
AMI PENTA BIO-VENTURI

For nem og præcis dosering af biomasse

Bioregulering
Hver gødningsrecept har mulighed for at køre med bio-
masse. Systemet inkluderer otte biogødninger, som kan 
aktiveres og deaktiveres af brugeren i hver recept. For 
at arbejde med biogødning er der brug for en flowsen-
sor, analogstyret proportional magnetventil og analog 
flowtransmitter.
Forholdet mellem hver biogødning kan via en regulerings-
ventil  justeres fra 0,01% til 1% af det samlede udvand-
ingsvand.

Eks.: Hvis du har 10 m3/t (166,6 l/m) vandflow og 0,5% 
biodosering i en venturi, så bliver tilførslen af biovæsken 
som vist i nedenstående formel:

Hvor er Bio-venturi særlig velegnet?
En eller flere bio-venturier kan bruges til bl.a.:

•  Biogødning
• Nematoder
• H2o2
• Bactimos
• Nyttegørere / mikroorganismer

Brug af bio-venturi på en AMI Penta vand- og gød-
ningsblander
Som nævnt bruges bio-venturi på en AMI Penta. Denne 
blander har mange muligheder og funktioner, og disse 
gennemgås på et separate datablad. Der kan du også se, 
hvilke systemkrav der er for tilføjelse af en bio-venturi. Du 
er meget velkommen til at kontakte vores salgsteam for at 
få databladet.

 Præcis dosering af biomasse (biogødning, nyt-

tegørere /mikroorganismer) baseret på vandflow 

fra blanderen til dine kulturer

  Dosering af biomasse kan foregå uafhængigt af 

EC og pH

 Besparelse af arbejdstimer, da udbringning af 

biomassen foregår automatisk via blanderen

 Besparelse på mængde af biomasse

 Brugervenligt program hvor man også kan lave 

sine egne opsætninger

 Op til 8 Bio-venturi kan enten kobles på din eksi- 

sterende AMI Penta blander, eller en ny AMI Penta 

kan udstyres med det ønskede antal bio-venturi

AMI Penta gødningsblander 
med tilføjet bio-venturi

Bio-venturi
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Indstillinger
Biogødning kan inkluderes i hver gødningsrecept.

Hver biogødning regulerer flowet fra 
0,25 l/m til 6 l/m (6 l/m er begrænset 
af selve venturien og ikke af flowtrans-
mitteren). 
Vandflowet reduceres med 0,75 m3/t 
pr. venturi eller dummy-venturi. Det be-
tyder, at hvis blanderen installeres med 
en 10 m3/t pumpe, vil det maksimale 
vandflow være 6,25 m3/t 
(5 x 0,75 m3/t).
Procentdelen af biodoseringsforholdet 
for det samlede vandflow kan være fra 
0,01% til 1%.

En funktionsvælger til at aktivere 
/ deaktivere gødning i en recept

Biodoseringsforhold for det 
samlede vandflow for hver 
enkelt gødning

Viser om gødningen 
er aktiveret eller 
deaktiveret

Aflæsning
Et overblik over aktiviteten i biogødningerne. 

Aflæsning af det aktuelle bio-
flowskrav for hver biogødning 
beregnet ud fra det aktuelle 
vandflow i l/m

Aflæsning af det 
direkte bio-flow 
fra flowtransmit-
teren i l/m

Aflæsning af det 
gennemsnitlige 
bio-flow i l/m

Aflæsning af den aktuelle 
afvigelse på målingen af 
bio-flowet set i forhold til 
flow-kravet

Bioflow-oversigt

Pumpe installeret 
på blanderen

Max. dosering Min. dosering
% ratio / 
ppm ratio l/m % ratio / 

ppm ratio l/m

10 m3/t 1 / 10.000 1,04 0,24 / 2400 0,25
15 m3/t 1 / 10.000 1,88 0,13 / 1300 0,25
20 m3/t 1 / 10.000 2,71 0,09 / 900 0,25
25 m3/t 1 / 10.000 3,54 0,07 / 700 0,25
32 m3/t 1 / 10.000 4,71 0,05 / 500 0,25
45 m3/t 0,87 / 8700 6,00 0,04 / 400 0,25
50 m3/t 0,78 / 7800 6,00 0,03 / 300 0,25
64 m3/t 0,60 / 6000 6,00 0,02 / 200 0,25
150 m3/t (Amigo) 0,25 / 2500 6,00 0,01 / 100 0,25


