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RCOM PRO 50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MOD AUTOMÁTICOO

>  Ecrã LCD com informação de incubação e design gráfico animado

>  Planos de incubação memorizados para várias espécies
(parâmetros recomendados)

>  Tem modo manual, para especialistas em incubação

>  Sensor de temperatura exterior para um ajustamento da
temperatura de incubação

>  Design superior com funções convenientes

>  Óptima técnica de circulação de ar

>  Configuração automática de temperatura / humidade e seu
ajustamento

>  Método de humidade antiblástica por aquecimento de água, que
trava o crescimento bacteriano

> Janela com isolamento duplo para minimizar a influência da
temperatura exterior

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

INCUBADORA AUTOMÁTI DIGITALCA
CO SISTEMA DE PLANEAMENTOM

INTELIGÊNCI ARTIFICIALA

Voltagem AC 220-240V, 50/60 Hz

Consumo Max. 120W  |   Média. 65W

Dimensões (C) 633 x (L) 523 x (A)171(mm)

Peso 8 Kg (P.L.)  10 Kg (P.B.)

ESPECIFI ÕESCAÇ

48
OVOS

48
OVOS

116
OVOS

24
OVOS

48
OVOS

48
OVOS

Este modo oferece-lhe a maneira mais fácil de atingir as condições
ideais de incubação com programas pré-definidos para diversas
espécies.
O utilizador não necessita de controlar ou monitorizar a incubadora
excepto para adicionar água (Quando solicitado pela máquina)
Além dos programas pré-definidos esta incubadora permite criar um
plano de incubação com os parâmetros pretendidos.

Para criadores com pouca disponibilidade de

tempo e amantes de aves. Esta incubadora

possui programas para incubação de várias

raças.
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RCOM PRO 50

FUNÇÕES

>  Controlo de humidade efectuado por evaporação de água
através de uma resistência no interior do reservatório de água

>  Conversor ºC - ºF

>  Vários tipos de tabuleiros para vários tipos/tamanhos de ovos

>  Placa com relevo, para não derrapar

>  Desenhado para fácil limpeza

>  Dispositivo com bloqueio

FUNCÕE DE SEGURANÇAS

>  Aplicação SMSP para a fornecimento de energia estável

>  Tem alarme para quando a água precisa de ser reposta

>  Sistema de humidade com maior durabilidade e à prova de água

>  Tem protecção de segurança para o sistema de humidade

>  Projectado para controlo de calor e sua segurança

>  Tem função de auto-detecção de condições anormais

>  Protecção no ventilador de circulação de ar

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

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

TABULEIRO INCLUÍDOSS

01- MENU

02- MANUAL OU AUTOMÁTICO

03- FUNÇÕES

04- AUMENTAR

05- DIMINUIR

06- ENTER

TABULEIRO PEQUENO

Para ovos pequenos
(Ovos de codorniz, papagaio)
Espaço para 116 ovos

TABULEIRO MÉDIO

Para ovos médios
(Ovos de Galinha, Pato)
Espaço para 48 ovos

TABULEIRO GRANDE

Para ovos grandes
(Ovos de Ganso, Pavão)
Espaço para 24 ovos

TABULEIRO AJUSTÁVEL,
COM EPAR DORESS A
EM ROLOS

Recomendado para ovos
valiosos

TABULEIRO UNIVERSAL

Com o tabuleiro universal
pode incubar diferentes
tamanhos de ovos
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TABULEIRO OPCIONAISS


