
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 Ver.00 –2020-07-27 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Σύστημα ψεκασμού κατά των κουνουπιών 
 
 
 
 
 

  

C.P.A. S.R.L. 
MOSQUITOS BYE 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΗΠΟΥ 
 



Tεχνικό Δελτίο – Mosquito Bye 

www.cpa-piscine.it 2 / 3 Ver.00 – 2020-07-27 

 

 
Χρήσεις 
σύστημα ψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών με αυτόματη και προγραμματιζόμενη 
διαχείριση των κύκλων ψεκασμού. 
 

Χαρακτηριστικά 
Το σύστημα αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και ένα κύκλωμα σύνδεσης με τα ακροφύσια. Για τη 
λειτουργία του, αρκεί να υπάρχει μία πρίζα 220 V και μία σύνδεση με την παροχή νερού. Παρέχει 
αποτελεσματική προστασία κατά των κουνουπιών εώς και 1200 m2 και διαθέτει έως και 100 ακροφυσία 
και 500 m σωληνώσεις. Η μονάδα ελέγχου είναι ικανή να διαχειρίζεται 2 ενεργά συστατικά (προϊόντα 
εξολόθρευσης και αποθητικά προϊόντα) χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητης παρέμβασης. Παρέχει τη 
δυνατότητα προγραμματισμού σύντομων κύκλων ψεκασμού κατά διαστήματα σε συγκεκριμένους χρόνους 
με αυτόματη διαχείριση των χρόνων ψεκασμού ανάλογα την ώρα που δύσης του ηλίου. Στο τέλος κάθε 
κύκλου ψεκασμού, το σύστημα εκτελεί έναν κύκλο πλύσης μόνο νερό, ώστε να εξαλειφθούν τα κατάλοιπα 
των προϊόντων. 
Εξοπλισμένο με συσκευή ασύρματου χειρησμού. 

 Κεντρική Μονάδα 

 Δομή από γαλβανισμένα φύλλα που έχουν ελαθεί σε θέρμη με κλειδί. 
 Μηχανοστάσιο που προστατεύεται από μεταλλική πόρτα με ανεξάρτητη κλειδαριά και κλειδί. 
 Προστασία lP 65. 
 Ανεξάρτητες περισταλτικές αντλίες για τη βαθμονόμηση της ποσότητας των προϊόντων. 
 Μετρητής λίτρων για τη βαθμονόμηση της ποσότητας νερού. 
 Αντλία κατασκευασμένη με πτερύγια διάχυσης 20 bar.  
 Ηλεκτρικές βαλβίδες ζώνης για διανομή / πλύσιμο. 
 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερού 
 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποστράγγισης ώστε να μην στάζουν τα ακροφύσια. 
 Πλωτήρες ελάχιστου και μέγιστου επίπεδου. 
 Βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποτροπή της επιστροφής νερού από το εξωτερικό σύστημα. 
 Ηλεκτρονική μονάδα προγραμματισμού με κωδικό πρόσβασης. 
 Εξωτερική λυχνία LED για σηματοδότηση και έλεγχο της κατάστασης μηχανής. 
 Touch screen 4,3” 
 Λειτουργίες και καταγραφής και συναγερμού. 
 Απομνημόνευση τιμών DEFAULT. 
 Διαδικασία αποθήκευσης και τροποποίησης των τιμών SETUP και των δεδομένων του κύκλου 

προγραμματισμού. 
 Περιγραφική αναφορά της δραστηριότητας σε εξέλιξη. 
 Ηλεκτρονικό σύστημα για την επαλήθευση των δοκιμών λειτουργίας του συστήματος. 
 Μετρητής κύκλων: έλεγχος των τακτικών και έκτακτων κύκλων. 
 Ενεργά συστατικά: κατανάλωση και διαδικασία ελέγχου αποθεματικών. 
 Ανίχνευση δυσλειτουργίας και συναγερμοί εσωτερικών εξαρτημάτων. 

 

 Κύκλωμα και ακροφύσια 

 Σωλήνες ¼ ” χρώματος πράσινου και καφέ  

 Εξαρτήματα ¼” από επινικελωμένο ορείχαλκο ή ανοξείδωτα. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Δεδομένα Αξίες 

Μέγιστο μήκος συστήματος 
εγκατάστασης. 

500 m 

Μέγιστος αριθμός ακροφυσίων 100 

Μέγεθος στομίου ακροφυσίων 30 µm 

Αριθμός διαθέσιμων 
προγραμμάτων ανά ημέρα 

10 

Αριθμός προεπιλεγμένων 
προγραμμάτων διάχυσης 
εντομοκτόνου διαλύματος 

2 

Αριθμός προεπιλεγμένων 
προγραμμάτων διάχυσης 
απωθητικού προϊόντος 

2 

Αριθμός προεπιλεγμένου 
προγραμματισμού πλύσης 
κυκλώματος συστήματος και 
κυκλώματος γραμμής 

2 

Αριθμός προεπιλεγμένου 
προγραμματισμού χειροκίνητου 
κύκλου παροχής νερού 

0 

Αριθμός προϊόντων διαφορετικής 
φύσης που μπορούν να 
διαχειριστούν ταυτόχρονα 

2 

Προγραμματισμός πλυσίματος 
κύκλωμα συστήματος 

Επιλογή για κάθε χειροκίνητη ή/και προγραμματισμένη 
ροή 

Σφάλμα ανάμειξης προϊόντων ±0.2% 

Μέση πίεση αντλίας 18 bar 

Χωρητικότητα δεξαμενής ανάμιξης 5 lt 

Συνολικές διαστάσεις 60x50x25 cm 

Βάρος 30 kg ca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η C.P.A. srl διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, στο σύνολο ή εν μέρει, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Όλες οι εικόνες αναπαράγονται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. 


