
Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com

| Sbis molut lam ra ium quid |

Pas Reform  
SmartGo™
Ferramenta de teste de desempenho
Para executar rapidamente as verificações de desempenho

no SmartPro ™ e no SmartCount ™ antes de um novo ciclo
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Benefícios 
Um sistema abrangente e confiável que permite 
que o pessoal do incubatório tenha acesso a 
dados de desempenho da incubadora, execute 
verificações de desempenho em incubadoras, 
nascedouros e contadores de pintinhos e 
rapidamente encontre e elimine os gargalos 
de desempenho. Todos os principais sistemas 
podem ser verificados, incluindo aquecimento, 
ventilação e umidificação, bem como sensores 
individuais e cilindros do contador. O SmartGo™ 
contribui para alcançar a confiabilidade 
operacional, maior produtividade e aumento do 
tempo de atividade 

Como funciona
– Permite que o pessoal do incubatório avalie 
rapidamente o desempenho da incubadora e do 
contador e pode ser usado para executar uma 
verificação de desempenho em incubadoras, 
nascedouros e contadores de pintinhos antes 
de iniciar um novo ciclo (incubação) 
– O programa de teste SmartGo™ é facilmente 
iniciado a partir do painel táctil SmartPro ™ do 
sistema específico.
– A informação mostrada por este módulo 
permite que você encontre rapidamente e 
elimine os gargalos de desempenho, para 
garantir que as operações de incubação 
funcionem sem interrupção e prevenindo 
surpresas durante a operação real
– Todos os principais sistemas de incubação 
podem ser verificados simultaneamente ou 
por seção de incubadora, bem como sensores 
individuais e cilindros do sistema de contagem
– Permite que o operador veja em tempo real, 
aquecimento, resfriamento e ventilação

SmartGo™
Produtos relacionados

 SmartSetPro™

 SmartHatchPro™

 SmartCount™

 SmartCenterPro™

SmartGo™ permite que o pessoal do 
incubatório avalie rapidamente o 
desempenho do SmartPro™ and 
SmartCount™ 

Procedimentos de teste
SmartSetPro™ 
SmartHatchPro™ 
SmartCount™

> aquecimento, resfriamento, Vortex, sistema de umidificação
> aquecimento, resfriamento, Vortex, sistema de umidificação
> sinais de sensores, cilindros individuais, sistema de visão, esteiras de transporte

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020_02

https://www.youtube.com/watch?v=War-KMeAM4k

