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 Механізатор встановлює норму внесення (л/га) на 
панелі оператора, та починає рух.

 Електричний насос подає рідину з бака в колектор 
через головний витратомір. 

 В колекторі, за рахунок дозуючих шайб, утворюється 
тиск та рідина рівномірно розподіляється між секціями, 
попередньо проходячи крізь секційні витратоміри та 
зворотні клапани. 

 Контролер керує електричним насосом, в залежності 
від швидкості агрегату та кількості рідини, що пройшла 
крізь головний витратомір, тим самим забезпечує точність 
дозування та стабільну норму внесення добрив незалежно 
від швидкості.

 Секційні витратоміри працюють незалежно, та  
призначені для контролю рівномірності внесення добрив. 
Їх чутливість дозволяє відображати на панелі оператора 
відхилення навіть в декілька відсотків.
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 Механізатор задає необхідну норму внесення (л/га) на панелі оператора, вмикає 
помпу з гідравлічним приводом та починає рух. 

 Помпа подає рідину з бака на підривний та головний 
клапани. 

 Головний клапан відкривається лише при роботі 
агрегата, а підривний клапан скидає надлишковий потік 
рідини в бак, обмежуючи максимальний тиск в системі. Далі 
рідина подається на пропорційний клапан та в колектор 
через головний витратомір. 

 Контролер керує електричними клапанами, в 
залежності від швидкості агрегату та кількості рідини, що 
пройшла крізь головний витратомір, тим самим забезпечує 
точність дозування та стабільну норму внесення добрив 
незалежно від швидкості. 

 В колекторі, за рахунок дозуючих шайб, утво-
рюється тиск та рідина рівномірно розподіляється між 
секціями, попередньо проходячи крізь секційні витратоміри 
та зворотні клапани.

 Секційні витратоміри призначені для контролю 
рівномірності внесення добрив.

– контроль рівня внесення ± 3% та збереження 
інформації про якість робіт, (10 полів до 500 га 
кожне) і подальший аналіз показників внесення 
декількох видів рідких добрив та насіння;

– автоматичне керування електронасосами для 
підтримки заданої «норми внесення» добрив 
(л/га), незалежно від швидкості агрегату;

– контроль рівномірного внесення низьких 
норм добрив від 20 л/га та наднизьких норм (5 
л/га) біологічно активних речовин;

– одночасний контроль та управління вне-
сенням рідких добрив та контроль висіву 
насіння.
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Панель оператора RECORD (Ukraine)

- рівномірність внесення ± 3%;
- фактичну норму внесення добрив;
- кількість рідини на рядок л/хв;
- залишок рідини в баку;

- тиск рідини в магістралі;
- навантаження на насос;
- оброблену площу;
- швидкість роботи

Секційний витратомір Wilger (Canada)

RATE контролер RECORD (Ukraine)

Головний витратомір
               TeeJet (USA) або Arag (Italy)

Електричний насос Remco (USA)

Датчик швидкості
                         RECORD (Ukraine)

Датчик висіву RECORD (Ukraine)

  Розраховує та забезпечує рівномірність внесення добрив по кожному ряду.
  В склад витратоміра також входить:
- пластикова дозуюча шайба (забезпечує рівномірність розподілу добрив по рядам);
- клапан (запобігає витіканню рідини на зупинках та розворотах)

7’’ кольоровий, сенсорний дисплей дозволяє контролювати:

- Обробляє інформацію від головного витратоміра та датчика тиску.
- Здійснює керування обертами електронасоса, змінюючи його продуктивність

Розраховує кількість рідини, яка витрачається під час роботи,
що дозволяє визначати фактичну норму внесення добрив
та оперативно її корегувати

Пристосований до роботи в хімічно-агресивному середовищі.
Має продуктивність 20 або 26 л/хв

Призначений для вимірювання швидкості агрегату

Може встановлюватись на сівалку для одночасного контролю

Секційний витратомір Wilger (Canada)

RATE контролер RECORD (Ukraine)

Пропорційний клапан

Головний клапан

Підривний клапан

   Датчик тиску 
   Schneider Electric (Germany)

Фільтр

Головний витратомір

Розраховує та забезпечує рівномірність внесення добрив по кожному ряду

Обробляє інформацію від головного витратоміра, датчика тиску 
та здійснює керування електроклапанами

Регулює потік рідини, необхідний
для підтримки норми внесення

Перекриває подачу рідини на розворотах
та транспортному положенні

Обмежує максимальний тиск в системі

Здійснює тонку очистку рідини

Розраховує кількість рідини, яка витрачається під час роботи,
що дозволяє визначати фактичну норму внесення добрив

та оперативно її корегувати

Наші переваги:
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 Комплект є модульною конструкцією з усіма необхідними компонентами для роботи системи.
 Агрегати, встановлені на кронштейні бака, дають можливість по черзі підключати різне 
знаряддя для внесення рідких комплексних добрив.

Наприклад:

Початок сезону, обробка грунту: внесення КАС ін'єкційним аплікатором (cultan).

Посівна: внесення рідких стартових добрив, аміачної води або КАС при посіві зерновою або 
просапною сівалкою.

Підживлення: внесення КАС просапним культиватором або ін'єкційним аплікатором (cultan).

 Баки Verzellesi (Італія) мають товщину стінки 8-10мм і розроблені для застосування в 
сільському господарстві з використанням передньої навіски трактора.
 Мають захист від розгойдування рідини.

 Підключення необхідного сільськогосподарського агрегату здійснюється шляхом з'єднання 
подаючого шланга з розподільним колектором (manifold) і кабелю датчика для вимірювання тиску 
в системі.

Кришка баку
з вбудованою
фільтруючою сіткою на
18 mesh (1000 мікрон)

Основний бак
для робочої рідини
ємністю (1100л)

Бак з чистою водою (130л)
для промивання системи
або основної ємності

Заправний кран
з CAMLOCK на 2'' дюйми

Бак з краном 15л
(чиста вода) 
для миття рук

2х світлодіодні 
фари потужністю
29W 
для роботи вночі

600л, 800л, 1100л,600л, 800л, 1100л,
1500л, 1900л1500л, 1900л

600л, 800л, 1100л,
1500л, 1900л

Промивний кран 
Необхідний для промивання чистою водою 
головного бака та всіх елементів системи
внесення РКД  

Поплавковий
рівень рідини

Всмоктуючий фільтр
Для фільтрації робочого
розчину

Електричний
діафрагмовий насос REMCO 
Для роботи з агресивними рідинами

Rate контролер отримує та обробляє
інформацію:
- від головного витратоміра;
- датчика тиску;
- швидкості.

Управляє агрегатами,
 які подають робочу
   рідину

Головний витратомір
Підраховує протікаючу рідину, дозволяє визначати
фактичну норму внесення та її коригувати

Електричні секційні клапани
Для переключення у двох режимах:
- промивання системи;
- видалення повітря в системі при роботі з двома
насосами 
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