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Y e m l � k l e r : 
ALFAN otomat�k yemleme s�stemler�nde kullanılan 

yeml�kler 6 farklı model Broyler ve 1 model de h�nd� olmak üzere 
yüksek kal�tel� plast�kten üret�lmekted�r.Yeml�kler kümes hayvanlarının 

beslenme  dönem�nde en yüksek ver�m alınab�lmes�, yem yeme rahatlığı, montaj ve 
demontaj kolaylığı ve m�n�mum yem za�yatı düşünülerek tasarlanmıştır. Busayede yatırımcıya 

yatırım mal�yetler�n�n ger� dönüşümünü en kısa sürede sağlamaktadır.

Plast�k suluklar:

ALFAN plast�k sulukları
da otomat�k sulama
s�stemler�nde kullanılmak
tadır.Suluktak� su
zaldıkça su deposunda 
bulunan su otomat�k
olarak suluğa �nmekted�r.

N�pell� suluklar:

Alfan n�pell� sulukları paslanmaz çel�kten �mal ed�lmekted�r.Der�n kaplı 360 hareketl� paslanmaz b�lyalı 
v�dalanarak kare boruya monte ed�leb�lmekted�r. Kullanım kolaylığı ve su tasarrufu açısından avantaj 
sağlamaktadır. Su ver�m� : 50-60 ml/dak�kadır.

Pan Feeders:

Pan feeders wh�ch are used �n ALFAN automat�c
feed�ng systems cons�st of 6 models wh�ch are 
made of h�gh qual�ty plast�c mater�al. Feeders are 
des�gned for ach�ev�ng opt�mum grow�ng rates, 
ease of mount�ng and demount�ng and m�n�mum
feed waste.Therefore ALFAN prov�des �nvestors 
return of �nvestment costs �n the shortest t�me.

Pan Dr�nkers:

ALFAN plast�c pan dr�nkers are used �n the 
automat�cal dr�nk�ng systems.The water �n the 
tank goes automat�cally to the dr�nkers pans by 
the decraese of water �n �t.

N�pple Dr�nkers:

The n�pple dr�nker �s made of sta�nless steel and 
o ball. It rotates �n each d�rect�on, 360 .The water 

product�v�ty: 50-60 ml/m�n.
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KÜMES OTOMASYON SİSTEMLERİ

Alfan Cl�mat�c Control üzer�nde 
bulunan sensörlerden algıladığı 
ısıyı c�haza g�r�lm�ş parametreler 
doğrultusunda değerlend�rerek 
gerekl� kontroller� yapan b�r ısı 
kontrol c�hazıdır. Sensörler�n 
bulunduğu ortamın c�haza g�r�lm�ş 
program yardımı �le �sten�len ısıda 
sab�t tutulması sağlanır. 

G�r�ş ve Çıkışlar:

4 adet �ç sıcaklık sensörü
1 adet dış sıcaklık sensörü
1 adet nem sensörü
1 adet basınç sensörü
1 adet amonyak sensörü

12 adet fan çıkışı, fanlar seç�leb�l�r,  
m�n�mum havalandırma veya tünel 
havalandırma çıkışı
0…10 Volt Hız ayarlı fan kontrol 
çıkışı
Isıtıcı çıkışı
2 kademel� soğutma ped� pompa 
çıkışı
Klape kontrolü çıkışı
Ped kapak kontrolü çıkışı
2 adet aydınlatma çıkışı
Alarm çıkışı

ALFAN CLIMATIC 

H�nd� Yeml�ğ� / Turkey Feeder

ALFAN CLIMATIC CONTROL 

Inputs and Outouts :
4 pcs �ns�de temperature 
sensors
1 pc outs�de temperature 
sensor
1 pc mo�sture sensor
1 pc pressure sensor
1 pc ammon�ac sensor
12 pcs fan outputs, fans can 
cho�ce, m�n�mum aerat�on or

Alfan Cl�mat�c Control �s a 
temperature control dev�ce 
wh�ch can evaluate the sensed 
temperatures �n l�ne w�th the 
entered parameters by the 
sensors on �t. The temperatures 
of the amb�ance where �s 
located of sensors can obta�n 
on �ntented heat by entered 
programs on the dev�ce.

tunnel aerat�on outputs
0…10 volt speed 
adjustable fan control 
outputs Heater outputs
2 steps cool�ng pad 
pump outputs
Valve contol outputs
Pad gate control output
2 pcs l�ght�ng outputs
Alarm outputs
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Alfan, tüm modellerde haber vermeden
gerekl� değ�ş�kl�kler� yapma hakkına sah�pt�r.

Ürünler�m�z�n her hakkı saklıdır.
İz�ns�z kopyalanmaz ve çoğaltılamaz.
İz�ns�z kullananlar hakkında yasal �şlem yapılır. 
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