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Pas Reform  
Thermoscan
Para facilmente medir a temperatura de casca 
de ovo
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Benefícios  
O Thermoscan mede com facilidade a 
temperatura de casca de ovo, como uma 
útil ferramenta para verificar a temperatura 
embrionária.  A ponta do sensor pré-
aquecido aumenta a precisão da medição. 
Inclui um display digital com luz noturna e 
armazenamento das 9 últimas medições.

Como funciona
– Antes de inicar as medições, o termômetro 
deve ser aquecido por 15 minutos para garantir 
a precisão da medição - certifique-se de que a 
ponteira plástica de proteção (filtro da lente) 
está posicionada sobre a sonda  infravermelha 
do termômetro. O termômetro não irá 
funcionar sem esse filtro.
– Encoste a sonda infravermelha na casca do 
ovo, abaixo da câmara de ar, na altura da linha 
do equador do ovo. Observe que posicionando a 
sonda sobre a câmara de ar, ocorrerá o registro 
de uma temperatura mais baixa do que a 
verdadeira temperatura do embrião
– Realize a medição com a sonda infravermelha 
diretamente sobre a casca do ovo.

Thermoscan

Technical Specifications 
Amplitude de temperatura do display 
Amplitude de temperatura  ambiental        
Umidade relativa para operar Resolução 
no display  
Precisão 
Dimensões (CxLxA)  
Peso

> 93.2 - 108 °F (34 - 42.2 °C)
> 50 - 104 °F (10 - 40 °C)
> 10 - 95% RH (sem condensação)
> 0.1 °F or °C
> +-/ 0.4 °F
> 160 x 41 x 78 mm
> 158 gramas

Produtos relacionados

 SmartTray 150™

 SmartTray 162™

 SmartSetPro™

Medição de temperatura de casca 
de ovo

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020_03


