
BioStreamer™
Incubadoras Embryo-Response™ 
para lucro máximo por toda vida
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BioStreamer™
Lucro máximo por toda vida

Maximize os resultados de incubação

Minimize os custos operacionais

Maximize a qualidade dos pintinhos

A BioStreamer™, melhor incubadora de estágio único em todo o mundo, maximiza 
os resultados de incubação e a qualidade dos pintinhos enquanto minimiza os custos 
operacionais, por toda a vida útil do incubatório.

Obtenha uma alta produtividade de pintinhos criando 
o ambiente de incubação ideal. Com a BioStreamer™, os 
pintinhos são mais uniformes e seu desempenho pós-
eclosão é otimizado. 

Os custos de mão de obra são minimizados, graças à 
facilidade de operação. O material durável e o design 
inteligente da BioStreamer™ reduzem os custos de 
manutenção. As tecnologias de eficiência energética 
reduzem a conta de energia. 

A tecnologia Embryo-Response Incubation™ cria o 
ambiente ideal, favorecendo a uniformidade dos pintinhos, a 
incubação e o desempenho pós-eclosão. Usando a natureza 
como referência, essas tecnologias também garantem o 
bem-estar dos pintinhos.
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O primeiro passo para obter mais pintinhos, com maior qualidade, é usar o melhor equipa-
mento. A BioStreamer™ garante alta produtividade de pintinhos, ambiente biologicamente 
seguro, taxas máximas de eclosão e maior uniformidade de pintinhos de um dia.

Maximize os resultados de incubação 

 f A tecnologia Embryo-Response Incubation™ 
cria um ambiente equilibrado, oferecendo maior 
desempenho e mais uniformidade (consulte 
página 10);

 f Com uma ferramenta de calibração de fácil 
utilização, é possível um controle preciso de 
temperatura e umidade; 

 f Um ambiente hermético oferece a 
biossegurança ideal e um perfeito controle sobre 
o ambiente de incubação; 

 f Um alarme redundante de temperatura protege 
seus pintinhos.
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As incubadoras da Petersime são fáceis de usar. Assim, os operadores podem aproveitá-las 
ao máximo. Além disso, o design ergonômico e intuitivo da BioStreamer™ e seu software 
permitem a redução dos custos de mão de obra. 

Minimize os custos operacionais
Reduza custos de mão de obra

 f A interface intuitiva torna fácil a operação da 
incubadora;

 f As janelas panorâmicas oferecem visão imediata 
do seu interior;

 f Os carrinhos podem ser movimentados facilmente 
com o mínimo de esforço;

 f O sistema de viragem de ovos possui 
posicionamento automático e é tolerante 
a falhas em pisos com superfície rugosa ou 
irregular. Isso evita que o sistema de viragem trave;

 f O software Eagle Eye™ permite análise e 
controle remotos das incubadoras, bem 
como o acompanhamento das condições 
no armazenamento de ovos e no tratamento 
dos pintinhos a partir de um único Centro de 
Comando, possibilitando otimizar ainda mais os 
resultados (consulte página 16);

 f O Eye-Blink™ detecta automaticamente a 
presença de uma pessoa na frente da BioStreamer™ 
e oferece uma visão geral instantânea de todos os 
parâmetros importantes do processo de incubação.
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Tempo é dinheiro. Por isso, a Petersime dedica atenção especial tanto ao design do produto 
quanto aos materiais utilizados. A BioStreamer™ requer manutenção mínima, além de reduzir 
os períodos de inatividade e os custos.

 f Utilização máxima de componentes que não 
exigem manutenção;

 f Utilização de alumínio anodizado e aço inoxidável 
para extrema durabilidade e resistência à 
corrosão por toda a vida útil da máquina;

 f O design da BioStreamer™ evita acúmulos de 
sujeira e permite limpeza com alta pressão fácil 
e completa, minimizando assim os riscos de 
biossegurança e facilitando a limpeza;

 f Facilidade de acesso para manutenção em todos 
os momentos. Não há necessidade de acessar a 
parte superior ou traseira da máquina;

 f Software de manutenção para auxiliar o gerente 
de manutenção;

Minimize os custos operacionais
Reduza custos de manutenção
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O design da BioStreamer™ tem foco na maior eficiência, reagindo rapidamente às variações 
nas condições ambientais, com o objetivo de reduzir o consumo de energia. 

 f O gabinete vedado evita perdas de energia; 

 f A tecnologia Eco-Drive™ minimiza o consumo 
de energia do motor do pulsador durante os 
estágios menos críticos do processo de incubação, 
resultando em até 50% de economia de energia 
nestes períodos;

 f A transferência de calor eficiente entre os 
elementos de refrigeração e o ar resulta em menor 
necessidade de capacidade elétrica instalada. 
Também permite ao sistema reagir rapidamente a 
ambientes variáveis;

 f Graças à Operational Excellence Technology™ 
introduzida recentemente, uma forma mais 
eficiente de refrigeração reduz o consumo de 
energia em 5%. Um design otimizado do pulsador 
reduz os custos de energia em 10% (consulte 
página 17). 

Minimize os custos operacionais
Reduza os custos de energia
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A tecnologia Embryo-Response Incubation™ reage aos sinais que os embriões emitem para 
criar o ambiente ideal para cada lote específico de ovos. Usando a natureza como referência, 
essa tecnologia resulta em produtividade e qualidade de pintinhos máxima e consistente. 

Maximize a qualidade dos pintinhos
Embryo-Response Incubation™

Fatores como genética, manejo das matrizes, idade 
do lote, tempo de armazenamento, tamanho do ovo, 
porosidade da casca, etc., tornam cada lote de ovos 
incubados realmente único. Os sistemas de incubação 
tradicionais ainda utilizam parâmetros de incubação 
intermediários para taxas de ventilação, temperatura 
do ar e umidade do ar, a fim de gerenciar o processo de 
incubação.

A Embryo-Response Incubation™ vai muito além. 
Por meio do diagnóstico on-line da temperatura real 
do embrião, produção real de CO₂, perda de peso do 
ovo, entre outros fatores, o sistema adapta constante e 
interativamente os parâmetros de incubação para criar o 
ambiente ideal para cada lote específico de ovos.

A tecnologia Embryo-Response Incubation™ simula 
a forma que a ave mãe recebe e responde aos sinais 
dos embriões. Ao permitir que os embriões decidam o 
melhor ambiente de incubação, a tecnologia Embryo-
Response Incubation™ otimiza a qualidade dos pintinhos, 
a incubação e o desempenho pós-eclosão. Além disso, 
garante o bem-estar dos pintinhos. 

A tecnologia Embryo-Response Incubation™ inclui 
os sistemas patenteados OvoScan™, CO₂NTROL™, 
Dynamic Weight Loss System™ e Synchro-Hatch™. 
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A temperatura é o fator mais importante para o desenvolvimento do embrião e a qualidade 
dos pintinhos. O OvoScan™ cria continuamente a temperatura ideal para o lote específico de 
ovos, resultando em uma eclosão aprimorada e um excelente desempenho pós-eclosão. 

 f Cria automaticamente a temperatura ideal para 
o lote específico de ovos, independentemente 
do tamanho, idade do lote ou conteúdo 
genético;

 f Adapta continuamente a temperatura de 
incubação de acordo com a temperatura real da 
casca do ovo;

 f Controla com precisão a taxa de 
desenvolvimento metabólico do embrião, 
permitindo a eclosão de pintinhos com 
desempenhos extraordinários;

 f Simula a natureza;

 f Controla consistentemente o processo de 
incubação;

 f Resultados ideais e contínuos, dia após dia;

 f Incubação e desempenho pós-eclosão 
aprimorados, como crescimento otimizado, 
melhor índice de conversão alimentar e 
mortalidade pós-eclosão reduzida;

 f Garante o bem-estar dos pintinhos.

Maximize a qualidade dos pintinhos
OvoScan™
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Para desenvolver um pintinho saudável, é crucial que o oxigênio seja fornecido ao ovo e o 
dióxido de carbono seja removido. O CO₂NTROL oferece automaticamente as condições de 
ventilação ideais para obter pintinhos de melhor qualidade.

 f Monitora e adapta os níveis de CO₂ em tempo real;

 f Analisa os sinais dos embriões para fornecer condições ideais de 
ventilação e fluxo de ar (veja a ilustração);

 f Simula o comportamento natural da ave mãe;

 f Melhor desenvolvimento do sistema cardiovascular, músculos e 
esqueleto;

 f Pintinhos mais saudáveis e uniformes; 

 f Reduz a janela de nascimento, de forma que os pintinhos tenham 
uma eclosão mais simultânea e o tempo de espera após a 
incubação seja menor;

 f Garante o bem-estar.

Maximize a qualidade dos pintinhos
CO₂NTROL™
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Os ovos precisam perder uma determinada quantidade de peso para alcançar condições 
ideais de eclosão e qualidade de pintinhos de um dia. O Dynamic Weight Loss System™ 
(DWLS™) ajusta os níveis de umidade para alcançar a curva de perda de peso desejada.

 f Para que os ovos percam peso, a água precisa 
ser transportada do ovo para o ambiente através 
da casca. Ao controlar o nível de umidade na 
incubadora, a taxa dessa perda de água (e peso) 
pode ser gerenciada;

 f O Dynamic Weight Loss System™ pesa os ovos 
constantemente durante todos os estágios da 
incubação e ajusta os níveis de umidade para 
atender às demandas dos embriões;

 f Garante uma curva de perda de peso ideal que 
segue um perfil não linear, conforme observado 
na natureza para qualquer lote de ovos;

 f Resulta em taxas de eclosão maiores, 
mortalidade pós-eclosão menor e índices de 
conversão alimentar otimizados;

 f Garante o bem-estar.

Maximize a qualidade dos pintinhos
Dynamic Weight Loss System™
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Para reduzir a janela de nascimento, o Synchro-Hatch™ aciona simultaneamente a eclosão e 
garante pintinhos de um dia uniformes.

Janela de eclosão reduzida com Synchro-Hatch™
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Janela de eclosão

Maximize a qualidade dos pintinhos
Synchro-Hatch™ 

 f Detecta automaticamente o tempo exato de 100% 
das bicagens internas e inicia uma sequência 
de modificações no ambiente, para estimular o 
nascimento simultâneo;

 f Simula os gatilhos para a eclosão de uma ave mãe;

 f Reduz a janela de nascimento em até 30%;

 f Reduz o tempo de espera depois do nascimento, 
diminuindo o risco de desidratação e perda de peso;

 f Resultados consistentes;

 f Pintinhos de um dia uniformes;

 f Altas taxas de eclosão e desempenho pós-
eclosão;

 f Garante o bem-estar dos pintinhos.
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Visão geral, imediata e precisa do incubatório por inteiro

Eagle Eye™
Software para controle do incubatório

 f Monitora e controla o incubatório a partir de um 
único Centro de Comando; 

 f Controle remoto das incubadoras e nascedouros;

 f Controle integrado de todos os parâmetros 
principais e configurações do incubatório: 
máquinas, condições das salas, temperatura da 
água de resfriamento...

 f Personalizado com base no layout do próprio 
incubatório;

 f Possibilita visualizar as condições particulares de 
qualquer sala;

 f Permite um tour virtual em sua sala de incubação 
ou de eclosão, para verificar o status das 
incubadoras ou nascedouros;

 f Visão geral imediata e completa de todos os 
alarmes no incubatório, permitindo interferência 
instantânea;

 f Gerenciamento de biossegurança aprimorado 
com controle ativo de filtro sobre o sistema 
de preparação de ar e controle contínuo da 
temperatura e umidade;

 f Melhora os resultados do seu incubatório com 
análises em tempo real e de tendências do 
histórico;

 f Para gestores de incubatórios que desejam 
otimizar ainda mais o desempenho de seus 
equipamentos e seus resultados.
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As incubadoras de estágio único da Petersime são agora equipadas com Operational 
Excellence Technology™. 

Operational Excellence Technology™
Recursos otimizados da incubadora para lucro máximo por toda vida 

A concepção das pás do pulsador foi melhorada, o que leva 
a uma redução de 10% no consumo de energia. O novo 
formato de pá permite uma redução adicional da velocidade de 
rotação, sem comprometer o fluxo de ar necessário no interior 
da incubadora. 

Pulsador otimizado

Uma refrigeração mais eficiente garante maior uniformidade 
e diminui o consumo de energia em 5%. Este sistema de 
refrigeração é precisamente regulado e considera o estágio 
de desenvolvimento embrionário para um ajuste ideal. Essa 
maneira uniforme e eficiente de resfriamento resulta em maior 
qualidade de pintinhos. 

Sistema de refrigeração otimizado

O painel de controle touchscreen de 12 polegadas e interface 
intuitiva permite uma operação fácil da incubadora. As tarefas 
rotineiras, alterações e instalações de programas de incubação, 
alarmes e histórico de visualização são precisos e fáceis. O uso 
de cartões pessoais permite o controle de acesso preciso 
e a rastreabilidade de todas as intervenções do usuário para 
maximizar os resultados de incubação. 

Controlador Operational Excellence
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 f Robustos;

 f Soldas sólidas; 

 f Pintura em camada dupla para evitar corrosão;

 f Adequados para embandejamento na granja e para 
transporte da granja para o incubatório;

 f Fáceis de limpar e adequados para máquinas de 
lavar automáticas;

 f Fáceis de manobrar e equipado com rodízios 
emborrachados, que absorvem os impactos;

 f O sistema de autoposicionamento do carrinho 
assegura uma operação isenta de erros do 
mecanismo de viragem;

 f Compatíveis com quase todas as incubadoras e 
nascedouros da Petersime de estágio múltiplo ou 
único, atuais e anteriores.

Acessórios
Carrinhos para a vida toda

Carrinho de incubação Carrinho de eclosão

Frangos Perus/Patos Perus Frangos Perus/Patos Perus

Carrinho de 

incubação

Carrinho de 

incubação HD

Carrinho de incubação 

para perus/patos

Carrinho BioS-4TS Carrinho de 

eclosão

Carrinho de 

eclosão HD

Carrinho de eclosão 

para perus/patos

Carrinho BioS-4TH

Dimensões 

Comprimento (mm) 1.666 1.666 1.666 1.165 1.607 1.607 1.607 1.250

Largura (mm) 565 565 565 930 580 580 580 808

Altura (mm) 2.037 2.037 2.037 2.065 2.0481/2.1322 2.0481/2.1322 2.136 2.135

Capacidade

Bandejas por carrinho 32 64 28 28 321/642 321/642 28 28

Ovos por carrinho 4.800 5.376 3.528 3.528 4.800 5.376 3.528 3.528

1Quando empilhados até a altura recomendada de 16 bandejas de eclosão.

2Quando empilhados até a altura recomendada de 16 bandejas universais de pintinhos.
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 f Especialmente projetadas para o posicionamento 
correto dos ovos, independentemente de seu 
tamanho ou formato;

 f Adequadas para ovos maiores, de aves modernas 
de alto rendimento;

 f Design especial da bandeja de incubação, que 
garante um fluxo de ar adequado ao redor de toda 
a superfície da casca do ovo;

 f Fáceis de empilhar;

 f Resistentes à deformação;

 f Adequadas para sistemas de automação de 
incubatórios;

 f Fáceis de lavar a até 85°C;

 f Excelente resistência a produtos químicos;

 f Compatíveis com quase todas as incubadoras e 
nascedouros da Petersime de estágio múltiplo ou 
único;

 f Bandeja adaptada de eclosão de 13,5 cm de altura 
para perus e patos.

Acessórios
Bandejas sólidas e duráveis

Bandeja de incubação Bandeja de eclosão

Frangos Perus/Patos Frangos Perus/Patos

Bandeja de 

incubação

Bandeja de 

incubação HD

Bandeja de 

incubação HD - 

empilhável

Bandeja de 

incubação 126

Bandeja de 

incubação 63

Bandeja de 

eclosão

Bandeja universal 

de pintinhos

Bandeja de 

eclosão para 

perus/patos

Dimensões 

Comprimento (mm) 732 373 373 730 379 795 596 795

Largura (mm) 506 505 505 505 505 565 398 565

Altura (mm) 38 40 74 38 41 133 167 156

Capacidade

Número de ovos 150 84 84 126 63 1501/1682 751/842 126

1No caso da BioStreamer

2No caso da BioStreamer HD
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Especificações
BioStreamer™

Incubadoras Nascedouros

BioS-24S BioS-16S BioS-12S BioS-8S BioS-4S Bio-4TS BioS-8H BioS-4H BioS-4TH

Capacidade

Ovos de galinha (C) 115.200 76.800 57.600 38.400 19.200 - 38.400 19.200 -

Ovos de peru (T) - - 42.336 28.224 14.112 14.112 28.224 14.112 14.112

Ovos de pato (D) 84.672 56.448 42.336 28.224 14.112 - 28.224 14.112 -

Carrinhos

Número 24 16 12 8 4 4 8 4 4

Bandejas

C/D C/D C/T ou D C/T ou D C/T ou D T C/T ou D C/T ou D T

Bandejas por carrinho 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 28 321 ou 642/28 321 ou 642/28 28

Ovos por bandeja 150/126 150/126 150/126 150/126 150/126 126 1501 ou 752/126 1501 ou 752/126 126

Número total de bandejas 768/672 512/448 384/336 256/224 128/112 112 2561 ou 5122/224 1281 ou 2562/112 112

Dimensões (cm)

Altura3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 281,0 275,3 274,7 274,7

Largura⁴ 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 292,6 336,9 336,9 292,6

Profundidade⁵ 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 281,8 372,6 220,6 303,3

Alimentações

Aquecimento Elétrico Elétrico

Refrigeração Água Água

Umidificação Bico de pulverização Bico de pulverização

Viragem Pneumática -

Gerenciamento de energia

Eco-Drive™ Sim Sim

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Sim -

CO₂NTROL™ Sim Sim

DWLS™ Opcional -

Synchro-Hatch™ - Opcional

Controlador

Operational Excellence™ Controlador BioS Operational Excellence Technology™ Controlador BioS Operational Excellence Technology™

Interface com o usuário

Display Touchscreen de 12 polegadas Touchscreen de 12 polegadas

Cartão de acesso Sim Sim

Eagle Eye™ Sim Sim

Eye-Blink™ Sim Sim

Rastreamento do histórico Estendido Estendido

Acessórios e complementos

Parede lateral extra 1 por fileira 1 por fileira

Dispositivo de calibração Opcional Opcional

Pré-aquecimento e/ou em espera Sim Sim

Sistema de Desinfecção Automática (ADS) Opcional Opcional

1Bandejas de eclosão. | 2Bandejas universais para pintinhos. | 3Incluindo espaço para centro de mistura de ar. | ⁴Dimensões para máquinas em uma fileira. Para a primeira máquina em uma fileira, 

adicione 45 mm. | ⁵Incluindo maçaneta da porta e para-choque.
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Especificações
BioStreamer™ High Density

Incubadoras Nascedouros

BioS-24S HD BioS-16S HD BioS-12S HD BioS-8S HD BioS-4S HD BioS-8H HD BioS-4H HD

Capacidade

Ovos de galinha (C) 129.024 86.016 64.512 43.008 21.504 43.008 21.504

Ovos de peru (T) - - - - - - -

Ovos de pato (D) - - - - - - -

Carrinhos

Número 24 16 12 8 4 8 4

Bandejas

Bandejas por carrinho 64 64 64 64 64 321 ou 642 321 ou 642

Ovos por bandeja 84 84 84 84 84 1681 ou 842 1681 ou 842

Número total de bandejas 1.536 1.024 768 512 256 2561 ou 5122 1281 ou 2562

Dimensões (cm)

Altura3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 275,3 274,7

Largura⁴ 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 336,9 336,9

Profundidade⁵ 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 372,6 220,6

Alimentações

Aquecimento Elétrico Elétrico

Refrigeração Água Água

Umidificação Bico de pulverização Bico de pulverização

Viragem Pneumática -

Gerenciamento de energia

Eco-Drive™ Sim Sim

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Sim -

CO₂NTROL™ Sim Sim

DWLS™ Opcional -

Synchro-Hatch™ - Opcional

Controlador

Operational Excellence™ Controlador BioS Operational Excellence Technology™ Controlador BioS Operational Excellence 

Technology™

Interface com o usuário

Display Touchscreen de 12 polegadas Touchscreen de 12 polegadas

Cartão de acesso Sim Sim

Eagle Eye™ Sim Sim

Eye-Blink™ Sim Sim

Rastreamento do histórico Estendido Estendido

Acessórios e complementos

Parede lateral extra 1 por fileira 1 por fileira

Dispositivo de calibração Opcional Opcional

Inicialização atrasada e pré-aquecimento Sim Sim

Sistema de Desinfecção Automática (ADS) Opcional Opcional

1Bandejas de eclosão. | 2Bandejas universais para pintinhos. | 3Incluindo espaço para centro de mistura de ar. | ⁴Dimensões para máquinas em uma fileira. Para a primeira máquina em uma fileira, 

adicione 45 mm. | ⁵Incluindo maçaneta da porta e para-choque.
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‘Os avanços tecnológicos desse equipamento resultaram 
em um desempenho superior, e por isso a Petersime é 
o fornecedor que escolhemos, sem sombra de dúvida, 
tanto para nossos projetos de frangos de corte como 
para os incubatórios de poedeiras.’ Sr. Ismail Hakki 
Yilmaz, Presidente do Conselho do HasTavuk, Turquia

‘Queríamos trabalhar novamente com a Petersime, 
porque a empresa oferece produtos de muito boa 
qualidade e seu projeto de produto se concentra em 
biossegurança. Mas ainda mais importante é o seu 
serviço profissional de pós-venda. Prestar atenção à 
qualidade dos produtos e serviços está de acordo com 
a política de gerenciamento da Minhe, permitindo 
fornecer pintos de um dia de alta qualidade aos nossos 
clientes.’ Sr. Sun Ximin, Presidente da Minhe, China

‘A Eurodon é um dos mais modernos complexos de 
criação de perus no mundo. Portanto, decidimos 
proporcionar a nossos incubatórios os equipamentos 
mais modernos e inovadores da Petersime para atender 
a nossos padrões de qualidade.’ Sr. Vadim Vadeev, 
Diretor Geral do Grupo Eurodon, Rússia

'Nós realmente alcançamos e excedemos as 
expectativas imaginadas.' Sr. Santiago Correa Restrepo, 
Representante Legal da PolloCoa, Colômbia

Depoimentos
De clientes ao redor do mundo
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Saiba mais

As incubadoras e os nascedouros BioStreamer™ HD (Alta 
Densidade) foram projetados para minimizar o custo de 
investimento do projeto completo do incubatório. Como as 
incubadoras BioStreamer™ HD comportam 12% a mais de ovos 
ocupando a mesma área, menos máquinas são necessárias para 
alcançar a capacidade total de incubação desejada. 

BioStreamer™ High Density

Períodos longos de armazenamento dos ovos não necessitam 
resultar em perdas. Ao aplicar o tratamento térmico durante o 
armazenamento, é possível restaurar a viabilidade dos ovos 
armazenados e otimizar sua eclosão. Esses pintinhos nascem 
dentro de uma janela de nascimento menor, resultando em 
pintinhos mais uniformes e de melhor qualidade.

BioStreamer™ Re-Store

As incubadoras BioStreamer™ são equipadas, por padrão, 
com a tecnologia Embryo-Response Incubation™ (OvoScan™, 
CO₂NTROL™, DWLS™ e Synchro-Hatch™) para maximizar a 
qualidade dos pintinhos (consulte páginas 10 a 14). Mais 
detalhes no folheto sobre Embryo-Response Incubation™.

Embryo-Response Incubation™
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