
OTOMATİK SULUK

AUTOMATIC DRINKING BOWL 

KULLANIM KILAVUZU  

USAGE AND MAINTENANCE MANUAL
“KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN MAKİNENİZİ KULLANMAYINIZ.”  

“DO NOT USE THE AUTOMATIC DRINKING BOWL BEFORE READING THIS MANUAL.” 

www.sezermac.com



KULLANMA KILAVUZUNUN TANIMI  

Kullanma kılavuzu otomatik suluk aparatının bir parçası olup SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri
tarafından hazırlanmıştır. Temel amacı; kullanıcının otomatik suluğu tanıması açısından kılavuzda 
belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için kullanıcılar makinenin ömrü
boyunca ‘KULLANMA KILAVUZ’ unu saklamalıdır. Otomatik suluk TS 5920‘e göre üretilmiştir.

 
Otomatik suluk ile ilgili bilgi için bölge satış bayilerimizle veya firmamız ile irtibat kurup 

bilgi alabilirsiniz.

  

DEFINITION OF USAGE MANUAL  

This manual is a part of the product named as “Automatic Drinking Bowl” and it is prepared by Sezer Tarım 
ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. . The main purpose by preparing this usage manual is to make the 
user understand how to use this product in accordance with the rules mentioned on this manual. Within 
this content, the users must keep this manual till the expected life of the product. This automatic drinking 
bowl is produced complying with TS 5 920 standards.  

You can contact with our distributors in your region or you can contact with our company directly in order to 
receive information concerning the automatic drinking bowl.  

Hasarlar;  

Eğer herhangi bir hasar veya parça eksikliği var ise 
otomatik suluğu kullanmayınız, bölge satış bayimize 
veya SEZER Tarım ve Sağım Tekn. San. Ltd. Şti. 
haberdar ediniz.  
 
Damages ;  

In case of a damage or missing parts , do not use the 
bowl and please contact with our distributor in your 
region or inform us concerning the inappropriateness.  

OTOMATİK SULUK APARATI MONTAJI  
 
*Otomatik suluk kullanıcıya, montaja hazır olarak teslim edilmektedir.  
*Otomatik suluğu beton duvara çelik dübel veya Ø42 veya Ø48 boruya kelepçe ile sıkınız.  
(kelepçe otomatik sulukla birlikte verilir.)  
*Otomatik suluğun zeminden yüksekliği 40 cm olmalıdır.  
*½” su girişini alttan veya üstten yapınız. Diğer tarafı kör tapa takınız.(SEZER tarafından verilen.)  
*Tesisat  su basıncı  max. 6 bar olmalıdır.  

 

HOW TO ASSEMBLE AUTOMATIC DRINKING BOWL  APARATUS  

* Automatic drinking bowl is delivered in ready-to-assemble way. 

* Engage the product to concrete wall by means of steel dowel or squeeze the product to the pipe with 
a diameter of Ø42 or Ø48 by means of pipe clamp. ( Clamp is already supplied with the bowl )  

* The height of the bowl from the ground must be 40 cms.  

* Provide the water inlet from the bottom with ½” hose . Plug the other side by blind cap 
( which is already supplied by Sezer Milking Technologies ) . 

* The pressure of the plumbing must be max. 6 bars. 
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TEKNİK  ÖZELLİKLER  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  OF AUTOMATIC DRINKING BOWL 

Boy/Length : 28 cm  

En/Width : 23 cm 

Yükseklik/Height : 14 cm  

Ağırlık/Weight : 5,950 kgs  

Kapasite/Capacity : 1,7 lt 

Boya/Paint : Polyester elektro statik toz boya/Electrostatic Powder Paint  

 

OTOMATİK SULUK APARATI ELEMANLARI  

THE COMPONENTS OF AUTOMATIC DRINKING BOWL  

*Suluk çanağı / Bowl  
 
*Suluk burunluğu / Drinking bowl tongue  

*Musluk (supap) / Tap ( Valve )  

*Suluk çanağı / Bowl : (KOD NO:154 077 001)

 

 

 
 Suluk çanağı, otomatik suluğun diğer parçalarla birleştirilen  ve içerisine su dolan kaptır. Suluk   
çanağı, uygun çaptaki bağlantı borusuna,duvara ve benzeri Monte edilebilecek yere bağlantı elemanları 
ile şebeke suyunun borusuna  tespit edilebilir. Kapasitesi 1,7 lt ‘dir.  

Bowl is one of the components of “Automatic Drinking Bowl” and it is the cup to where the water fills into. 
Bowl can be  

* fixed to a pipe with suitable diameter , 

* fixed to the wall 

* fixed to the suitable places

by means of connection components. Also the city water hose must be assembled to it. Its capacity is 
1,7 Lts. 

Burunluk / Tongue : (KOD NO:154 077 002)  

Burunluk, büyükbaş hayvanın ağız-burun ile üzerine basarak, suyun çanağına akmasını sağlayan  elemandır.  

 Burunluk, hayvanın burunu ile serbestçe basılabilecek, hayvanın burununa zarar vermeyecek şekilde   
üretilmiştir.  

Tongue is the component which lets water flow to the bowl when the animal pushes it by its muzzle or   
its mouth.    

It is produced animal-friendly and it does not give any harm to animals’ muzzle or mouth.
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Burunluk dilinin, hayvanın ağız-burunu ile üzerine basması ile ve sekronize şekilde suyun çanağa 
akmasını sağlayan elemandır.  

It allows the water to flow in a synchronised animal touches the tongue with its muzzle or its 
mouth.  

Suluk bağlama kelepçesi  saçtan imal edilmiştir. Tespit cıvatası 6.8. kalitedeki çelik cıvatadır. 
Elemanlar kadmium kaplıdır.

Fixing clamp is made out of cast iron. Fixing bolt complies with 6.8. steel quality. All componen stare plated
with cadmium.  

1-Suluğunuzu Ø42 veya Ø48 ebadındaki boruya monte ediniz.  

2-Suluğunuzu sağlam zemine çelik dübel ile monte ediniz.  

3-Suluğunuzun montajı esnasında bağlantı elemanlarınızı iyice sıkınız.  

4-Suluğunuzun su girişini  ½” dişli kısımdan yapınız. Girişin diğer kısımına kör tapa takınız.  

5-Ana su tesisatınız ile suluğunuz besleme hatt

6-Suluğunuzu temiz tutunuz.  

7-Tesisattaki su basıncınız max. 6 atü olmalıdır.   

1. Assemble the product to the pipe with the diameter of Ø42  . 84Ø ro 

2. nd by means of stee   .lewob l

3. Squeeze the connection components tightly in the course assembling  .

4. Place the water inlet into ½”  toothed place and plug the blind   .edis rehto eht ot cap 

5. upp  .enil yl

6. Keep your  . naelc lwob 

7.   .srab 6 eb tsum gnibmulp ruoy ni erusserp ehT

 
                      

 ASRUB/yebacaraK 41:oN relveemüK uloyaraK ASRUB-yebacaraK .haM relmedabarıS : sserddA lacisyhP

Tel : + 90 224 671 80 04     Fax : + 90 224 671 81 65  

Musluk : (supap) / Tap (Valve) - (KOD NO:154 077 010)  

Bağlantı elemanları / Connection Components

UYARILAR / Warnings  

Web : www.sezermac.com  - E-mail : sezer@sezermac.com
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