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TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ET 24
 BiomasterTM

 524/A/BM

AUTOMATICKÁ LÍHEŇ ET 24/A BIOMASTER        
s antibakteriálním přídavkem BiomasterTM

Nová verze oblíbeného inkubátoru

Digitální automatický inkubátor s antibakteriálním přídavkem;  líheň ET 24/A BIOMASTER je koncipována tak, aby 
bylo její použití snadné a jednoduché, a aby zároveň nabízela inovativní technické řešení a vysokou spolehlivost

Plastové částí inkubátoru jsou ošetřeny BiomasterTM, stálým antibakteriálním přídavkem s ionty stříbra.  Přídavek 
je bezpečný a zároveň efektivní způsob, jak zabránit množení škodlivých bakterií a virů. Funguje proti více než 50ti 
druhům bakterií a virů. 

  TECHNICKÁ DATA
Kód Bar code Váha Rozměry

Počet 

velkých vajec
Počet 
malých vajec 

524/A/BM 8068057261173 4,12kg 380x500x255mm 24 96

• Napětí:  230V 50/60Hz, jednofázové
• Max. příkon:  130 W AC
• Průměrná denní spotřeba:  max. 

1,7kW/24h
• Teplotní rozsah: od 30 °C to 40 °C
• Třída ochrany komplet. inkubátoru:  IPX4
• Tělo:  plast, přídavek BiomasterTM 

Napojení do el. sítě: bipolární napájecí kabel s dvojitou izolací
• Typy vajec k inkubaci:   slepice, bažant, perlička, křepelka,

koroptev, orebice, krocan, husa, kachna, páv, holub
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DETAILY VÝROBKU

BIOMASTERTM

Jak ionty stříbra fungují?

• zabraňují růstu bakterií při dotyku s materiálem ošetřeným 
přípravkem BiomasterTM,
• zabraňují buňkám produkovat energii
• znemožňují replikaci DNA bakterií, čímž způsobují jejich smrt 

Proč je to užitečné?
Přídavek BiomasterTM zabraňuje šíření bakteriální infekce v 
embryích, což je jednou z hlavních příčin smrti  během líhnutí. 

Přídavek BiomasterTM je umístěn přímo do těla líhně, proto zaručuje 
maximální antibakteriální ochranu během celého líhnutí.  

Tento přídavek neovlivňuje mechanické vlastnosti líhně.

Držák vajec
Držák vajec umožňuje uložení vajec 

různých velikostí, až do velikosti 

husích vajec včetně. 

Plnění zvenku
Otvor pro plnění nádržky zvnějšku 

bez nutnosti otevírání líhně 

zabraňuje tepelným a vlhkostním 

ztrátám.

Inspekční okénka
Líheň je vybavena dvěma 

inspekčníma okénkama, která 

umožńují zvenku sledování všech 

fází líhnutí.

Podlážka pro líhnutí 
Plastová podlážka pro uložení vajec 

tři dny před vylíhnutím (včetně). 

Usnadňuje líhnutí. 

Otočný rošt
Vejce jsou umístěna na otočném roštu, 

jehož natočení je nepřetržitě 

automaticky měněno pomocí motoru 

líhně. 

Digitální displej 
Stisknutím tlačítek (+) a (-) je možné 
nastavit teplotu od 30°C do 40°C po 
0,1°C krocích (režim programu). 
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