
Εκκολαπτικές μηχανές
πτηνών - ερπετών

κορυφαίας τεχνολογίας

 Εάν ένα αυγό σπάσει από µια εξωτερική δύναµη, τότε η ζωή τελειώνει ...
Εάν όµως το αυγό σπάσει από µια εσωτερική δύναµη, τότε η ζωή αρχίζει ...

Τα σπουδαία πράγµατα ξεκινούν πάντα από µέσα ...

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα



24 αυγών

3 αυγών

24 αυγών

Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για εκπαιδευτικό σκοπό 

*  Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 37,5οC. 
* Αυτόματο γύριμα αυγών με ολίσθηση και σύστημα auto-stop. 
* Ιδανικές συνθήκες εκκόλαψης με επιλογή τύπου αυγού. 
* Οθόνη LCD με ένδειξη όλων των πληροφοριών. 
* Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζώης). 
* Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
* Αντίστροφη μέτρηση ημερών εκκόλαψης. 
* 3 θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη από αυγά χήνας έως και αυγά ορτυκιού (προεραιτικό εξάρτημα). 
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες. 
* Βομβητής για οποιαδήποτε τυχόν ανωμαλία στη λειτουργία.

 

Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για ερασιτέχνες

*  Διπλό τοίχωμα με μόνωση
* Αυτόματη θερμοκρασία και εισαγωγή νερού εξωτερικά για σταθερή υγρασία υγρασία.
* Ηλεκτρονικά τεχνητής νοημοσύνης για λειτουργία με προσαρμογή στις συνθήκες περιβάλλοντος.
* Ρυθμιζόμενο σύστημα αερισμού με 4 αεροβαλβίδες εισαγωγής φρέσκου αέρα.
* LED ένδειξης λειτουργίας της αντίστασης. 
* Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζώης). 
* Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
* Ρυθμιζόμενες θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη πτηνών
   (24 κότας , 20 πάπιας, 9-12 πάπιας, 40 φασιανού, 60 ορτυκιού) 
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες με ειδικό πάτωμα κατά της
   παραμόρφωσης των ποδιών. 

επιλογή είδους πτηνών εκκόλαψηςεπιλογή είδους πτηνών εκκόλαψης

Πλήκτρο επιλογής
πτηνών εκκόλαψης

Ένδειξη θερμοκρασίας
στο χώρο εκκόλαψης

Ένδειξη περιστροφής αυγών
ανάβει κατά την διαδιακασία περιστροφής

Πλήκτρο ΟΚ
επιβεβαιώνει την επιλογή πτηνών

Πλήκτρο στάθμης νερού
αναβοσβήνει με ηχητικό σήμα σε έλλειψη νερού

Ένδειξη ημερών έως την εκκόλαψη
δείχνει τον αριθμό των ημερών που απομένουν για την εκκόλαψη

 * Βραβείο καλύτερης εκπαιδευτικής συσκευής
 από την ένωση διδασκάλων στην Αμερική

Τεχνικά χαρακτηριστικά
:
:
:
:
:

ΙΣΧΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Tροφοδοτικό 230VAC σε 12V
 Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt)
 3 έως 7 αυγά ( με χρήση ειδικής θήκης)
 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία
 Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
:
:
:
:
:

ΙΣΧΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Tροφοδοτικό 230VAC σε 12V
 Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt)
 3 έως 7 αυγά ( με χρήση ειδικής θήκης)
 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία
 Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά
:
:
:
:
:

ΙΣΧΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Tροφοδοτικό 230VAC σε 12V
 Μέγιστη 15 watt (μέσος όρος 10watt)
 3 έως 7 αυγά ( με χρήση ειδικής θήκης)
 1 kg καθαρό - 1,7kg μικτό με συσκευασία
 Πλάτος 260mm X Μήκος 200mm X Ύψος 110mm

 * Η εκκολαπτική με τις
περισσότερες πωλήσεις

Παγκοσσμίως

Εκκολαπτική μηχανή ιδανική για ερασιτέχνες με απαιτήσεις
*  Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, Αυτόματη ρύθμιση υγρασίας με το σύστημα 
    άντλησης νερού APS (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη μηχανή)
* Αυτόματο γύριμα αυγών με περιστροφή όλης της μηχανής κατά 90ο σε 
   διάρκεια 60 λεπτών.
* Ηλεκτρονικά τεχνητής νοημοσύνης για λειτουργία με προσαρμογή στις 
   συνθήκες περιβάλλοντος. Αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας του
   Ελβετικού οίκου SENSIRION 3ης γεννιάς.
* Οθόνη LCD με ένδειξη όλων των πληροφοριών. 
* Ανεμιστήρας BLDC για ανακυκλοφορία αέρος (χαμηλός θόρυβος, μεγάλη 
   διάρκεια ζώης). 
* Μεγάλο παράθυρο επίβλεψης αυγών.
*  Ρυθμιζόμενες θέσεις αυγών που εξυπηρετούν όλα τα είδη πτηνών
   (24 κότας , 20 πάπιας, 9-12 πάπιας, 40 φασιανού, 60 ορτυκιού) 
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς χώρος διαβίωσης τις πρώτες ημέρες με ειδικό πάτωμα κατά 
   της παραμόρφωσης των ποδιών. 

Προεραιτικό εξάρτημα : Θήκη ορτυκιών SR-07

Προεραιτικό εξάρτημα : Θήκη χήνας SR-01

Αντλία νερού
APS

ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί
Τηλ. 210-6627566, 210-6627567 *** Fax. 210-6625287

e-mail : antartis@otenet.gr      web site : www.antartis.gr
e-shop : www.e-antartis.gr      Facebook : ANTARTIS.CO

ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.



20 αυγών
50 αυγών

Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές για ερασιτέχνες

* Αυξημένη αξιοπιστία με της 3ης γεννιάς ηλεκτρονικά και αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας του Ελβετικού οίκου Sensirion.
* Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας για προσαρμογή λειτουργίας σύμφωνα με τις συνθήκες του δωματίου τοποθέτησης της μηχανής
* Αυτόματη περιστροφή των αυγών με τη μέθοδο κύλισης 0-360ο
* Βέλτιστη διανομή του αέρα με 3 (max 20) ή 5 (max 50) δυνατούς BLDC ανεμιστηρές.
* Πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας-υγρασίας-alarm θερμοκρασίας, υγρασίας, διακοπής ρεύματος, έλλειψης νερού-μνήμης εκκόλαψης.
* Μέθοδος ύγρανσης με θέρμανση νερού για την αποτροπή ανάπτυξης βακτηρίων.
* Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός με παράθυρο επίβλεψης από διπλό τζάμι.
* Σώμα αποσπόμενο για τον εύκολο καθαρισμό.
* Ρυθμιζόμενη βαλβίδα εισαγωγής νωπού αέρα
* Ρυθμιζόμενη θήκη τύπου αυγών (παρέχεται)
* Ειδικές θήκες για κάθε τύπου αυγών (extras)

Ένδειξη 
θερμοκρασίας

Ένδειξη 
Υγρασίας
Ένδειξη 

Υγρασίας
Πλήκτρο Αύξησης Υγρασίας

Πλήκτρο ΜείωσηςΥγρασίας

Πλήκτρο καταχώρησης αλλαγών

Λυχνία λειτουργίας ύγρανσηςΛυχνία λειτουργίας ύγρανσης

Λυχνία έλλειψης νερού
(ανάβει σε έλλειψη νερού)Alarm διακοπής ρεύματος

Αναβοσβήνει όταν έχει γίνει διακοπή 
ρεύματος (πατήστε SET για ακύρωση)
Το alarm για έλλειψη νερού ακούγεται

2 φορές (1η φορά κατά την έλλειψη νερού
και 2η φορά μετά από 3 ώρες)

Λυχνία γυρίσματος αυγών
(ανάβει σε κατάσταση αυτόματου

γυρίσματος και αναβοσβήνει
όταν τα αυγά γυρνάνε)

Λυχνία λειτουργίας αντίστασης

Πλήκτρο επιλογής 
αυτόματου γυρίσματος

Πλήκτρο Αύξησης 
θερμοκρασίας

Πλήκτρο Μείωσης
θερμοκρασίας

Σύστημα θέρμανσης Αισθητήριο για τις
συνθήκες του δωματίου

εκκόλαψης

4 ανεμιστήρες ανακύκλωσης
και κινητήρας περιστροφής

αυγών

Συσκευή Ύγρανσης Συσκευή Θέρμανσης Υποδοχή πλήρωσης
νερού για την

ύγρανση

Ψηφιακός Θερμοστάτης
Ψηφιακός Υγροστάτης

Ψηφιακός Θερμοστάτης
Ψηφιακός Υγροστάτης

Διπλής μόνωσης
καπάκι επίβλεψης

Μηχανισμός
περιστροφής

αυγών

Διακόπτες
ασφάλισης

σώματος μηχανής

Κύριο σώμα μηχανής
πάνω μέρος 
κάτω μέρος

FND
Οθόνη λειτουργιών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί
Τηλ. 210-6627566, 210-6627567 *** Fax. 210-6625287

e-mail : antartis@otenet.gr      web site : www.antartis.gr
e-shop : www.e-antartis.gr      Facebook : ANTARTIS.CO

Τεχνικά χαρακτηριστικά
:
:
:
:
:
:
:
:

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΙΣΧΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Rcom max 20
220-240VAC 

max 65 watt (μέσος όρος 48watt)
 20 (κότας)  έως 52 (ορτυκιού) αυγά

20-42 οC
20-70% 

 4,5 kg καθαρό - 5,5kg μικτό 
 Π500mm x Μ410mm x Υ160mm

 Rcom max 50
220-240VAC 

max 120 watt (μέσος όρος 65watt)
 48 (κότας)  έως 116 (ορτυκιού) αυγά

20-42 οC
20-70% 

 7 kg καθαρό - 9 Κg μικτό 
 Π633mm x Μ523mm x Υ171mm

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Η καλύτερη λύση για έλεγχο
θερμοκρασίας και υγρασίας εύκολα και με

χαμηλό κόστος με το σύστημα APS DIY.
Φτιάξτε τη δική σας εκκολαπτική μηχανή.

Αντλία
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας υγρασίας

(ανάβει κατά την λειτουργία)

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας θέρμανσης
(ανάβει κατά την λειτουργία)

Ένδειξη θερμοκρασίας-υγρασίας

Έλεγχος ταχύτητας άντλησης

Πλήκτρο Αύξησης Θερμ.-Υγρασ.

Πλήκτρο Μείωσης Θερμ.-Υγρασ.

Σύνδεση παροχής ρεύματος

Σύνδεση ανεμιστήρα Σύνδεση ηλεκτρικής παροχής
και αντίστασης θέρμανσης

Αισθητήριο Θερμοκρασίας και Υγρασίας

τρόπος συνδέσης των συσκευών αυτόματης ύγρανσης και θερμοκρασίας 
σε εκκολαπτική μηχανή

APS PRO DIYAPS PRO

ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΠΕΤΩΝ

ΩΟΣΚΟΠΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ



Περιγραφή Μοντέλο
Δυναμικότητα
(αυγά κότας)

Σύστημα
γυρίσματος

αυγών

Γωνία
γυρίσματος

αυγών

Περιοδικότητα
γυρίσματος
αυγών (min)

Συσκευή
Ύγρανσης

“κούνια”

“κούνια”

“κούνια”

Εξαρτήματα
Όροφοι
Σειρές

3 Όροφοι x 1 Σειρά

3 Όροφοι x 1 Σειρά

4 Όροφοι x 2 Σειρές

Διαστάσεις
(ΜxΠxY)

mm

Εύρος ρυθμίσεων
Λειτουργιών

Θερμοκρασίας
Υγρασίας

Θερμοκρασίας

Θερμοκρασίας
Υγρασίας

Υγρασίας

Βάρος Μέγιστη
Ηλεκτρική

Κατανάλωση
(W)

Μέση ωριαία
Ηλεκτρική

Κατανάλωση
(W)

Περιγραφή Μοντέλο
Δυναμικότητα
(αυγά κότας)

Σύστημα
γυρίσματος

αυγών

Γωνία
γυρίσματος

αυγών

Περιοδικότητα
γυρίσματος
αυγών (min)

Συσκευή
Ύγρανσης Εξαρτήματα Όροφοι

Διαστάσεις
(ΜxΠxY)

mm
Εύρος ρυθμίσεων Λειτουργιών

Βάρος
Μέγιστη

Ηλεκτρική
Κατανάλωση

(W)

Μέση ωριαία
Ηλεκτρική

Κατανάλωση
(W)

ολίσθηση

ολίσθηση
ολίσθηση

ολίσθηση

ολίσθηση
ολίσθηση

ολίσθηση

ολίσθηση

ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
5ο ΧΛΜ Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης, 19400 Κορωπί
Τηλ. 210-6627566, 210-6627567 *** Fax. 210-6625287

e-mail : antartis@otenet.gr      web site : www.antartis.gr
e-shop : www.e-antartis.gr      Facebook : ANTARTIS.CO

- Αυτόματη λειτουργία Θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αυτόματο γύρισμα αυγών ”κούνια” και καθορισμός χρόνικου διαστήματος 
- LCD/FND οθόνη με λεπτομερής ενδείξεις
- Ηλεκτρονικός έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης RCOM
- Υψηλής αξιοπιστίας ηλεκτρονικά ελέγχου και αισθητήρια του Ελβετικού
   οίκου SENSIRION
- Πόρτα διάφανη με διπλό τζάμι
- Ρυθμιζόμενος αεραγωγός εισαγωγής νωπού αέρα

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας αέρα RCOM
- Σύστημα ύγρανσης με θέρμανση νερού (εξάλλειψη βακτηρίων)
- Αισθητήριο στάθμης νερού (σύστημα προειδοποίησης)
- Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας αφρού για τέλεια μόνωση
- Σταμάτημα γυρίσματος αυγών κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Ενσωματομένο σύστημα άντλησης νερού
- Σύστημα alarm 
- Πλήρης πίνακας έλεγχου όλων των λειτουργιών

Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές

- Αυτόματη λειτουργία Θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αυτόματο γύρισμα αυγών ”ολίσθηση” και καθορισμός χρόνικου διαστήματος 
- Επιλογή γυρίσματος ξεχωριστά για κάθε όροφο
- LCD/FND οθόνη με λεπτομερής ενδείξεις
- Ηλεκτρονικός έλεγχος τεχνητής νοημοσύνης RCOM
- Υψηλής αξιοπιστίας ηλεκτρονικά ελέγχου και αισθητήρια του Ελβετικού
   οίκου SENSIRION
- Πόρτα διάφανη με διπλό τζάμι
- Ρυθμιζόμενος αεραγωγός εισαγωγής νωπού αέρα

Οι επαγγελματικές εκκολαπτικές μηχανές

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας χάρη στην τεχνολογία κυκλοφορίας αέρα RCOM
- Σύστημα ύγρανσης με θέρμανση νερού (εξάλλειψη βακτηρίων)
- Αισθητήριο στάθμης νερού (σύστημα προειδοποίησης)
- Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας αφρού για τέλεια μόνωση
- Σταμάτημα γυρίσματος αυγών κατά το άνοιγμα της πόρτας
- Ενσωματομένο σύστημα άντλησης νερού
- Σύστημα alarm 
- Πλήρης πίνακας έλεγχου όλων των λειτουργιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά


