HogHearth – Tapetes de calor
Os tapetes de calor Hog Hearth ® são projetados com STOP PEDv.
A nossa proteção antimicrobiana de superfície, aliada a uma classificação de
eficiência líder no setor, faz com que a instalação do tapete térmico Hog Hearth ®
seja uma opção clara para os produtores que procuram melhorar o ganho de peso
e economizar em custos de energia!

Hog Hearth ® Single Mat
(superfície livre de doenças antimicrobianas)
Projetado para uma caixa de parto simples com um
divisor não elevado.
Hog Hearth ® Single Mat oferece:
Proteção
contínua
da
superfície
antimicrobiana contra micróbios e bactérias
causadores de doenças. (PEDv);
O aditivo antimicrobiano dura uma vida inteira
eliminando manchas, odores e deterioração da
superfície;
Construção
duradoura
resistente
com
revestimento de plástico de classe médica;
Nova superfície antiderrapante e de fácil
limpeza;
Calor uniforme e consistente – dando a
quantidade certa de calor para os seus
porcos no momento certo;
Menos esmagamentos e lay-ons, levando a uma menor taxa de mortalidade;
Consistente melhoria de peso por ninhada;
Indicador de Tapete de Calor (HMI) indica que cada tapete está com corrente e a
produzir calor;
Operação segura - sem choques - sem incêndios.
(14” x 48”/ 35.6cm x 120cm) or (14” x 60” / 35.6 x152cm)
Disponível em 120, 280 e 240 Volts
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Hog Hearth® Double Mat
(Anti-microbial Disease Free Surface)
Projetado para uma caixa de parto dupla com um divisor
Elevado.
O tapete duplo Hog Hearth ® oferece:
▪

Proteção contínua da superfície antimicrobiana contra
micróbios e bactérias causadores de doenças. (PEDv)

O aditivo antimicrobiano dura uma vida inteira eliminando
manchas, odores e deterioração da superfície.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Construção duradoura resistente com revestimento de
plástico de classe médica;
Nova superfície antiderrapante e de fácil limpeza
Calor uniforme e consistente - dando a quantidade
certa de calor para os seus porcos no momento certo;
Menos esmagamento e lay-ons, levando a uma menor
taxa de mortalidade;
Consistente melhoria de peso por ninhada;
Indicador de Tapete de Calor (HMI) indica que cada tapete está com corrente e a produzir
calor;
Operação segura - sem choques - sem incêndios.

(24 ”x 48” / 60 cm x 120 cm) ou ( 24 ”x 60” / 60 x 152 cm)
Disponível em 120, 208 e 240 volts
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O Hog Hearth® MSU (unidade de sensor mestre) foi projetado para regular a temperatura
de todos os tapetes Hog Hearth® numa sala de parto. Isolar o MSU dos tapetes
instalados nos pisos, garante que todos os tapetes funcionem a uma temperatura
uniforme. Este sistema permite que os tapetes Hog Hearth® funcionem da maneira mais
eficiente, garantindo que todos os leitões recebem a quantidade certa de calor no
momento certo.
(14 ”x 48” , 35,6 cm x 120 cm)
Disponível em 120, 208 e 240 volts
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