
 یــــــتای 16رمرغ ـــــشتی ــــــه کشــــــــمعرفی دستــــــگاه جوج

شترمرغ  صورت اختصاصی برای جوجه کشی از  تایی 16دستگاه جوجه کشی  سکندری به  ا
شترمرغ طراحی شده است.  تهویه  بت گیر ودارای سیستم رطواین دستگاه تخم نطفه دار 

خاصییی می باشییید و در سیییاخت تو از موتور گیربکی دار بسیییار شدرت ند و شیییانه  ای 
 شترمرغی بهره گرفته شده است.

ی برای به  چ رسییاندو تخم نطفه دار شییترمرغ سییاختار دسییتگاه  ای جوجه کشییی م  و 
ید رطوبت اضافی تخم در روز ای ستر بادر جوجه کشی از شترمرغ مناسب نیست. چراکه 

شود. سکندری منظور    ینبه   ا گرفته  صن تی ا صوص  3گروه  ستگاه مخ جوجه مدل د
در ادامه  تایی کم ظرفیت ترین تو میباشیید. 16کشییی شییترمرغ طراحی می کند که دسییتگاه 

 ات این دستگاه را توضیح داده ایم.جزئی
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 تایی 16مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 ساختار دیواره دستگاه یکپارچه، فشرده با عایق بندی باال PVC از صفحه  ای

 نوع شاسی  ای دستگاه شاسی  ای ت ومینیومی تحت حرارت  یزری و حرارت کوره ای

 جنی چارچوب درب شاسی  ای ت ومینیومی تحت حرارت  یزری و حرارت کوره ای

 جنی نورگیر درب باال uv پلی کربنات دو جداره و کامال ان طاف پذیر با درصد

 جنی کرنر داخلی سفید رنگ و از جنی پلی تمید

جنی کرنر متصل به  ت ومینیوم سخت تحت حرارت رنگ کوره ای استاتیک
 درب

ABS جنی کرنر مقاوم در برابر ضربه U شکل 

 دارای و شاسی ت ومینیومی pvc الستیک مابین بدنه

 دارای ریزین  وابند مابین درب و بدنه دستگاه

 دارای پایه  ای الستیکی ضربه گیر

 دارای عدد وانتیالتور )دریچه  وای شابل تنظیم( 2

 دارای پیچ  ای  وابند

 دارای عدد چفت بند استیل 2

 ساختار کلی بدنه درصد، کامال  ایژنیک، محکم و با دوام 100ایزوالسیوو 

  کعایق بندی به ک ، پیچ  ای  وابند، وانتیالتور  االستیک میانی شاسی و بدنه، رزین درب، 

افزایش استحکام به  شکل، شاسی ت ومینیومی محکم،  U ، کرنر  ایکرنر  ای مثلثی 
 ک ک

 

 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی بررسی بدنه 

 pvc  انند دیگر دسیتگاه  ای سیوپر مینیاتور سیاخت اسیکندری، این دسیتگاه نیز از بدنه 
گ و بسیار مستحکم دستگاه نیز فشرده و یکپارچه ساخته شده است. شاسی  ای ضد زن

شد شد.از جنی ت ومینیوم تنادایز  سیار باالیی دارد و  رگز  ه می با این نوع بدنه کیفیت ب
یگر این نوع بدنه در عایق بندی تو مزیت دی ن یشود.   چنین گدچار فرسودگی و زنگ زد

شد که در برابر سیار عا ی ع ل میکند. الزم به ذکر است که  برودت و حرارت شارش میبا ب
 تگاه شبل و ب د از جوجه کشی شابل شست شو و ضد عفونی می باشد.بدنه این دس



 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  سنسوربررسی 

تنظیم  سنسور اصلیسنسور مجزا می باشد.  3تایی دارای  16دستگاه جوجه کشی شترمرغ 
زمره برترین  ا شرار دارد و حتی به سییوئیی بوده که در  SHT3دما و رطوبت این محصییول 
سیوو نیز نیاز ندارد. سور شی تی کا یبرا سن مقادیر دما  و رطوبت را با نهایت دشت می   ،این 

 سنجد و در اختیار برددستگاه شرار می د د.

سنسور برای  ضطراری در طراحی این دستگاه از یک عدد  دیگر نیز ب نواو جایگزین شرایط ا
فوری و سنسور یدکی استفاده شده است. اگر به  ر نحوی سنسور اصلی دستگاه غیرف ال 

 شود، این سنسور سری ا وارد مدار شده و به تنظیم دما دستگاه می پردازد.

ستگاه نیز مقادیر دمای محیط سومی د سور  صورتیکه دمای  سن سنجد. در  ستگاه را می  د
شروع به اخطار  شد دستگاه  سب با سور از  میکند. زدومحیط نامنا سن   چنین توسط این 

 ایجاد نوسانات دمایی در داخل دستگاه جلوگیری به ع ل می تید.

 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  بردبررسی 

 
ضد نویز طراحی شده  SMDا مونتاژ می باشد که ب JDR950برد دیجیتا ی این محصول از نوع  و 

ک ک منطق فازی به تنظیم به این برد از تکنو وژی  وش مصنوعی نیز بهره می برد و  است.
بوده و برد دسییتگاه شابلیت ذخیره  ARMاز نوع  میکرو کنتر ر این برددسییتگاه می پردازد. 

مدت  به  شابلیت کنترل از راه دور را دارد.   2اطالعات  به  چنین اماه و  ند  ین برد می توا
 دی اکسید کربن نیز مجهز شود.صورت سفارشی به سنسور 

 

 



 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  درببررسی 

سی  ای ت ومینیومی و ورق دو جداره پلی کربنات می  شا شامل  ستگاه  ساختار درب این د
به کار رفته رزبند الستیک د توسطباشد.   چنین این درب دارای دو عدد چفت بند بوده و 

 در طراحی تو عایق بندی دستگاه را کامل میکند.

ضربه پذیری و عایق  ،مه ترین ویژگی این درب عدم نفوذ اش ه  ای مضر به داخل دستگاه
دستگاه جوجه کشی پلی کربنات به مراتب بسیار بهتر برای ساخت درب  بندی تو می باشد.
 از شیشه می باشد.

 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  سیستم رطوبت گیر و تهویهبررسی 

در روز ای ستر از تخم نطفه دار شترمرغ رطوبت گیری میشود. این   او طور که گفته شد 
توسییط تو می تواو دسییتگاه نیز دارای سیییسییتم رطوبت گیر و تهویه حرفه ای می باشیید که 

ن سیییسییتم از فن  ای یدر طراحی ارطوبت اضییافی تخم نطفه دار شییترمرغ را کا ش داد. 
متحرک و ثابت اسییتفاده شیییده و کانال کشییی تهویه شوی و فن  ای دائم کار و دریچه  ای 

 ه است.دجریاو  وا در داخل دستگاه به کار گرفته شخاصی نیز برای 

 
 

 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  سیستم رطوبت رسانیبررسی 

مایزر و ورطوبت سیییاز اتدارای  این دسییتگاه ،ای تأمین رطوبت جوجه کشییی در دوره  چربر
داخل دسییتگاه   وایاین رطوبت به صییورت  م دما با  میباشیید. یظرف رطوبت سییاز داخل

 ت دمایی ایجاد ن یکند.شوک و یا نوسانانوع چ یتأمین میشود و برخالف رطوبت سرد  



 
 

 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  موتور و سیستم چرخشیبررسی 

نیازمند موتور گیربکی دار بسیییار شوی می باشییند تا شییترمرغی جوجه کشییی  ای  ماشییین
گروه صیین تی اسییکندری د. ند وزو سیینگین تخم  ای نطفه دار این پرنده را تح ل کننبتوان
در این دستگاه بهره برده که  از موتور ای گیربکی دار مخصوص جوجه کشی شترمرغنیز 

 ایی از جنی فوالد تبدیده میباشد.گیربکی داخلی و چرخ دنده   4داری 

درجه ای کار  90به صورت گهواره ای و با زاویه  تواین دستگاه توسط موتور سیستم چرخشی 
در ض ن  این سیستم فاشد  ر گونه تکاو ناگهانی و یا  رزش و سرعت باال می باشد. میکند. 

 3سیییاعت یکبار و یا  2سیییاعت یکبار و یا  1مدت زماو چرخش تخم در این دسییتگاه بر روی 
 ت یکبار شابل تنظیم است.ساع

 

 

 

 

 

 

 



 تایی 16دستگاه جوجه کشی شترمرغی  گارانتیبررسی 

 
سال خدمات پی از فروش  10ماه گارانتی و  12این دستگاه جوجه توری مخصوص شترمرغ از 

این گارانتی شییامل ت امی شط ات بوده و در زماو خرید به  کارخانه اسییکندری بهره می برد.
کندری جهت گروه صیین تی اسییصییورت اتوماتیک به اسییم خریدار ثبت و ف ال میشییود. 

یت ن وده است. انیز نهایت دشت را رع همشتریاو در بسته بندی این دستگا تسودگی خیال
صورت مط ئن این محصول پی از  سیف به  ست کنترل کیفی با کارتن چند الیه و ورق تکا ت

ستگاه بدوو عیب و ایراد و  شود تا د سته بندی می سیب دیدب شتری تحویل داده ت گی به م
 شود.

ـــی  ـــتگاه جوجه کش ـــترمرغی برای خرید دس ـــتر ای   تایی 16ش و مطالعه جزئیات بیش
 محصول کلیک کنید:

  تایی 16شترمرغی دستگاه جوجه کشی  خرید

 

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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