Sistemes de refrigeració

COPILOT FRESH NEBUL
Nebulització d’alta pressió sector agrícola i ramader
COPILOT FRESH és un sistema de nebulització d’alta pressió construït en acer inoxidable. És l’eina definitiva que
aporta diferents solucions a les seves necessitats.
APLICACIONS PER AGRICULTURA I RAMADERIA

Sala de refrigeració
Humidificació
Eliminació de pols i olors
Regulació de la temperatura
Desinsectació i/o desinfecció
Remull i rentat
BENEFICIS
Refrigeració, humidificació i regulació de la temperatura i/o higrometria: El procés
de nebulització d’alta pressió de COPILOT FRESH, proporciona excel·lents resultats
en termes de refredament. També es pot utilitzar per a la reducció dels nivells de
pols. La nebulització és la resposta més adequada en la lluita contra l’estrès hídric
en plantes i animals, aconseguint millors resultats en el creixement dels animals i
en la qualitat de les hortalisses. Promou el control biològic.

Detall broquet

Desinfecció, desinsectació, control d’olors i pols: D’una manera fàcil, ràpida i versàtil, pot desinfectar,
controlar la proliferació d’insectes, l’emissió d’olors i la dispersió de la pols, gràcies al sistema de distribució
conjunt de productes específics en cada cas.
Remull i rentat: El sistema de nebulització d’alta pressió proporciona una ajuda indispensable tant a
l’agricultor com al ramader, ja que facilita el rec de plantes i la neteja de granges, amb un estalvi substancial
de temps, aigua i energia i que fa que l’equipament s’amortitzi en poc temps.
Afavorir la producció: Amb la nebulització s’aconsegueix una reducció en la presència d’àcars, evitant de
mullar les fulles que pot causar d’altres malalties. També es poden distribuir els nutrients per ser absorbits
per les plantes i afavoreix el medi ambient, la difusió orgànica, jardineria, horticultura, cria porcina, bovina i
avicultura.
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Sistemes de refrigeració
EXEMPLES

CRIA AVÍCOLA

HIVERNACLE

CRIA BOVINA

CRIA PORCINA
SOLUCIONS CLAU EN MÀ

Complert sistema de filtració.
Programació i automatització completa de funcionament.
Purga automàtica o amb compressor d’aire.
Dosificació i selecció de productes automàtica.
Tubs i broquets d’acer inoxidable.
Diferents mides de broquets, de 5 a 60l. / h.
Fàcil manteniment.

EL FRED D’ACER
Pol. Ind. Les Salines – C/ La Selva, nau 4 - 08880 – Cubelles - España
Tel. +34 93 895 77 80 – Fax +34 93 895 77 04
info@copilot-system.com www.copilot-system.com

