Als pionier in het doseren van behandelingen in
Instelbare dosering

1 - 5 % [1:100 - 1:20]

het drinkwater van dieren past Dosatron vanaf
het allereerste begin een ‘best practice’ aanpak
toe in de oriëntatiefase van productontwikkeling.

Waterdebiet

10 l/h - 2,5 m /h

De geschiktheid voor aanraking met levensmiddelen

Waterdruk

volge aan de menselijke gezondheid.

3

0,3 - 6 bar
Injectiedebiet van het concentraat

0,1 - 125 l/h
Cilinderinhoud

~ 0,45 l
Aansluitingen

draagt bij aan de gezondheid van dieren en dientenge-

Goedkeuring voor contact met levensmiddelen volgens
verordeningen (EG) 1935/2004 en 2023/2006.
D25+care garandeert naleving van de regels aangaande
niet-migratie van bestanddelen van nieuwe materialen
naar drinkwater voor dieren.

NPT-BSP 3/4'' M
Ø 20x27mm

Instelbare dosering

0,2 - 2% [1:500 - 1:50]
Waterdebiet

10 l/h - 2,5 m3/h

Klantenservice
DOCD25ALPOR-NL10/21

Waterdruk

0,3 - 6 bar
Injectiedebiet van het concentraat

0,02 - 50 l/h
Cilinderinhoud

~ 0,45 l
Aansluitingen

NPT-BSP 3/4'' M
Ø 20x27mm

www.dosatron.com
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beschikbare referenties

D25AL5N
D25AL2N

Precieze, betrouwbare en homogene dosering an
behandelingen in drinkwater
- De proportionele technologie van Dosatron garandeert de nauwkeurigheid van de dosering,ongeacht drukverlies of variatie in het
consumptieniveau van de dieren.
- Door de geïntegreerde dynamische homogenisering hebben alle
dieren in een groep via het drinkwater toegang tot dezelfde hoeveelheid behandeling.
- De toediening van behandelingen wordt gestabiliseerd door onze
gepatenteerde doseringsvergrendeling en een verbeterd instellingsvermogen - conform bepaalde keurmerken en normen.

Respecteert de gezondheid van mens en dier goedgekeurd voor aanraking met levensmiddelen
‐ De geschiktheid voor aanraking met levensmiddelen draagt bij aan
de gezondheid van dieren en dientengevolge aan de menselijke
gezondheid.

De D25AL5N:

- Goedkeuring voor contact met levensmiddelen volgens verordeningen (EG) 1935/2004 en 2023/2006. D25+care garandeert naleving van
de regels aangaande niet-migratie van bestanddelen van nieuwe
materialen naar drinkwater voor dieren.

Compatibel met talloze dierenartsbehandelingen,
zoötechnische additieven & gangbare biociden in
diergezondheid
- Dankzij onze doseringstechnologie en de materialen die onze
engineeringteams specifiek voor de D25+care selecteerden kunt u alle
behandelingen en additieven gebruiken die normaliter toegepast
worden in diergezondheid.

Eenvoudig en snel onderhoud
‐ Ons gepatenteerde snelaansluitsysteem voor het doseerelement
zorgt voor eenvoudige demontage en toegang voor onderhoud.

Compatibel met het Dosatron SmartDosingsysteem.

TOEPASSINGEN

•
•
•
•

Medicatie
Verzuring
Supplementen
Reiniging

De D25+care 5% is compatibel met ons
Dosatron SmartDosingsysteem. Eenmaal
aangesloten op uw computer of gebouwbe- READY
heersysteem past de SmartDosing+ zich SmartDosing
aan aan de configuratie van uw veehouderij
en maakt het u mogelijk tevens drinkwaterbehandelingen live
te monitoren en traceren.

Garandeert de werkzaamheid van orale poeders en
verlaagt het risico op behandelingsresiduen.
De D25+care 5% heeft een doseringsvermogen tot 5% voor een
betere oplosbaarheid van poederbehandelingen in de moederoplossing. Om voor alle dieren een gelijkmatige toegang tot de
toegediende behandeling te garanderen is het belangrijk te
garanderen dat de toegediende behandeling goed oplosbaar is en
de dosering precies en homogeen is tot aan de drinkbakken,
ongeacht debietschommelingen en waterdruk zoals aangegeven in
de aanbevelingen* van het Europees Geneesmiddelenbureau.
* « Guidance on the safe and efficient oral administration of veterinary products via
routes other than medicated feed », publié le 28 août 2020 par le CVMP
(Committee of Veterinary Medicinal Products).

