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RCOM KING SURO MAX 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

>  Design de luxo para conceito aerodinâmico em forma de ovo 
    com excelentes resultados

>  Maior confiança através da aplicação de um sensor de temperatura                                                                                                                                      
     e humidade

>  Óptima relação preço vs qualidade para todas as funções existentes.                                                                                                                                     

>  Recomendado para criadores de aves domésticas que pretendam 
    qualidade a baixo custo. 

>  Controlo electrónico com dispositivo de inteligência artificial                                                                                                                                       
     para  ajuste automático do ciclo de incubação, mediante as                                                                                                                                               
     condições ambientais

>  Viragem automática

>  Humidade automática e controlável (APS)

>  Tampa transparente para facilitar a visualização dos ovos

>  Desmontagem para fácil limpeza

>  Isolamento duplo para minimizar a entrada de bactérias/parasitas 
    e  sua proliferação

>  Controlo da quantidade de entrada de ar dentro da incubadora

>  Regulador de entrada de ar (evita que o ar seja projectado                                                                                                                                       
    directamente no ovo)

>  Baixa dependência da máquina relativamente ao utilizador pelo seu 
    automatismo e humidade controlável

 

  

INCUBADORA AUTOMÁTICA DIGITAL

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 48W  |   Média. 25W

Dimensões (C) 432 x (L) 231 x (A) 262 (mm)

Peso 2.5 Kg

ESPECIFICAÇÕES

24
OVOS

20
OVOS

60
OVOS

9-12
OVOS

40
OVOS

19
OVOS

Incubadora recomendada para pequenos 

criadores que pretendam uma boa relação 

preço vs qualidade.
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RCOM KING SURO MAX 

FUNÇÕES

>  Sistema de bombeamento automático de humidade com 
    regulador de velocidade                                                                                                                                       

>  Conversor ºC - ºF

>  Alarme e indicador de temperatura para valores anormais causados                                                                                                                                         
    por alterações bruscas de temperatura exterior

>  Memória interna para salvaguardar os dados de incubação em caso  
    de falha de energia

>  Fácil de usar, com 3 botões

>  Estrutura fechada para evitar condensação na janela de visualização

>  Suporte rotativo que controla convenientemente o aquecimento

>  Entrada frontal para abastecimento de água

>  Função automática de humidificação para um mínimo de 2 minutos                                                                                                                                          
    (pressionar o botão 10 segundos)

OUTRAS FUNÇÕES

>  4 furos para ventilação de ar, de fora para dentro, para não afectar o                                                                                                                                                
    aquecimento da  incubadora

>  Recomendado ter o peso equilibrado na incubadora

>  Podem colocar-se diferentes tipos de ovos sobre o tabuleiro devido ao 
     ajuste dos separadores - Tabuleiro Universal

>  Parte inferior do tabuleiro dos ovos é feito com piso em relevo para                                                                                                                                             
    evitar que as crias tenham deformidades nas pernas

>  O sistema de humidade automático (APS) tem uma bomba com tubo                                                                                                                                             
    de silicone para maior durabilidade

JANELA DE  
VISUALIZAÇÃO

PAINEL DE  
CONTROLO

CONTROLADOR DO  
NÍVEL DE VENTILAÇÃO

PINO DE LIGAÇÃO

TABULEIRO
GARRAFA  

DE PLÁSTICO  
NÃO INCLUÍDO

SISTEMA AUTOMÁTICO  
DE BOMBEAMENTOCORPO INFERIOR

SEPARADOR 
DOS OVOS

BASE DE  
ROTAÇÃO

SUPORTE

MOTOR DE  
ROTAÇÃO

BRAÇO DE  
ROTAÇÃO

 

COMPOSIÇÃO

01- LED AQUECIMENTO

02- DISPLAY DE TEMPERATURA

03- DISPLAY DE HUMIDADE 

04- LED HUMIDIFICAÇÃO 

 

05- BOTÃO DE AUMENTO

06- BOTÃO DE REDUÇÃO 

07- BOTÃO DE SELECÇÃO DO MENU 

08- ALARME DE CORTE DE CORRENTE ELÉTRICA                                                                                                                                           
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