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X-Streamer™ Chick-Store 12S
Para o armazenamento ideal e com bem-estar 
de pintinhos de um dia

Recursos e benefícios

 ►  Máquina exclusiva que otimiza condições de armazenamento

 ►  Fornece automaticamente o ambiente de armazenamento ideal

 ►  Capacidade para até 60.000 pintinhos de um dia, dependendo da capacidade da 

caixa de pintinhos e das dimensões dos carrinhos de caixas de pintinhos

 ►  Interface intuitiva com o usuário, para facilitar o uso

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

 ►  Gabinete selado para a mais alta biossegurança

 ►  Fácil manutenção

 ►  Construção durável e à prova de obsolescência
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A X-Streamer™ Chick-Store 12S é a máquina da Petersime 
exclusiva para o armazenamento ideal e com bem-estar de 
pintinhos de um dia. A máquina tem um gabinete selado 
para otimização do controle sobre o ambiente, e apresenta 
um potente controlador com uma tela grande de LCD 
sensível ao toque de 12 polegadas.
 

O sistema central de mistura de ar com tecnologia 
CO₂NTROL fornece um fluxo de ar uniforme e ventilação 
na máquina para lotes de todos os tamanhos. Esse 
ambiente completamente controlado garante o excelente 
desenvolvimento de pintinhos de um dia e garante o bem-
estar animal.

Especificações

Descrição

 Capacidade

Galinhas: 60.000 pintinhos de um dia, dependendo 
da capacidade da caixa de pintinhos e das 
dimensões dos carrinhos de caixas de pintinhos

Dimensões

Largura 4.191 mm 
4.236 mm (incluindo o painel lateral para o 
início da fileira)

Altura 2.303 mm (superfície do telhado) 
2.815 mm (ponto mais alto)

Profundidade 3.645 mm 
3.730 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

 ► CO
2
NTROL™

 ► Eye-Blink™

Opcionais

 ► Sonda de calibração
 ► Controle pela rede através do protocolo Eagle Trax™

Interface

Entrada de ar ambiente máx. 2.000 m3/hora

Saída de ar ambiente

Entrada de ar comprimido 6 - 8 BAR

Entrada da água de 
resfriamento

máx. 2.400  l/hora, 6 °C a 20 °C

Saída da água de 
resfriamento

Entrada do umidificador 3 - 4 BAR

Alimentação elétrica 3 x 400 V + N + E,
Instalada total: 9,7 kW

Alarme

Rede Eagle Trax™
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