Incubatórios
chave na mão

Soluções completas para o máximo
retorno econômico
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Como maximizar o
retorno do investimento
no incubatório
Os investimentos devem ser rentáveis – especialmente quando investidos em um novo incubatório. Ou seja, o incubatório deve permanecer eficiente e competitivo no ambiente dinâmico e em evolução que envolve a indústria avícola –
desde o primeiro dia e por toda a vida útil.
Para isso, é necessário tomar as decisões corretas desde o início: a escolha do equipamento mais adequado para o incubatório e a escolha de um parceiro confiável, que possa dar assistência durante toda a vida util.

Modelo de vida útil de um incubatório
A experiência da Petersime
...
REGULAMENTAÇÕES
REQUISITOS DOS CLIENTES
TENDÊNCIAS DE MERCADO

Especificação dos
requisitos

Conceito

Proposta
do projeto

AMBIENTE SOCIAL
...
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Solicitação
de cotação

Tomada de decisões
corretas desde o início
A rentabilidade a longo prazo do
incubatório é definida logo nos
estágios iniciais dos estudos de
viabilidade do projeto. As escolhas iniciais relativas ao projeto do
incubatório determinam se ele irá ou
não gerar rentabilidade sustentável.
Uma tomada de decisão acertada
deve considerar aspectos tais como
o clima local, as tendências do setor,
as regulamentações internacionais
e as tecnologias emergentes. Isso irá
permitir a construção de um incubatório com tecnologia de ponta,
que permanecerá competitivo por
muitos anos.

Um incubatório é muito
mais do que uma incubadora
A incubadora é o coração de qualquer incubatório, portanto a escolha
da incubadora é um passo crucial
no projeto do incubatório. Mas,
além disso, também é necessário
selecionar as unidades de tratamento de ar, redes de energia e de

dados, equipamentos de automação,
e tantos outros acessórios que são
necessários ao incubatório.

Além do investimento
inicial
Ao avaliar a viabilidade de um novo
projeto de incubatório, muitas organizações colocam o foco no custo
do investimento inicial. No entanto,
avaliar o custo de operação do incubatório é ainda mais importante.
Será preciso operar o incubatório no
menor custo operacional possível
durante muitas décadas. Isso irá
permitir maximizar o retorno sobre o
investimento.

A escolha de um parceiro
confiável

Levar em consideração todos
esses fatores não é tão simples
como parece. Contando como
apoio da Petersime já no início,
na definição dos requisitos e especificações, a empresa pode se beneficiar da longa experiência na
concepção de projetos chave na
mão para incubatórios.
A Petersime não somente projeta incubatórios, mas também oferece um
pacote completo desde o projeto
do incubatório até o fornecimento e
acabamento. Tem vasta experiência
para calcular os requisitos de tratamento de ar para diferentes climas
de diferentes países. Fornece equipamentos projetados para operar por
muitos anos, garantindo-lhe um alto
retorno sobre o investimento.

Um parceiro confiável estará sempre
disponível, desde o início, para dar
assistência na definição dos requisitos e características do incubatório.
É essencial selecionar um parceiro
que garanta os pacotes de suporte
e serviços para manter o incubatório
operando em seu mais alto nível, por
toda a sua vida útil.

Produtos e serviços Petersime

Assistência
para incubação
Engenharia
do projeto

Gerenciamento
do projeto

Serviço de apoio

Contrato

Assistência
para incubação

Início da
construção

Serviço de apoio

Início das
operações

> 20 anos
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Maximizar a produtividade,
minimizar os custos
O principal objetivo de operação de um incubatório é o de maximizar o retorno sobre o investimento.
Isso significa obter o mais alto rendimento em termos de pintinhos com um mínimo de custos em termos
de recursos. A operação de um incubatório significa executar um processo industrial complexo no qual é
necessário administrar múltiplos recursos e levar em consideração múltiplos parâmetros.
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custos

receitas

ovos
mão de obra
energia
material de consumo

pintinhos

<

Incubatório
A operação de um incubatório como um modelo de processo de entrada e saída

A mais alta produtividade
de pintinhos

drasticamente os custos de energia,
bem como a pegada ecológica.

Para obter a mais alta taxa de eclosão, é essencial selecionar as melhores incubadoras. Mas não é somente
isso. Também é necessário criar as
ótimas condições climáticas em cada
área do incubatório, garantir um
ambiente biologicamente seguro
e selecionar equipamentos de
automação e fluxos de processo que
evitem perdas ou danos aos ovos.

Baixos custos de mão de
obra

Baixos custos de energia
Um incubatório consome muita
energia. Alguns estudos demonstram que o consumo de energia
pode representar até 50% dos custos
de operação de um incubatório.
A utilização de equipamentos energeticamente eficientes e sistemas de
recuperação de energia irão reduzir

O leiaute do incubatório precisa
facilitar um fluxo de trabalho altamente eficiente. Equipamentos de
automação irão ajudar a obter isso.
Com a utilização de carregamento
na própria granja, com carrinhos de
incubação, por exemplo, é possível
evitar custos substanciais de mão
de obra ao transferir os ovos. Além
disso, o leiaute do incubatório e os
equipamentos também precisam
garantir um ambiente seguro para os
funcionários.

ser mantido no mínimo. Este custo
é determinado não somente pelo
preço dos ovos férteis, mas também
pelo custo do transporte, e em alguns casos, pelo custo das bandejas
descartáveis de papelão.

Menor custo de materiais
de consumo
A seleção de equipamentos e acessórios de longa durabilidade reduz
tanto os custos operacionais quanto
a pegada ecológica. Também é importante a escolha de equipamentos
com um número mínimo de peças
de manutenção e componentes que
estejam sujeitos ao desgaste.

Custos mínimos dos ovos
O custo do ovo entregue na área
de recepção do incubatório precisa
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A mais alta produtividade
de pintinhos
Incrementar os rendimentos do incubatório significa produzir um número ótimo de pintinhos saudáveis, fortes
e uniformes. Um requisito básico para realizar esta tarefa é a seleção das melhores incubadoras que detenham
a mais recente e comprovada tecnologia. Por um lado, é importante evitar perdas causadas por contaminação
ou doenças, garantindo uma ótima bio-segurança no incubatório. É por isso que é essencial para um incubatório
planejar equipamentos e sistemas eficientes de desinfecção. Por outro lado, os ovos e pintinhos precisam ser mantidos em um ambiente climatizado ideal desde o momento em que eles chegam ao incubatório até o momento em
que eles são enviados para o campo. Isso pode ser conseguido com um projeto adequado do sistema de Climatização (HVAC).

A escolha das melhores
incubadoras para o
incubatório
A Petersime oferece uma linha completa de incubadoras adequadas às
diferentes necessidades. Nossas incubadoras da linha S, topo de linha,
apresentam a tecnologia patenteada
Embryo-Response Incubation™
que garante a mais alta produtividade de pintinhos disponível no
mercado atualmente.

>

Incubadora Petersime da linha S que apresenta a tecnologia Embryo-Response Incubation™
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Desinfecção e fumigação
para evitar doenças
Procedimentos de higiene rigorosos
em todos os incubatórios são mais
importantes do que nunca para
garantir uma boa bio-segurança.
O Sistema de Desinfecção Automática (ADS) da Petersime foi
desenvolvido especialmente para
a desinfecção temporizada, precisa
e automatizada de incubadoras
e nascedouros. Qualquer líquido
desinfetante não-corrosivo, diluído
(por exemplo, solução de formalina
a 40%) ou não diluído (a 100%) pode
ser borrifado na incubadora ou nascedouro através de um bico spray
em seu interior.
O sistema de desinfecção resulta em
menor contagem bacteriana em
comparação com o mesmo desinfetante aplicado através de uma bandeja de evaporação. Garante uma
desinfecção uniforme, proporciona
uma dosagem perfeita e é amigável ao meio ambiente. O sistema é
totalmente seguro para o pessoal do

incubatório, funciona independentemente, e por isso reduz os custos
com mão de obra.
A fumigação dos ovos, dos carrinhos e das bandejas antes da incubação é uma das maneiras mais
eficazes de remover contaminação
bacteriana, porque impede que a ela
se espalhe por todo o incubatório.
A Petersime fornece e instala equipamentos para salas de fumigação
para operação segura e precisa. O
equipamento é totalmente automático, controlado por timer e fácil de
usar. Ao final do ciclo de fumigação,
quaisquer vapores remanescentes
são automaticamente expelidos antes que a luz verde sinalize autorização para entrar na sala. Cada sistema
é dimensionado exatamente para
o tamanho específico e rotinas de
trabalho de cada incubatório.

Sala de fumigação

>

>

Sistema de Desinfecção Automática
instalado em um nascedouro
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Um sistema de Climatização (HVAC) adequado
para cada ambiente
Não existe uma solução única e
padronizada para Climatização. Cada
sistema precisa ser feito sob medida
para se adequar às condições prevalecentes. Por exemplo, incubatórios
em climas quentes e úmidos requerem um sistema de ar condicionado
com resfriamento por água para
desumidificar o ar. Por outro lado,
incubatórios em condições de clima
seco irão se beneficiar de resfriamento evaporativo. O Departamento de

>

Sistemas de Climatização
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Projetos da Petersime tem mais de
35 anos de experiência em projeto
e instalação de sistemas sob medida de tratamento de ar e de ar
condicionado em incubatórios nos
mais variados tipos de climas.
Mesmo em um único incubatório
são necessários sistemas diferentes
de controle climático para as diferentes áreas.

Tanto sistemas de ventilação
tradicionais de ‘volume fixo de ar’
quanto sistemas mais eficientes em
termos de energia, controlados por
pressão - como os sistemas de Controle de Pressão Petersime (PPC)
– estão operando em incubatórios
de estágio único ou estágio múltiplo
em todo o mundo.

>

Controle de Pressão Petersime (PPC)

Todos esses sistemas precisam
ser monitorados e controlados. É
por isso que a Petersime projeta
sistemas eletrônicos de controle
climático totalmente automatizados, que podem ser supervisionados
via rede.

>

>

Painel de controle climático eletrônico totalmente
automatizado

11

Minimizar os custos
de energia

>

O consumo de energia é um grande contribuinte nos custos do incubatório. Para ajudar a reduzir o consumo,
a Petersime fornece incubadoras eficientes no consumo de energia. Os mecanismos de transferência de calor
extremamente eficientes, com sistemas de recuperação de calor, e os sistemas de controle de pressão permitem
economizar quantias consideráveis nos custos com energia.

Incubadoras eficientes no
consumo de energia

Sistema de recuperação
de calor

As incubadoras com tecnologia de
ponta da Petersime apresentam um
gabinete selado que impedem
qualquer perda de energia para o
exterior. A utilização de motores de
alto rendimento e da tecnologia
Eco-Drive™ da Petersime reduz as
necessidades de energia em até 50%
comparando-se com incubadoras
tradicionais.

Os sistemas de recuperação de calor
podem resultar em consideráveis
economias de duas maneiras:
A primeira é utilizar um trocador
de calor de placas cruzadas para
recuperar o calor do ar de exaustão
das salas de incubação e utilizá-lo
para aquecer o ar de entrada.

Motores de alta eficiência com a
tecnologia Eco-Drive™ em incubadoras
Petersime

exaustão do ar para o exterior
exaustão do ar aquecido das incubadoras

fornecimento de ar
aquecido

ar externo

>
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Princípio de um sistema de recuperação
de calor de placas cruzadas

A segunda é recuperar o calor da
água de condensação do resfriador –
para incubatórios que utilizam água
refrigerada através de um sistema
de refrigeração (chiller) - e usá-lo
para pré-aquecer o ar de entrada na
unidade de ar condicionado.

>

100%

Unidade de Climatização incluindo a seção
de recuperação de calor
Consumo de energía

>

Lado Condensador -

Economia adicional de energia
pode ser obtida com o uso de um
sistema de controle de pressão. Esses
sistemas ajustam a quantidade de ar
em movimento nas diferentes áreas
do incubatório. Somente a quantidade de ar que for necessária para as
máquinas, em qualquer momento
durante o ciclo de incubação, será
fornecida às salas. Isso evita qualquer
desperdício de energia causada por
uma mudança de pressão relacionada com o funcionamento das
incubadoras ou de outras operações
em curso.

Resfriador de
água (chiller)

Lado
Condensador +

Pré-aquecimento do ar de entrada

Unidades de tratamento de ar
Tanque de água
Unidade de climatização a água
refrigerada
Incubadoras

com recuperação
de calor

Sistemas de controle de
pressão

Resfriador a seco do condensador

Nascedouros

sem recuperação
de calor

Lado
Evaporador
Lado água refrigerada -

Retorno da água de
refrigeração da climatização
Retorno da água de
refrigeração das incubadoras

Lado água refrigerada +

Água refrigerada para as incubadoras

>

Recuperação do calor da água de
resfriamento

13

Redução dos custos
de mão de obra
O custo de mão de obra depende muito do leiaute do incubatório. Cuidados devem ser tomados para facilitar
um fluxo eficiente de trabalho em todo o incubatório. Mas não é somente o leiaute que é crucial, o equipamento
também desempenha um papel importante. Deve ser de fácil operação e manutenção sem necessidade de treinamento especializado. Para aumentar ainda mais a eficiência e reduzir o trabalho físico, é possível optar-se por
equipamentos de automação. Finalmente, quando se conecta os equipamentos a uma rede, é possível monitorar
e controlar as operações a partir de qualquer ponto do incubatório.

O fluxo de eficiente trabalho depende do leiaute
O leiaute do incubatório define
a eficiência funcional, os custos
operacionais e a bio-segurança. A
Petersime tem muitos anos de experiência no projeto de incubatórios
para diferentes tipos de ambientes.
Baseado em muitos exemplos de
leiautes, podemos auxiliar a definir
o incubatório mais eficiente para as
necessidades peculiares.

9
8

7

10

6

11
5

4

11
2
1
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1. Recepção de ovos
2. Sala de fumigação
3. Classificação de ovos
4. Estocagem de ovos
5. Sala de incubação
6. área de transferência
7. Sala de eclosão
8. Saque de pintinhos
9. Sala de pintos
10. Casa de máquinas
11. Lavação

>

3

De semi- automatizado a
totalmente automatizado
Há vários níveis de automação à escolha. Dependendo do tamanho do
incubatório e dos requisitos específicos, pode-se optar por um incubatório completamente automatizado e
integrado. Como alternativa, pode-se
decidir automatizar ou semi-automatizar certas partes do incubatório.
A Petersime oferece as melhores
soluções para todos os casos.
Se a escolha for automação completamente integrada, a Petersime
irá trabalhar em conjunto com o
parceiro para automação escolhido
e projetar um sistema totalmente
automático para processar os ovos e
pintinhos nas várias áreas do incubatório. Este projeto leva em consideração restrições de espaço, legislação
trabalhista, requisitos de segurança
e quaisquer outros requisitos que
possam ser necessários.

>

>

Equipamento para automação
na área de transferência

Equipamento para automação
na área de pintinhos
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Máquina de Ovoscopia Petersime

• Sugador de ovos

• Sistema de viragem para sala

Sugador de ovos

Sistema de viragem para sala de ovos

de ovos
A Petersime projetou sistemas
automáticos de viragem de
carrinhos de várias capacidades
para atender todos os tamanhos
de salas de ovos. Ovos férteis
que são armazenados por longos
períodos são beneficiados pela
viragem regular dos carrinhos
durante a armazenagem.

A Petersime fornece sugadores a
vácuo para embandejamento os
ovos. Eles não somente ajudam
na economia de mão de obra,
mas também garantem que
menos ovos sejam trincados ou
quebrados. Os sugadores a vácuo
estão disponíveis com um ou
dois sugadores de ovos, para um
ou dois operadores, respectivamente.

>

>

>
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Máquina de Transferência Petersime

Fornecemos a Máquina de Ovoscopia Petersime (PCM), normalmente
como um opcional adicional à
PTM. A PCM tem uma capacidade
de ovoscopia de 40.000 ovos por
hora. Essa unidade é montada sobre
rodas para máxima mobilidade.
Também como a PTM, ela é confeccionada com aço inoxidável para
máxima durabilidade.

>

>

As máquinas automáticas de lavar
bandejas Petersime permitem
aumentar a higiene e a eficiência
do incubatório. As máquinas de
lavar fornecem rápida limpeza das
bandejas de incubação, bandejas
de eclosão e caixas de pintinhos.
As máquinas de lavar bandejas
estão disponíveis com capacidades de 250 ou 350 bandejas por
hora. Unidades de secagem a ar
instaladas em linha com a lavadora também estão disponíveis para
secagem rápida.

Máquina de lavar bandejas

• Ovoscopia

Para incubatórios de pequena capacidade, oferecemos a Máquina
de Transferência Petersime (PTM)
para transferência de ovos. A PTM
tem uma capacidade de transferir
40.000 ovos por hora. A unidade é
montada sobre rodas para máxima
mobilidade e é confeccionada
em aço inoxidável para garantir
máxima durabilidade.

Para automações isoladas, a
Petersime oferece diferentes tipos
de equipamentos destinados a
aumentar a eficiência do incubatório
e reduzir a carga de trabalho nas
diferentes áreas. >

• Máquinas de lavar bandejas

• Transferência de ovos

Monitoração e controle
Manter uma visão geral e completa
do status do incubatório – a todo o
momento – é da mais alta importância. Isso permite reduzir os custos
de mão de obra e também reagir
imediatamente caso uma condição
anormal ocorra. A Petersime oferece
hardware e software para ajudá-lo a
obter uma permanente supervisão.

• Painel de Controle

Com o Painel de Controle Petersime não há necessidade de
percorrer todo o incubatório para
verificar todas as incubadoras,
uma por uma. O Painel de Controle permite verificar todas elas
com um simples olhar. Informa
o progresso de cada processo
de incubação no incubatório.
Este dispositivo é simples de
ser operado e monitora até 95
incubadoras e nascedouros. Ele
exibe continuamente os status de
operação ou de alarme.

>

>

O Painel de Controle Petersime permite
controlar até 95 incubadoras

O Painel de Controle Petersime
também é capaz de controlar
outros equipamentos tais como
as unidades de tratamento de ar,
resfriadores de água, e equipamentos de automação.

• IrisLinkTM

O supervisório IrisLink™ da Petersime permite que as incubadoras
sejam controladas remotamente. Nem mesmo é necessário
estar presente no incubatório
para acompanhar os eventos. O
IrisLink™ permite a execução de
todos os comandos e a obtenção de todas as informações do
processo de incubação a partir de
qualquer ponto da rede.
Com o IrisLink™ é possível obter
a mesma interface de usuário
disponível no display da máquina.
Isso elimina a necessidade de treinamento extra para o operador.

Display da configuração da sala de
incubação através do IrisLink™
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Minimizar os custos dos ovos
Os carrinhos da Petersime são perfeitamente adequados para utilização
na granja e também para o transporte da granja até o incubatório.
Uma vez que os ovos não precisam
ser transferidos para carrinhos de
incubadora no incubatório, evita-se
um dos custos do manuseio e o risco
de danos aos ovos, bem como o
custo de mão de obra são reduzidos.
Isso também elimina o custo de
bandejas descartáveis de papelão.
A Petersime também oferece carrinhos de alta capacidade para
granjas capazes de carregar o máximo de ovos por volume. Isso reduz o
custo do transporte entre a granja e
o incubatório, portanto reduzindo o
custo dos ovos.

<

Os ovos são a matéria-prima essencial do incubatório. O custo desta matéria-prima pode ser diminuído pela redução do custo de transporte dos ovos, evitando que eles sejam danificados, e mantendo-os em condições ideais
antes que eles entrem na área de incubação. Ter carrinhos e bandejas de boa qualidade para manusear os ovos é o
pré-requisito principal para minimizar o custo dos ovos.

Carrinhos em um caminhão, após o embandejamento na granja

Os menores custos com
material de consumo
Os equipamentos de um incubatório sofrem bastante desgaste pelo uso. A principal razão disso é o manuseio
freqüente e a limpeza intensa em função da bio-segurança. Além disso, um incubatório tem uma vida útil muito
longa. Por isso que a Petersime projeta seus equipamentos tendo em mente a mínima manutenção e a máxima
durabilidade. Sempre que possível a Petersime fará uso de alumínio anodizado e aço inoxidável para assegurar
extrema durabilidade e resistência

<

O sistema de viragem de ovos da
Petersime é projetado de maneira
que os posicionadores dos carrinhos
podem ser facilmente removidos e
substituídos quando se desgastam
pelo uso sem necessidade de substituir o conjunto completo. Isso garante baixos custos de manutenção.
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Sistema de viragem de ovos

Carrinhos e bandejas são partes
importantes dos incubatórios. Estão
sujeitos a manuseio freqüente e rude
e devem ser robustos, de fácil manuseio e limpeza. A Petersime oferece
carrinhos e bandejas projetados para
durar a vida toda.

• Carrinhos

Os carrinhos são soldados de
maneira sólida e possuem um
revestimento extra que protege
contra corrosão.
Todos os carrinhos da Petersime
são adequados para sistemas de
lavagem automáticos. Eles têm
um design ergonômico e baixa
resistência ao deslocamento, tornando-os muito fáceis de manusear. O sistema de autoposicionamento do carrinho assegura
operação isenta de erros do mecanismo de viragem.

• Bandejas

A Petersime desenvolveu bandejas sólidas, porém leves, que são
projetados para uso intensivo.
Todas as bandejas são de fácil
empilhamento.
São muito rígidas e estáveis, o
que as tornam extremamente
adequadas para sistemas de automação em incubatórios. O projeto
e a escolha de materiais permitem lavagem fácil em até 85° C e
possuem excelente resistência a
produtos químicos.
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Nós cuidamos da
solução de incubatórios
chave na mão
A Petersime fornece os equipamentos de incubação que forem necessários. Mas podemos fazer muito mais do que
isso. Projetamos, entregamos e instalamos incubatórios completos e fornecemos suporte por toda a vida útil do
incubatório. A Petersime tem mais de 35 anos de experiência no projeto de incubatórios chave na mão. Já instalamos muitos incubatórios chave na mão em todo o mundo. E mais de 6.000 desenhos de leiautes de incubatórios já
foram feitos pelos nossos especialistas.

Como trabalhamos
Nossos especialistas dão assistência
desde o início para definir as especificações do projeto e identificar
as suas limitações. Trabalhamos com
base em objetivos, requisitos de capacidade, métodos de trabalho, bem
como as limitações em termos de
localização, regulamentações locais
e outras necessidades específicas do
projeto.
A Petersime fornece conhecimento tecnológico e de produto: tecnologia em sistemas de ar
condicionado para diferentes tipos
de clima, tecnologia em sistemas de
automação, tecnologia em sistemas
de economia de energia, experiência
em instalações e gerenciamento
de projeto, entre outros tópicos.
Apoiamo-nos na vasta experiência
adquirida com muitos projetos de
incubatórios em todo o mundo, e
de conhecimento adquirido pelos
contatos com outros incubatórios de
ponta do setor. Toda essa experiência
é compartilhada para produzir o
melhor leiaute de incubatório para
as necessidades específicas.

o incubatório. São baseadas em
nossa experiência e de acordo com
o feedback de renomados administradores dos incubatórios mais eficientes e modernos implementados.
Estas propostas estão amplamente
documentadas e fornecem informações tanto sobre o investimento
inicial quanto sobre os custos operacionais anuais da operação de um
incubatório. Estes leiautes padrões
de referência são uma ferramenta
valiosa para acelerar as fases iniciais
de definição das especificações do
projeto do incubatório.

Uma vez que o leiaute final do
incubatório estiver finalizado, desenhamos os projetos completos
de execução e especificações de
equipamentos para construir o
incubatório. Isso contempla toda a
documentação que necessária para
iniciar a construção do incubatório.

<

A Petersime também desenvolveu
uma série de propostas ‘prontas para
construir’ para incubatórios chave na
mão. Essas propostas prevêem um
leiaute padrão de referência para
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Proposta de incubatório chave na mão

<

Conjunto de projetos executivos
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Providenciamos a entrega de todos os equipamentos do incubatório
De acordo com a solicitação, nos incumbimos da entrega de todos os equipamentos e infra-estrutura para o incubatório completo. Nos responsabilizamos também por tudo que for necessário: pisos, paredes, portas, protetores de docas,
resfriadores, tanques de água, cabeamento, instalações sanitárias, iluminação… A Petersime propõe a melhor solução e se
incumbe da entrega e instalação.

• Sistema de água

• Distribuição de ar

• Portas

Resfriador de água

Dutos de ar

Porta de correr

• Paredes e portas

• Superfície dos pisos

• Sistema de esgoto e

Protetores das docas de carga

Piso de epóxi numa sala de incubação

Drenagem

drenagem
Os sistemas de esgoto e drenagem
fornecidos pela Petersime dispõem
de coletores de dejetos removíveis.
Isso assegura facilidade de limpeza
e evita entupimento de encanamentos.

>

A Petersime recomenda a melhor
superfície de pisos para o incubatório. Podem ser de concreto,
de camada de epóxi ou piso de
cerâmica.

>

>

A Petersime fornece as paredes para
o interior do incubatório e as portas
para as docas de embarque/desembarque.
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São necessários diferentes tipos de
portas num incubatório. Necessitam
ser robustas, e ao mesmo tempo, de
fácil manuseio e manutenção. Portas especiais são necessárias para a
sala de fumigação e para as áreas de
docas. A Petersime oferece inclusive
as portas corretas para as diferentes
necessidades.

>

Providenciamos várias soluções
para distribuição do ar nas diferentes salas (por exemplo: dutos de
tecido ou túneis de ar).

>

>

Dependendo do clima local, será
necessário um circuito fechado de
refrigeração de água baseado em
um resfriador (chiller), ou então de
água em temperatura adequada
extraída de um poço.

A Petersime está sempre olhando além das incubadoras. Tomamos providencias
para que cada componente individual do incubatório seja o mais adequado para
o sistema e o ambiente. Convidamos a nos contatar para discutir qualquer aspecto do incubatório.
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Contate-nos agora para começar
a maximizar os lucros

Todas as fotos, medidas e descrições são fornecidas a título informativo, sem compromisso.
Reservamos-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento. Data de emissão: 12/2010
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