
 یــــــتای 24رمرغ ـــــشتمعرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

ستت هاکو ندجو خاصوجهجکوی تتروف  کو او او یپو وت یرو24دستتاه جوجهجکوی تترورتتا    و
ست. ساه جووردجو  سی رودقیق یپود ساموب سی ساموبهدجووود  ووورطهبتووتأ یپود ر او سی

ست.رطهبتو سی یهلکوویژجو اودرود هلوآنوط  فروگ دیدجو  ریپوجهجکوآوراوتم مووگی ووو   
دروجهجکوی تترو اورتتا    ور ند  نوبستتی روب  یرو ته  تیکورتتا    روستت هتو ستت  دراو

ستت خوهد  پو او او  ومو روته نیدوبکورتتهرپوو10  جوگ ر ناروووو12 یپودستتاه جور وب و.ود رد
واووبوس یتوچی پودیه یاوه یدونم یید.آنالیپو 
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و
و

و
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و

https://chicken-device.ir/product/24-egg-ostrich-incubator/


 تایی 24مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 س ها رودیه رجودساه ج ی پ رچک،و   دجوب وع یقوب داوب   PVC  اورفحکوه ا

 نهعور سروه اودساه ج ر سروه اوآله ی یه روتحتوف  رپولیزراوووف  رپویهرجو ا

 ج اوچ رچهبودرب ر سروه اوآله ی یه روتحتوف  رپولیزراوووف  رپویهرجو ا

 ج اونهرگی ودرب ب   uv  ذی وب ودررد لروی ب  پودووجد رجوووی  الو نعط فو

 ج اوی ن ود هلر سفیدورنگووو اوج او لروآ ید

ج اوی ن و اصلوبکو آله ی یهموسختوتحتوف  رپورنگویهرجو او سا تیک
 درب

ABS ج اوی ن   ق ومودروب  ب وض بک U ر ل 

 د ر ا وور سروآله ی یه ر pvc  سایکو  بیپوبدنک

 د ر ا ووبدنکودساه جریزیپوهه ب دو  بیپودربو

 د ر ا   یکوه او سای روض بکوگی 

 د ر ا عددوو نایالتهرو)دریچکوهه اوق بلوت ظیم( 2

 د ر ا  یچوه اوهه ب د

 د ر ا عددوچفتوب دو سایل 2

 س ها رویلروبدنک دررد،وی  الوه یژنیک،و ح موووب ودو مو100 یزو سیهنو

 ع یقوب داوبکویمک  یچوه اوهه ب د،وو نایالتهروه و سایکو ی نرور سروووبدنک،ورایپودرب،و،

  ز یشو ساح  موبکو ر ل،ور سروآله ی یه رو ح م،و U ی ن وه او ثلثرو،وی ن وه ا
 یمک

و

 تایی 24دستگاه جوجه کشی شترمرغی بررسی بدنه 

ردجو او س هاکو ساه جوجهجکوی رو ضدوانگو یپود ساح مووو سی رو     دجووووPVCبدنکوب
رد. سروه اوآله ی یه رو روب  ر  سی روب دو مووووی پ رچکووو ب وییفیتودرودروو قعو ا ی خوب

س لی نوطه نرو او ساه جوبکوی رور اکوت وعالوجوب ور ند  نوب  ،وی رب وباه ندوب  او س هتو یپود
ساف دجو اودساه جوبه جوبب د. ضدعفهنروووساه جوبکودو یپودرو  ر فارو روته نیدوبدنکوآنور و
وی ورستورهودهید.



و
 نج موگ  اکو ستویکوبکو سایکوی س نوع یقوب داونه یرو یپودساه جونیزوتهسطویکونهعو

طهروی  لوبدنکودستتاه جور وهه ب دووو یزولکونمهدجو ستتتت.ودرو یپودستتاه جوه ونهعوتب دخو
و اوتههیکوووسیساموسی یهلکوآنو نج مو یهی د.ر   و اوط یقودریچکوهب و حیطود  یرو

 تایی 24بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 
ر  یطرو س سهره او اعدداودرو یپودساه جوبکوی روگ  اکوردجوت ود  ووورطهبتوآنودروه و

سهئیاووSHT3س سهرو هما یپوس سهرو یپودساه جوب ونه یتودقتوت ظیموووتأ یپورهند.و
گ  نوقیمتودرود  ووورطهبتور و ند اجو یهی د.و یپوستت ستتهروب ودقتوب  وآنو یب رتتتدویکو

کوی رور اکوووی رو او زیتوه او هموآنوعدمونی اوبکوی لیب جو روب نده او عاب وه رجرونیزوب
وب رد.

سهرو س  ضط  اونیزو ر  یطو  را    وب  او درود هلوآنودروط  فرو یپودساه جوجهجکوی رو
سهرویدیرودروا  نو س  ست.و یپو ردجو  صبو رلروبدونون سهرو  س   اوی رو  ا دنو فام لرو

وتهسطوب دودساه جو ع خو ی هد.تأهی و



را     ساه جوجهجکوی رو سهرو حیطرونیزودرو یپود ردجووووس  صبو ساه جون ب ودروب دود
ت ظیمو ی  دوت ورهکود  یروبکوتخمونظ وگ  اپود  اوبی ون،ود  ووورطهبتود هلودساه جور و

همچ یپوتهسطو یپوس سهروا  نی کود  او حیطون    سبوب رد،ووه اونطفکود روو ردون هد.
وس یع و روته ندو اهجکوآنورهد.ی رب و

 تایی 24دستگاه جوجه کشی شترمرغی  بردبررسی 

 
ب و ستت  ویکوو روب رتتدستت هتو ستت  دراووJDR950جهجکوی تترو یپودستتاه جو اونهعول وی ا 
ایب نرو او.وق بلیتو  تتط  فرورتتتدجو ستتتتوSMD هنا ژولهژاو ی تت  اکو  طقو  ااوووت  ه

یدیر،ووه استت ستتهر ه او بکو دپو اعدد،وه وجرو   ج،و    نوگز رموو2ذهی جو طالع پو
 هدمووGSMوس عت،و    نو تص خوبکودیا  گ ووو24فد قلوووفد یث ود  اوثبتوردجودروطهخو

،وعدموتأثی و ذی او اوARMبه جوگی او او ی  وی ا ل و،وووی ا خو اور جودوروب و هب یلووو ی ا نت
ویژگروه او جهزوبکونم ی تته ودیجیا لروووی رب اوستت دجووور فتو او  ه جوووضتتدونهیزوبهدن،و

و هموب دو ی   اکو یپودساه جوجهجکوی رورا    رو روب رد.

 تایی 24دستگاه جوجه کشی شترمرغی  درببررسی 

اوری کوس دجو او لروی ب  پودووجد رجوبه جوگ  اکوردجوبو یپودساه جوبکوج دروس هتودر
 زیاه یرو همرویکود ردو اوجملکو:و ق و توب  ودروب  ب وضتت ب پوو ستتت.و لروی ب  پوبکودلیل

وبی ا وقیمتوووسطحورف فو،وع یقود  ووورطهبتUVووضدو رعکوونهرو ح م،و یلا و  ه جو ض 
سی ر ری کود رد.وبها اوووییفیتوب سکوب و س هودرو ق ی ساف دجو او یپو ا ی خودرو تودربو 

.ونه یرو یپودستتاه جوبستتی رویمکو ی  دبکو  ز یشور ند  نوت یرورتتا    روو24دستتاه جو



نهس ن پود  یرووورطهبتوووی وآسیبودیدنوتخموه اونطفکود رووب عثو یج دو لروی ب  پوچ  یک
 او ض ونهرونمیه دد.دروب  ب و رعکوه 

 تایی 24رطوبت گیر و تهویه دستگاه جوجه کشی شترمرغی بررسی سیستم 

وورطهبتوگی او اوتخموه اونطفکود رورتتا    ودرو یپودستتاه جوتهستتطویکوستتیستتاموبهی کو
قهاووو پوه اوو یپوستتیستتاموتهستتطوهه یشوه او خصتته و ج  و ی تتهد. ه دستترورتتدجو

دروبیپوتخموه اوه رتترو روب رتتدویکوبکوج ی نوبها وهه ووود ر اوی ن خوی تترووط  فرورتتدج
ستتیستتاموتههیکووورطهبتوگی و یپودستتاه جوعمل  دوتم مو ته  تیکوونطفکود رو رو نج  د.

ی رب وب وت ظیمودریچکوه اووهمچ یپود رتتاکوووتحتودستتاهر پوب دودستتاه جو ع خو ی تتهند.
و یز نوتههیکوآنور وتغیی ودهد.تههیکو روته ندودرو یپودساه جو

 

 تایی 24دستگاه جوجه کشی شترمرغی  سیستم رطوبت رسانیبررسی 

 
دساه جو  ز یشو ید وی دوت ودرودور نوهچ ونی او ستویکورطهبتودروجهجکوی رو اورا    و

ور ود راکوب رد.وتخمووجهجکوته نور ساپوووه وجو اووهدسطحوتخموه وبکو ند اجوی  رون مور
همچ یپویکوعددوظ فورطهبتوستتت اوبکوی رور اکووولو یپودستتاه جوهب  او یپو  ظهرودرود 

ستتیستتاموتأ یپورطهبتو یپودستتاه ج،وودستتاه جو اورطهبتوستت او ته  یزرونیزوبه جو روب د.و
 یج دو یج دوآهکوووی ورطهباروهمود  وب وهه اود هلوی بیپو یج دو ی  دووو  تت التروهمچهنو

ورهکود  یروند رد.

 



 

 تایی 24بررسی موتور و سیستم چرخشی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 
درو یپودساه جوو یب ردچ خودندجوه او ه داوگی ب اود هلروووو4ر اویکود وKTYZ80 هتهرو

ست. سی روقدرتم دوبهدجوووبکور فاروتحملووانووبکوی رور اکو  پوتخموه اویهس  یپو هتهروب
درجکوووگهه رجو او  ن دوو90سیساموچ ه رودساه جوبکورهرپوود رد.نطفکود رورا    ور و

 یپوستتیستتاموبدونو یج دول اموووی وت  نون گه نروووب وستت عتوبستتی رون موی رو روچ هد.و
وب ورواوت یم ه او خالفروق بلوت ظیمو ست.همچ یپو یپوسیساموچ ه روو ی  د.

 تایی 24بررسی گارانتی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 روستت لکوو10  هکوووهد  پو او او  وموو12 ر اوضتتم نتون  کوه جودتم  روقطع پو یپودستتا
ر د. س  دراوب وبیشو اووب  ر عارو  س و ی  نوو100گ وجو س ت  ستنم ی دگرودرو ساکو  وته ن

  خص پورم وبکوه ه موه یدو یپوو حصه تشو ر ئکودهد.هد  پو او او  وموج  عروبکو
ه وودروستیستاموب نکو طالع تروی ره نکو ست  دراوثبتورتدجووودستاه جوبکورتهرپوههدی ر

اه جور ود رتاکوب رتیدو روته نیدوآنو اوبخشوهد  پوا  نویکودرهه ستتوقطع پویدیرودست
و او او  وموی ره نکوتأ یپوی ید.



و
 

تایی و مطالعه جزئیات بیشـــتر ای   24برای خرید دســـتگاه جوجه کشـــی شـــترمرغی 
 محصول کلیک کنید:

و تایی 24دستگاه جوجه کشی شترمرغی وخرید

و

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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