
IOJET
IOJET, gübreleri tarla / bitki gereksinimlerine göre hassas ve 
doğru bir şekilde enjekte eden, tamamen yapılandırılabilir, 
uygun maliyetli bir gübre / asit dozaj ünitesi sistemidir.

Asgari sermaye yatırımı gerektiren ve her türlü saha koşullarında 
çalışabilen IOJET,maksimum verimliliği sağlamak için mevcut su 
debisi ve basıncı optimize eder.

IOJET Gübre / Asit Dozlama Ünitesi 

ÖZELLİKLERİ

• Esnek / Modüler gübreleme sistemi

• Topraklı ve topraksız ortam bitkileri için uygundur

• Asgari sermaye yatırımı

• Su, gübre ve enerji tüketimini azaltır

• Yüksek seviyeli EC ve pH kontrolü

• Neredeyse bakım gerektirmeyen Venturi yöntemi

– Hareketli parça bulunmaz

• Kolay kurulum ve bakım

• Kapsamlı uygulama alanları; seralar, açık 

alanlar, meyve bahçeleri ve daha fazlası

• Son derece karlı fiyat / performans oranı
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Bileşenleri:

• Hızlı etkili dozaj vanaları
• Çok çeşitli entegre aksesuar ve çevre birimleri
• Yüksek kaliteli bileşenler ve PVC borular
• Korozyona dayanıklı alüminyum çerçeve
• Her türlü gübre ve asidi işleyebilen paslanmaz çelik

pompa

Yetenekleri: 

• 6 Adete kadar 60 - 1000 litre/saat  gübre / asit dozaj
kanalları
Munters Gübre enjektörleri, her türlü büyüme koşulunda
mümkün olan en iyi bitki beslenmesini sağlarken, gerçek
zamanlı izleme ve kontrol gerçekleştirir. Bu birimler şu
şekilde mümkün olan en doğru gübrelemeyi sağlar:

» Gübrenin su miktarına göre kontrolü

» EC PH değerlerini aynı anda ölçmek ve bitkinin
optimum büyüme için ihtiyaç duyduğu seviyeye
ayarlamak

Bu teknoloji, tarım endüstrisinde onlarca yıllık deneyimle 
kazanılan geniş teknik bilgi ile desteklenmektedir.

Standart özellikler: 
• Kontrol Ünitesi: Green Field veya Green Field Eco

sulama ve gübreleme kontrol üniteleri
• Tek yada çift  EC / PH kontrolü
• Sulama debisi  5 – 600 m³/saat
• Sistem Basıncı 2.0– 5.0 bar (29 – 73 PSI). ö zel talebe göre

daha yüksek basınçlara uygun ünite seçeneği mevcuttur.
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Bu ürün hakkında daha fazla 
bilgi için şu adrese gidin:

munters.com 

Tipik Kurulum Şeması

cetwell.com 

https://www.munters.com/en/munters/products/climate-controllers-for-agriculture/ec-ph-transmitter-a1db520c/
www.cetwell.com



