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Pas Reform  
SmartTouch™ 
Interface do usuário
Para total controle sobre as funções e ponto de ajuste ao 

passo que otimiza a conectividade do incubatório

| Controle de Processo |
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SmartTouch™

Especificações técnicas 
Display
Dimensões 
Peso

> 10.4” Tela LCD colorida de alto contraste com toque projetivo capacitivo (PCT)
> 530 x 270 x 100 mm
> 6.7 Kg

Benefícios 
Uma interface de usuário multi-idioma, 
ergonômica e simples de operar, oferece um 
controle total sobre todas as funções e pontos 
de ajustes. Telas LCD coloridas de grande 
contraste,  10,4 polegadas com tecnologia de 
tela sensível ao toque projetada (PCT) e ângulo 
ergonômico de visão da interface do usuário, 
permitem que o SmartTouch ™ seja configurado 
rapidamente e simplesmente para programar 
condições de incubação que atendam aos 
requisitos específicos da linhagem. Conectado 
ao SmartCenterPro ™, o SmartTouch ™ 
também permite a conexão de dados e troca 
de informações para otimizar o desempenho 
da incubadora. Inclui o modo de limpeza para 
evitar ações indesejadas durante a limpeza do 
equipamento. A tela de toque é duradoura, de 
alta proteção e fácil de limpar.

Como funciona
– O SmartTouch ™ oferece total controle 
sobre cada função e configuração dentro de 
cada incubadora individual, desde os níveis 
de umidade e CO2, a posição das válvulas de 
entrada de ar, até os parâmetros operacionais 
individuais - temperatura, aquecimento, 
resfriamento, ventilação e torneamento - 
requerido por lote / tipo do ovo
– O design de interface de usuário multi-
idioma SmartTouch ™ torna a operação simples 
e facilmente acessível para operadores com 
habilidades de todos os níveis, desde gerentes 
de incubação experientes até criadouros 
totalmente automatizados
– O SmartTouch ™ é intercambiável entre 
os equipamentos Pas Reform, tornando o 
armazenamento de múltiplas telas sensíveis 
ao toque para cada solução desnecessária. 
Simplesmente posicione o SmartTouch ™ 
na incubadora, nascedouro ou contador e 
defina o modo de operação correto para sua 
configuração.

Produtos relacionados

 SmartSetPro™

 SmartHatchPro™

 SmartCount™

 SmartGo™ ferramenta de teste  
 de performance

Controle de máquina modular  
SmartTouch ™ interface do usuário 
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