
E-SGU-!00 
SULAMA GÜBRELEME ÜN!TES!

Q C"HAZIN TANIMI 
Tarım i"letmelerinde ve seralarda üründen istenilen verimin 
alınması ürünün geli"mesi için verilen besin ve su ile orantılıdır. 

EL!MKO - AGRO grubunun geli"tirdi#i Sulama Gübreleme Ünitesi 
E-SGU-$00 ile, ürün türü ve özelliklerine göre hazırlanacak 
reçeteler do#rultusunda hassas sulama ve gübre dozajlama i"lemini 
otomatik olarak gerçekle"tirerek verimi yükseltir.

Kontrollü sulama sistemlerinde, bitkinin ihtiyaç duydu#u makro 
ve mikro besin elementleri, bitkinin geli"me dönemi göz önüne 
alınarak uygun gübreleme ve sulama programı do#rultusunda 
gerçekle"tirilmektedir. 

E-SGU-$00 ünitesi; hazırlanmı" olan 3 veya 5 farklı katkı 
malzemesini reçetede belirlenmi" olan oranlarda dozaj pompaları 
ile sulama hattına karı"tırır. Bu "ekilde gerçekle"en fertigasyon 
i"lemi ile do#ru ve hassas bir "ekilde dozaj gerçekle"tirilir.

Q GENEL ÖZELL"KLER"
t Su debisinin hassas ölçümü sayesinde belirlenen su miktarına 

göre sulama yapabilme

t Dozaj pompası ile sistem içerisinden geçen su miktarına göre 
hassas dozajlamanın gerçekle"mesi ve sulama suyuna tam bir 
karı"ımın sa#lanması

t 99 ayrı karı"ım reçetesine göre i"lem gerçekle"tirme

t $6 ayrı sulama programı

t $6 ayrı grubun farklı sulama ve gübreleme programı ile 
çalı"abilmesi

t EC ve pH kontrolü ile hatalı karı"ımın önlenmesi

t Opsiyonel olarak her malzeme için debimetre kullanımı ile 
hatalı karı"ım olasılı#ının ortadan kaldırılması

Q TEKN"K ÖZELL"KLER"

Su Debisi 0.5 – 20 m3/s

Katkı (Malzeme) Debisi
her hat için

30 – 300 lt/s

pH 0 – $4 pH

EC 0 – 20 mS

Besleme 240 VAC ($ faz)  (2-3 KW)
400 VAC (3 faz)  (2-3 KW)
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Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geli"meler paralelinde, üretimlerinde her türlü de#i"ikli#i yapma hakkına sahiptir.

Q STANDART T"P C"HAZLAR

E- SGU-$00 Serisi Sulama Gübreleme Ünitesi E-SGU-$00 X - Y - Z 

Standart Özellikleri 

Katkı Sayısı 
 3 katkı    3
 4 katkı    4
 5 katkı    5

Katkı Debimetresi 
 Yok      0
 Var       $

Röle Çıkı$ları 
 8 röle çıkı"       8
 $6 röle çıkı"       $6

Örnek 
 $: E-SGU-3-0-8 3 katkılı debimetresiz 8 çıkı"lı sulama gübreleme birimi 
 2: E-SGU-5-$-$6 5 katkılı debimetreli $6 çıkı"lı sulama gübreleme birimi

* Standart tipler dı"ındaki özel istekleriniz için, EL!MKO ile irtibata geçiniz. 


