı (paslanmaz çelik ve  
 özel sentetik malzeme) –> uzun  
 kullanım ömrü sağlar.

Üst kısmı 
nipel 
borusuna 
sabitlenir

dikey ve 
yatay aktiva
syon için 
360° nipel

Top nipel, turuncu Top nipel, vidalı nipel
ve damlalıklı

dikey ve yatay 
aktivasyon için 
360° nipel

Dayanıklı 
sentetik 
malzemeden 
yapılan ürün

Paslanmaz 
çelikten 
yapılan 
ürün

Paslanmaz 
çelikten 
yapılan 
ürün

Avantajlar
4 köşeleri ve kenarları bulunmayan  
 pürüzsüz dış yüzey –> maksimum  
 hijyen;
4 %100 dikey oryantasyon ve uygun  
 yeniden başlatma özellikleri –>  

 kuru altlık;
4 valf piminin kolay yatay ve dikey  
 aktivasyonu –> günlük civcivler  
 için uygun dengeli su alımı;
4 valf piminin dikey aktivasyonu 

 –> geçiş oranının çok yüksek 
 orantılı artışı daha büyük   
 hayvanlar için de uygundur;
4 çift contalı yüzey –> yüksek  
 işlevsel güvenilirlik.

Her iki Top nipel ve turuncu Top nipel 
yaklaşık maksimum 5 kg canlı 
ağırlığındaki kümes hayvanları için 
uygundur. Her iki nipel 80 ila 90 ml/
min* geçiş oranına sahiptir, böylece 

daha ağır kümes hayvanları içinde 
yeterli su tedariki sağlamaktadır. Tek 
kollu damlalık hayvanların su 
içmesini engellemeden altlığın kuru 
kalmasını sağlar. 

Big Dutchman aynı zamanda yumurta 
tavukları ve damızlık kümeslerinde 
kullanım için 50 ml/dk ve 100 ml /dk 
vidalı nipeller sunmaktadır.

* 20 cm su seviyesi

DuoFlow’un ana parçaları basınç 
regülatörü (1) ile pompa ünitesi, 
kendinden destekli tüneme önleyici 
tel ile PVC suluk elemanı (2), 
CombiMaster nipel (3) ve otomatik 
durulama havalandırma ünitesidir 
(4). İçme suyu suluk içerisinde iki 
boruda devridaim edilir. Pompa 
gerekli su akışını sağlar. Su tankı 
içerisindeki küçük bir şamandıralı 
anahtar (5) su seviyesi çok düşük 
olduğunda ana su pompasını 
kapatır.



Penduval
hijyenik suluk özellikle hindi büyütme ve bitirmesi için üretilmiştir
Penduval ile, ürün yelpazemiz 
özellikle hindiler için tasarlanmış 
bir suluk sunmaktadır (patentno. 
EP 02023938.01260).
Her yaştaki hindilere yeterli temiz 
içme suyu sağlanabilmektedir (20 kg 
üzerindeki canlı ağırlığa sahip 
yüksek ağırlıklı erkek hindilere bile). 
Suluk hayvanlara bir sarkaç ile açık 
sunulan kap ve nipelden 
oluşmaktadır.

Premium Suluk
özellikle broylerler için uygun su tedariki
Yeni Premium Suluk özellikle broiler  
için geliştirilmiş ve üç ana parçadan 
oluşmaktadır: 
4 büyük nipel boru;
4 CombiMaster suluk nipeli;

4 özel suluk nipel koruyucusu.
Bu iyi düşünülmüş sistem hayvanların 
her zaman yeterli miktarda su 
almalarını ve aynı zamanda önemli 
derecede su sıçratmayı azaltır. Yüksek 

kaliteli malzemeler sayesin de (özel 
sentetik malzeme ve paslan maz 
çelik), suluk kimyasallara karşı olduk
ça dayanıklıdır. Geçiş oranı 20 cm su 
sütununda yaklaşık olarak 45 ml/dk’dır.

Suluk nipel koruyucusu „RingCup“CombiMaster28 mm nipel borusu

Avantajlar
4 daha büyük alt pim –> büyük ve  
 fark edilir su damlası;
4 nipel yan taraftan aktive edilemez  
 –> daha az su sıçraması;
4 damlalık artık nipel borusuna  
 bağlı değildir  –> daha hijyenik;
4 suluk hattının maksimum   
 uzunluğu 90 m (yan giriş).

4 daha büyük çapı ile güçlendirilmiş  
 plastik gövde–> yüksek dayanıklılık

4 daha fazla su geçiş oranı
4 sadece 4 mm nipel, nipel borusu  
 içerisine uzanır –> minimum  
 boru çapı daralması 

4 yan taraftan nipel aktivasyonu  
 mümkün değildir
4 çok basit kurulum: koruyucu  
 nipelin üzerine yerleştirilir



Tabaklı suluklar – her türlü kümes hayvanı için açık su tedariki
Nipel suluklara ilave olarak, Big 
Dutchman kümes hayvan türü ve 
hayvan ağırlığına bağlı çanaklı olarak 
kullanılan çeşitli tabaklı suluklar 

sunmaktadır. Bu suluklar genellikle 
asılı pozisyonda kurulmaktadır. 
JUMBOT ve JUMBO98 tabaklı 
suluklar 2 ila 25 kg canlı ağırlığa 

sahip ağır hindiler için uygundur. 
JUMBOB suluğu 12 kg’a kadar 
canlı ağırlığa sahip hindilerin yanı 
sıra yumurta tavuğu ve broyler 
damızlıkları içinde uygundur.

JUMBO-T  JUMBO-98 JUMBO-B

Yan tarafındaki dar su jeti akıntısı 
sayesinde, çan şeklindeki suluk 
büyük ölçüde temiz kalır. Su kenara 
doğru sıçramaz ve bu sebeple altlık 
bozulmaz ve su israfı olmazo. Bu 
kümes içerisindeki amonyak 
emilimini azaltır. Balast gövde 
(JUMBOT ve B) doğrudan askı 
üzerine oturduğundan, vana 
üzerinde her hangi bir yük bulun
mamaktadır ve su seviyesi kesin 
olarak ayarlanabilir.

Büyütme ve üretim dönemi  için Penduval Erkek hindi için Penduval

Hayvan her su içtiğinde, hindinin 
kafası sarkaçın yana doğru hareket 
etmesini sağlar. Bu hareket saye
sinde, nipel valfi açılır ve su kap 
içerisine ya sarkaç boyunca veya 
içinden akar.  Yükselen su seviye
sinde, hayvanlar sarkaçı aktif hale 
getirmeden doğrudan kap içerisin
den su içebilir, böylece kabın 
taşması önlenir.
Şamandralı yapı civcivlerin su 
içmesini sağlar. Düşük su seviye
sinde, şamandra sarkaçı yana iter 
böylece su kap içerisine dolabilir.



Kaldırma vinçleri – suluk hatlarının kolaylıkla kaldırılması için

Tavan ya da yan duvar için kaldıraç

Suluk hatlarının uygun yüksekliğinin ayarlanması için kaldırma vinçlerinin kullanımı hayvanların yaşı ile bağlantılıdır

Duvara monte kaldıraç Tavana monte elektrikli kaldırma vinci

Yer kümeslerindeki üretimde, suluk 
hatların yüksekliğinin hayvanların 
yaşına göre ayarlanması çok önem
lidir. Akma olmadan kolay ve yeterli 
su alımı için hayvanlar su içerken 
uzanmak durumundadır.
Askıda yemlik ve suluk hatları tava
nın altında kolaylıkla kaldırılabilir. 
Böylece temizlik ve hayvanların 
kümese giriş ve çıkışını önemli 
ölçüde kolaylaşır. Kaldırma askı 
sistemi şunlardan oluşur:

4 kaldırma vinci, makara ve sabit  
 leyici malzeme;
4 kablo ve kablo kelepçesi ve
4 askı malzemesi.
Suluk hatlarının kolay ve sağlam 
bir şekilde yükselmesini sağlamak 
için, Big Dutchman manuel ve elek
trikli kaldırma için birçok kaldırma 
vinci sunmaktadır:
4 340 kg kaldırma gücü ile tavan ya  
 da yan duvar monteli kaldırma vinci
4 350, 650 ya da 900 kg kaldırma  

 gücü ile tavan ya da kalkan  
 duvarı için kaldırma vinci;
4 320/240 kg kaldırma gücü ile  
 güvenlik (limit switch) içeren  
 tavan askısı için 0.09 kW, 230/  
 400 V, 50/60 Hz elektrikli   
 kaldırma vinci.
Belirtilen vinçlere ilave olarak, Big 
Dutchman bir çok yemlik ve suluk 
hatlarının aynı anda yükselmesini 
sağlayan bir çok elektrikli vinç 
çeşidi sunmaktadır. 








 



Medikatör içme suyu içerisine doğru 
miktardaki vitamin ve ilaç dağıtır. 
Dağıtılacak miktar gerçek su tüketi
mi ile orantılı olarak içme suyuna 
alınan bileşenler gibi kesin bir 
şekilde ayarlanabilir. İlgili bileşen 
ve su homojenleştirme bölümünde 
karıştırılmaktadır. Bu sebeple, 
motor kullanılan ilaçlar ile temas 
etmez –> tıkanma meydana gelmez, 
daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Suda çözünebilen ilaçlar doğrudan 
kendi orijinal ambalajlarından 
çıkartılır.

Toz haline getirilmiş ya da akışkan 
olmayan maddeler durumunda, bir 
karıştırma tankı (60 l) ile devridaim 
pompası (kod no. 30613105) 
kullanılacaktır.

su akışı yönü

Tip 1 2

Dozlama aralığı  % 0,2  2,0 1,0  5,0
Akış oranı  l/h 10  2500 10  2500
Çalışma basıncı  bar 0,3  6,0 0,3  6,0 
Kod no. 30613540 30613545
Kod no (bağlantı seti dahil 3/4") 30623070 30623120
 (bağlantı seti dahil 1") 30623071 30623121

Medikatörün teknik verileri

Medikatörün avantajları
4 tüm akış oranları için hassas dağıtım;
4 yüksek dozajlama aralığı;
4 yüksek akış oranı;
4 uzun ömürlü ve yüksek kaliteli  
 malzemelerin kullanımı nedeniyle  
 yüksek işlevsel güvenliği (düzenli  
 temizlendiğinde kimyasallar için  
 geniş spektrumlu düşük düşük  
 hassasiyet);
4 aşınmış parçaların hızlı bir şekilde  
 değiştirilmesi için selektif yedek  
 parça kitleri

Medikatör ile su bağlantı birimi, 3/4", 1" ve 
1½"nominal genişlikleri ile mevcuttur

Günümüzde, tam bir suluk sistemi 
sadece  suluk hattı ile değil, ancak 
ana su bağlantı ünitesi ile birlikte 
olur. Bu ana su hattı sistemi ve 

kümes su hattı arasında kurulmak
tadır ve ihtiyaçlarınıza göre eklene
bilen farklı modüllerden oluşmak
tadır. 

Doğru su basıncı, basınç regülatörü 
ile ayarlanmaktadır. 

Kümesler için ana su bağlantı ünitesi ve medikatör

 nipellerde tıkanıklığı önlemek için  
 manometreli filtre – opsiyonel  
 olarak yüksek derecedeki su  
 kontaminasyonu durumunda iki  
 taraflı akış filtresine sahiptir;

  suyu geri çekmek için ayrı bir  
 vana bulunmaktadır;

  bilgisayara bağlantı için elek  
 tronik su sayacı – su tüketimi  
 için kesin ölçüm (opsiyonel:  
 geleneksel su sayacı);

 üç vana ile bypass – medikatör  
 bağlantısı için;

 medikatör  profilaksiyi kolay ve  
 güvenilir bir şekilde gerçekleştir  
 mek için;

 filtre ve bilyalı vana ile basınç  
 düşürücü – fazla tedarik basıncına  
 karşı koruma ve basit durulama  
 için

Ana su bağlantı 
ünitesinin avantajları
4 kompakt tasarım –> çok küçük  
 servis odaları için de uygundur;
4 kolaylıkla kurulabilir ve kolaylıkla  
 genişletilebilir –> tüm parçalar  
 birbirine vidalıdır; yapıştırılmış  
 bağlantı yerleri bulunmamaktadır
4 tüm bağlantı elemanları PVC’den  
 üretilmiştir –> aşınmaya karşı  
 korumalıdır.

















 

 Not:
Broyler için her 2.5 ila 3.5 m kümes geniş
liği için bir suluk yerleştirilmesini tavsiye 
ederiz. Prensip olarak, her zaman yemlik 
hattına göre en az bir adet fazla suluk hattı 
bulunmalıdır. Yumurta tavukları ve damızlık
lar için, her 5 ila 7 m kümes genişliğinde 
bir adet suluk hattının kurulmasını tavsiye 
ederiz.

SaniStar®

Her basınç regülatörü için maksimum 
450 nipel kullanılır Her nipel için tavsiye 
edilen Hayvan sayısı*:
Broyler** 12  15

Vidalı nipeller (50 ve 100 ml)
Yumurta tavukları (50 ml nipel) 8  10
Damızlıklar (100 ml nipel) 10

Top Nipel ve Turuncu Top nipel
Her basınç regülatörü için maksimum 
300 nipel kullanılır Her nipel için tavsiye 
edilen Hayvan sayısı*:
Broyler** 20  25
Yaeka (1,5 kg kadar)** 10  16
Damızlık (0  18 hafta) 10
Ördekler (3,5 kg kadar)** 8  12

Çanak Suluklar* JUMBO-T JUMBO-98 JUMBO-B
Bizim tavsiyemiz çanak başına**

2 ila 25 kg arasındaki hindiler 80  120 80  100 
0 ila 12 kg arasındaki hindiler   80  100
Damızlık ve yumurta tavukları   100  150
Broyler   100  150
Civcivler***   300

Kod no. 30033170 30023200 30033100
Çapı (mm) 480 305 400
YüksekliğiÇapı (mm) 650 500 640
Kenar yüksekliği (mm) 70 95 60
Balast hariç ağırlığı (kg) 1,9 1 1,75
Balast tankı içeriği (l) 7  7
Min. çalışma basıncı (bar) 0,2 0,2 0,2
Maks. çalışma basıncı (bar) 0,5 0,5 0,5
Kenardaki ideal su seviyesi (mm) 1020 4050 1020

*  Suluk başına hayvan sayısı çok ağır hayvanlar ve sıcak havalarda orantılı olarak azaltılmalıdır.
** Ulusal ya da bölgesel yönetmelikler farklı hayvan sayılarını gerektirebilir.
*** Sadece çember ile

Belirtilen suluk sistemlerine ilave 
olarak, çok geniş  aralıkta yerde ve kap 
suluk çeşidi sunmaktayız. Uzmanlarımız 
sizi bilgilendirmekten memnuniyet 
duyacaktır.  Kuru altlık ve iyi sonuçlar 
elde etmek için, kurulum, kullanım ve 
işletim kılavuzlarımızı takip edin.

Not:
Hindi yetiştiriciliği: Civciv çemberinde 2 
suluk hattı
Dişi ve erkek hindi üretimi: Yemlik başına 
1 suluk hattı

Hindi suluğu Penduval**
Büyütme 3040 hindi/kap
Dişi üretim 2530 hindi/kap
Erkek hindi üretimi yaklaşık 20 hindi/kap

Te
kn

ik
 d

et
al

yl
ar

 d
eğ

is
ik

liğ
e 

ta
bi

di
r 

ta
ri

h.
 t

r 
6/

20
17

ABD: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brezilya: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusya: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asya/Pasifik: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cin: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Almanya: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

CombiMaster
Her basınç regülatörü için maksimum 
300 nipel kullanılır Her nipel için tavsiye 
edilen Hayvan sayısı*:
Broyler** 12  15

Planlama destekçisi
suluk hattı
askılar arasındaki maksimum 
mesafe: 300cm
medikatör ile su bağlantı birimi
durulama sistemi ile basınç regülatörü
durulama bölümü










BD Agriculture Tarım Mak.
Kafes Dıș. Ticaret Ltd. Şti.
286 Sokak No. 35 Gültekinler
Sitesi Kat 2, Mansuroglu Mahallesi
35535 Bayrakli, Izmir
Tel: +90 232 461 75 60
Fax: +90 232 461 75 68
email: bilgi@bigdutchman.com


