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Pentax drinkwatervoorziening melkvee
Schoon en voldoende drinkwater is één van de belangrijkste
onderdelen van de voeding van melkvee. Het is daarom
belangrijk om continue stil te staan bij het gebruik en
kwaliteit van drinkwater.
Pentax boostersets zijn uitermate geschikt voor het voorzien van
drinkwater in de stal. De serie “superdomus” is een complete
hydrofoorset bestaande uit een drukvat van 20 – 300 liter, waterpomp en pressostaat en een capaciteit tot 65 ltr/min. Deze zijn
zowel in 230 V als 400 V verkrijgbaar.

Een melkkoe heeft een waterbehoefte van ruim
200 liter per dag. Hoe weten we dit?
Voor elke kg droge stof die de koe opneemt,
heeft zij 2 - 8 liter water nodig. Voor iedere kg
melk heeft de koe nog 2 kg water extra nodig.
Dit betekent dat een koe bij een productie van
40 kg melk, 80 liter nodig heeft voor de melkproductie en 120 liter water voor haar onderhoud. Zo komen we aan 200 liter water per dag!

Voor een grotere waterbehoefte is de Pentax
Ultra Boosterset geschikt. Dit is een boosterset
voor 2 pompen met een separate hydrofoor
ketel. De motoren starten na elkaar op om de
stroom startpiek laag te houden en zijn voorzien van een IP55 box met motorbeveiliging en
bedieningspaneel. Het is mogelijk te schakelen
tussen automatisch of handmatig op te starten
en geeft operationele en storings-indicatie aan.
Tevens is er een output voor storing/alarm
welke op externe alarmsystemen aan te
sluiten is. Hierdoor is de gebruiker direct
geïnformeerd over stilstand in de watervoorziening van het melkvee. Deze set is ideaal te
gebruiken in de huidige moderne ligboxstallen.
Capaciteiten zijn beschikbaar tot wel 1000
ltr/min. Externe drukvaten zijn verkrijgbaar van
24 tot 1000 liter.
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