
INKUBATOR ALMU2-02S

 

          INKUBTOR ALMU2-02S   CENA 1400zł  netto

            DANE TECHNICZNE :

Pobór mocy                                                 0,12 KV/h
Rodzaj prądu                                               jednofazowy przemienny
Napięcie znamionowe                                230 V/50Hz +/- 10 %
Zużycie prądu na 24h                                 2,88  KV
Waga                                                          20-35 KG
Wymiary aparatu                                        wys. 50-70x szer. 45-65 x głb.60-75 
Ilość szuflad lęgowych                               2 szt.
Ilość szuflad klujnikowych                         1 szt.
POJEMNOŚĆ:

a) gęsi 64 jaja
b) kaczki 80 jaj
c) kury 120 jaj
d) bażanty 240 jaj

http://www.inkubatory-fest.pl/show_foto3.php?s=1&k=INKUBATORY%20STANDART#%23


e) kuropatwy, przepiórki 360 jaj

Inkubatory ALMU są aparatami przeznaczonymi do wylęgu gęsi , kaczek, indyków, kur, 
bażantów,   kuropatw, przepiórek, sokołów, orłów .  
Zastosowanie automatycznego sterowania aparatem umożliwia precyzyjne ustawienie 
parametrów wylęgu poszczególnych rodzajów (gatunków) ptactwa.
Jest inkubatorem bardzo nowoczesnym nie wymagającym szczególnego dozoru.
Wszystkie procesy technologiczne odbywają się automatycznie.
Posiada  szuflady lęgowe i jedną lub dwie szuflady klujnikowe. 
Inkubatory ALMU są małymi urządzeniami które mogą znajdować się w domu (kuchnia) lub 
w innym pomieszczeniu . 
URUCHOMIENIE APARATU:
Aparat należy ustawić w pomieszczeniu o temp. Pokojowej (21- 25o C), podłączyć do 
gniazdka z bolcem zerującym o napięciu 220V/ 10A. Na przedniej tablicy załączyć przycisk 
zasilanie. Po włączeniu zostaje uruchomiony wentylator nawiewny, oraz grzałka o mocy 150- 
350W.
Regulację temperatury wewnątrz komory lęgowej należy dokonać pokrętłem regulacji temp. 
Znajdującym się na przedniej ścianie komory. Pokręcając pokrętłem i obserwując wskazania 
na sterowniku (wyświetlacz górny temp. np. QUT 37,8C) po kilku próbach uzyskujemy 
wymaganą temperaturę.
Regulację wilgotności należy przeprowadzić w sposób następujący: na dole komory lęgowej 
znajdują się tacki z wodą, które w czasie regulacji wilgotności należy wyjąć lub dołożyć 
obserwując wskazania na sterowniku pozycja prawa dolna - cyfry duże (wilg. np. IN60%),
(natomiast mała cyfra w lewym dolnym rogu nie dotyczy wskazań w inkubatorze lecz 
pokazuje temp. wewnętrzną sterownika, którą nie należy się sugerować) u góry znajduje się 
anemostat koloru białego i nim należy wyregulować dopływ powietrza i wilgotności.
U dołu inkubatora po prawej i lewej stronie znajdują się otwory z przysłonkami, które 
również służą do regulacji wilgotności poprzez zakrywani lub otwieranie.
W środku części tylnej aparatu znajduje się urządzenie sterujące szufladami lęgowymi, wprowadzając je w ruch posuwisto-
zwrotny co 2 godz. bez możliwości regulacji.
Po wykonaniu tych czynności aparat lęgowy został wyregulowany i teraz można przystąpić 
do nakładania jaj.
Dalszy proces lęgu zależy od indywidualnych doświadczeń.
Komora lęgowa jest oświetlona, a włącznik znajduje się obok włącznika głównego.
W górnej części aparatu znajdują się szuflady lęgowe. W celu maksymalnego wykorzystania 
aparatu szuflady lęgowe są produkowane o różnych rozstawach kołków dostosowanych do 
odpowiedniego rodzaju ptactwa. Dlatego przy zamawianiu komory lęgowej lub zmiany 
profilu wylęgu, należy wybrać odpowiednie szuflady lęgowe o odpowiednich rozstawach 
kołków. Szuflady można zamawiać osobno przy zmianie profilu inkubacji.
W dolnej części komory lęgowej znajduje się trzecia szuflada , która przeznaczona jest do 
wykluwania piskląt.
Zbudowana jest z obrzeza, dna i wieka wykonanego z siatki całość ocynkowana. W celu 
uniemożliwienia
wychodzenia  piskląt z szuflady zastosowano wieko z siatki plastykowej.

Inkubatory ALMU 0-01 są małymi urządzeniami, które mogą znajdować się w 
domu (kuchnia) lub w innym pomieszczeniu w którym temperatura nie może być 
niższa jak 19st.C.Po niżej tej temperatury następuje skraplanie wody wewnątrz 

inkubatora co powoduje pęcznienie obudowy, która wyk. jest z płyt wiórowych. 
W takich przypadkach producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

powstałe szkody z winy użytkownika.



 Aparat  należy  zabezpieczyć  listwą   przeciążeniową  od  komputera  przed 
wyładowaniami atmosferycznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku nie zastosowanie się do tego zalecenia.

NASZ ADRES:
Aparaty lęgowe „FEST”  
63-800 Gostyń ul.Droga Starogostyńska (za wiaduktem ) tel.fax 0655723462, 501373166, 
503125009 
Poczta elektroniczna : biuro@walenski.pl


