
Fütterung

SCHULZ Systemtechnik B.V

Jan van Swolgenstraat 52a
5866 AV Swolgen, Nederland
Tel. +31 (0) 478 56 1889

swolgen@schulz.st   ·  www.schulz.st

AgriLyt –  
Het zuiverste water!

Opbouw

SCHULZ Agrilyt 

De generator bestaat uit een schakelkast voor de elektrische, 
hydraulische componenten en een omgekeerd-osmose systeem.

elektrische componenten:

· PLC
· Voeding voor de controle en de generator 
 Steuerung und den Generator
· zekeringen
· Relais

Hydraulische 
componenten:

· AgriLyt
 Builder
· Meetunit
· Magneetventielen
· Mengventiel 

Wij bouwen oplossingen.



AgriLyt –
Wat is dat?

Eigenschappen

Toepassingen 
en voordelen

AgriLyt is geactiveerd water dat wordt geproduceerd via een 
special membraan elektrolyse-cel  met behulp van een  water/
zoutoplossing.

In een water-flow reactor, worden twee elektrode kamers geschei-
den door een membraan. Door het aanbrengen van een elektrode 
spanning en de instelling van een elektrolyse stroom, is er een 
elektrolytische splitsing van water en zouten. Een anodeen een 
fractie van de kathode! Zo wordt water met zeer verschillende 
eigenschappen gegenereerd. 

Door de speciale mengverhouding-
worden deze fracties zeer effectief en 
wordt AgriLyt gegenereerd.

Vanwege zijn uitstekende eigenschappen kan AgriLyt in bijna  
alle geledingen van de samenleving gebruikt worden!Bepaalde 
toepassingen als voedselsupplement in de voedsel-en genotmid-
delenindustrie, de tuinbouw, de veeteelt.

De voordelen spreken voor zich:

· verbetering van drinkwatersysteem
· Oppervlakte reiniging en ontsmetting
· Betere luchtkwaliteit
· betere voederconversie bij kippen en varkens, 

dus meer opbrengst. Praktijkgegevens bekend!
· Verlaagd sterftecijfer bij varkens en kippen
· Verminderd risico op maag-en darminfecties

De SCHULZ AgriLyt generator is volledig geautomatiseerd, dus 
geen manuele handelingen en veel exacter in de doseringen.

Terugverdientijd van 1 jaar mogelijk!

AgriLyt wordt voornamelijk gebruikt voor een optimale  desinfectie van 
het water.Het  maakt eencellige organismen onschadelijk  en heeft 
geen invloed op hogere organismen. 

AgriLyt is veilig voor mens, dier en plant, niet giftig en heeft de 
volgende kenmerken: 

> doodt alle vormen van micro-organismen zoals 
virussen, bacteriën, sporen en eencellige algen 
in waterdragende tanks en leidingen

> werkt goed in grote verdunningen

> nimmer sprake van microbiële resistentie

> lost zich na verloop van tijd op in de output    
producten 

De kathodische groep heeft een reducerend effect, is de basis en 
wordt gebruikt voor de reiniging.  


