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Nascedouro de estágio único de alta densidade, 
projetado para capacidade superior

Recursos e benefícios

 ► Capacidade ampliada de 21.504 ovos de galinha

 ► Capacidade ampliada de 16.128 ovos de pato

 ►  Incubation X-knowledge Module™ permite o controle total de cada etapa da 

operação do incubatório

 ► Sugere automaticamente o perfil de incubação correto 

 ► Predefine a posição exata de um carrinho 

 ► Cada carrinho pode ser monitorado e rastreado dentro do incubatório

 ► A tecnologia patenteada Embryo-Response Incubation™, da Petersime, fornece a 

mais alta produtividade de pintinhos e controle automático do ambiente:

 ► CO₂NTROL™ para níveis ideais de CO₂

 ► Synchro-Hatch™ para a menor janela de nascimento

 ► Interface intuitiva com o usuário, para facilitar o uso

 ► Eye-Blink™ para visão geral instantânea do status da incubadora

 ► Tecnologia Eco-Drive™ para os mais baixos custos de energia

 ► Gabinete selado para a mais alta biossegurança

 ► Manutenção amigável

 ► Construção durável e resistente e à prova de obsolescência
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A X-Streamer™ 4H HD (Alta Densidade) faz parte da série de 

incubadoras de estágio único Petersime e está disponível para ovos 

de galinha e de pato. A XSTR-4H HD tem capacidade extra de 12% 

para ovos de galinha e 14,3% para ovos de pato, em comparação 

com a XSTR-4H padrão. Para lidar com essa carga extra de ovos, ela 

é equipada com maiores capacidades de aquecimento, refrigeração 

e ventilação.  A XSTR-4H HD tem um gabinete isolado para 

otimização do controle sobre o ambiente do embrião e apresenta 

um potente controlador com uma tela grande, de 12 polegadas, 

sensível ao toque.  

 

O poderoso software fornece, automaticamente, informações de 

programação precisas para cada lote de ovos específico. O sistema 

central de mistura de ar dispõe da tecnologia CO₂NTROL™ e fornece 

um fluxo de ar uniforme, com ventilação em toda a incubadora. 

A eficiência energética está embutida no conceito e é otimizada 

com a utilização da tecnologia Eco-Drive™. A XSTR-4H HD usa a 

tecnologia patenteada Embryo-Response Incubation™, que fornece 

a mais alta produtividade de pintinhos de maneira automática.

Descrição

Capacidade

Galinhas: 21.504 ovos carregados em 4 carrinhos

Patos: 16.128 ovos carregados em 4 carrinhos

Dimensões

Largura 3.369 mm
3.414 mm (incluindo o painel lateral para o 
início da fileira)

Altura 2.303 mm (superfície do teto)
2.747 mm (o ponto mais elevado)

Profundidade 2.121 mm
2.206 mm (incluindo maçaneta da porta)

Condições ambientais das salas

24 °C (40%UR-63%UR) - 26 °C (35%UR-55%UR)

Controle

 ► Interface do usuário frontal com tela LCD sensível ao toque, 
de 12 polegadas

 ► Funcionalidade de detecção de proximidade (Eye-Blink™)

Funcionalidades padrão

 ► Incubation X-knowledge module™
 ► CO

2
NTROL™

 ► Eye-Blink™

Opcionais

 ► Synchro-Hatch™
 ► Sonda de calibração
 ► Sistema de Desinfecção Automática
 ► Controle pela rede através do protocolo Eagle Trax™

Interface

Entrada de ar ambiente média de 300 m3/hora

Saída de ar ambiente

Entrada de ar comprimido 6 - 8 BAR

Entrada de água de 
resfriamento

média de 135 l/hora; 
6 °C - 20 °C 

Saída de água de resfriamento

Entrada do umidificador 3 - 4 BAR

Alimentação elétrica 3 x 400 V + N + E,
Instalada total: 3,2 kW

Alarme

Rede Eagle Trax™
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