
 یــــــتای 64رمرغ ـــــشتمعرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

دستگاهی کامال مناسب برای جوجه  ساخت اسکندری تایی 64 دستگاه جوجه کشی شترمرغ
شد صنعتی می با شترمرغ در ظرفیت های  شی از  ستگاه از . ک ستم های مختلف این د سی

به صورت  طوبت گیر آن جمله سیستم تهویه و مکانیزم چرخشی و سیستم رطوبت دهی و ر
 .شده است طراحی شترمرغحرفه ای و تخصصی برای جوجه کشی از 

این ماشین جوجه کشی صنعتی شترمرغ دارای دقیق ترین سیستم تأمین دما و رطوبت می 
سنسور یدکی و محیطی نیز مجهز شده است.  سوئیس SHT3باشد و به نسل سوم سنسور 

و بستتیار با دوام ستتاخته شتتده این دستتتگاه به کار رفته و بدنه آن نیز از مواد  تتد زن  در 
ستتاخ خدمات  س از  10ماه گارانتی و  12تایی با  64دستتتگاه جوجه کشتتی شتتترمر ی استتت. 

فروش به بازار عر تته میگردد. در ادامه جزئیات بیشتتتری در خصتتوم این محصتتوخ ارائه 
 شده است.
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 تایی 64مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

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

 های دستگاهنوع شاسی  شاسی های آلومینیومی تحت حرارت لیزری و حرارت کوره ای

 جنس چارچوب درب شاسی های آلومینیومی تحت حرارت لیزری و حرارت کوره ای

 جنس نورگیر درب باال uv  لی کربنات دو جداره و کامال انعطاف  ذیر با درصد

 جنس کرنر داخلی سفید رن  و از جنس  لی آمید

جنس کرنر متصل به  آلومینیوم سخت تحت حرارت رن  کوره ای استاتیک
 درب

ABS جنس کرنر مقاوم در برابر  ربه U شکل 

 دارای و شاسی آلومینیومی pvc الستیک مابین بدنه

 دارای ریزین هوابند مابین درب و بدنه دستگاه

 دارای  ایه های الستیکی  ربه گیر

 دارای عدد وانتیالتور )دریچه هوای قابل تنظیم( 2

 دارای  یچ های هوابند

 دارای استیلعدد چفت بند  2

 ساختار کلی بدنه درصد، کامال هایژنیک، محکم و با دوام 100ایزوالسیون 

 عایق بندی به کمک الستیک میانی شاسی و بدنه، رزین درب، ،  یچ های هوابند، وانتیالتور ها

افزایش استحکام به  شکل، شاسی آلومینیومی محکم،  U کرنر های مثلثی ، کرنر های
 کمک

 

 تایی 64دستگاه جوجه کشی شترمرغی بررسی بدنه 

ساخت این دستگاه  صنعتی اسکندری در  چه فشرده و یکپار PVCجوجه کشی از بدنه گروه 
جنس آلومینیوم آنادایز از شاسی های به کار رفته در ساخت دستگاه نیز  بهره برده است.

شده می باشند. از مزیت های مهم این نوع بدنه همین بس که هیچ وقت در برابر رطوبت و 
همچنین این نوع بدنه  آب دچار  وسیدگی و زن  زدگی نمیشود و دوام بسیار طوالنی دارد.

 کامال عایق دما و رطوبت می باشد و قابلیت  د عفونی و حتی شست شویی آسانی دارد.



 
 

 تایی 64بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

جوجه کشتتی می دما و رطوبت  ستتنجشآن  مهمترین ستتنستتور این دستتتگاه که نقش اصتتلی
شد سور  با سن ست.  SHT3از  شده ا سگر دیجیتالی هم اکسوئیس انتخاب  نون دقیق این ح

سور  سن شد و قیمت باالیی دارد.  سور دما و رطوبت می با سن سوئیس در گذر  SHT3ترین 
از کالیبره  برخالف ستتایر ستتنستتورها زمان دقت اولیه خود را از دستتت نمی دهد و در واق 

 خارج نمیشود.

 
سنسور مجزای دیگر  سکندری برای تضمین راندمان این دستگاه از دو عدد  صنعتی ا گروه 

سور دومی  سن ست.  سور نیز بهره برده ا سن سری   شتیبان و جایگزین  می  SHT3به منظور  



باشد و در شرایط ا طراری فعاخ میشود. سنسور سومی نیز دمای اطراف دستگاه را اندازه 
مان  آستیب دیدن تخم های میگیرد تا برد دستتگاه بتواند از نوستانات دمایی مطل  شتود و 

سفارش مشتری حتی به سنسور  نطفه دار گردد. دی اکسید البته این دستگاه در صورت 
 واند مجهز شود.کربن نیز می ت

 تایی 64دستگاه جوجه کشی شترمرغی  بردبررسی 

 SMDکه با قطعات مر وب الکترونیکی و مونتاژ  میباشتتتد JDR950کنترلر این دستتتگاه از نوع 
تایی حتی به هوش مصنوعی مجهز  64شترمرغ دستگاه جوجه کشی برد  طراحی شده است.

 JDR950تصتمیم گیری میشتوند. توستط برد ن بر استا  منطق فازی آ دستتوراتمی باشتد و 
از  کنترخسیستم های مختلف این دستگاه را به صورت خودکار کنترخ نمود. امکان میتوان 
سیب روزه، وجود خروجی های یدکی و  60، حافظه داخلی  یامکبا اینترنت و یا  راه دور عدم آ

 می باشد. JDR950ویژگی های مهم برد  یشرفته  دیگر  ذیری در برابر نوسانات برق از

 
 

 تایی 64دستگاه جوجه کشی شترمرغی  درببررسی 

 لی کربنات به  تایی دارای درب  لی کربناتی دو جداره میباشتتتد. 64دستتتگاه شتتترمر ی 
در کامل ستتبب خوام مکانیکی و فیزیکی اش همچون نشتتکن بودن در برابر  تتربه، عایق 

شارش دما و رطوبت و فیلتر کردن امواج  ستگا UVبرابر  ساخت د سیار  هبرای  شی ب جوجه ک
و درب یی نیز قرار گفته هاچفت بندنین بر روی درب این دستتتگاه همچ ایده آخ می باشتتد.

بر روی لبه های آن به طور کامل  موجودها و مونو  الستتتیک دستتتگاه توستتط این چفت بند
 هوابند میگردد.



 

 تایی 64بررسی سیستم رطوبت گیر و تهویه دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

برای ستتیرکوالستتیون هوا و رطوبت گیری در  ا تتطراریعدد فن تهویه قوی و دو عدد فن  3
این سیستم برای رطوبت زدایی از تخم های داخل این دستگاه به طور ویژه نصب شده اند. 

شده است. ستر طراحی  شتر مرغ در زمان  ه بر این بر روی بدنه این دستگاه عالو نطفه دار 
چندین دریچه تهویه متحرک نصتتب شتتده که توستتط آن می توان به تنظیم دقیق دستتتگاه 

 کارکرد فن های تهویه این دستگاه کامال اتوماتیک می باشد.الزم به ذکر است که   رداخت.

 تایی 64دستگاه جوجه کشی شترمرغی  سیستم رطوبت رسانیبررسی 

ساز  ساخت نهایی این دو نوع رطوبت  یکی از نوع اتومایزر و دیگری از نوع ظرف آب و فن در 
این رطوبت سازها نیز تحت فرمان هوش مصنوعی دستگاه در زمان  .نددستگاه لحاظ شده ا

شده را تأمین میکنند تا  وسته تخم برای خروج جوجه ها حالت  به  فکی هچر رطوبت تنظیم 
 بگیرد.خود 

 تایی 64بررسی موتور و سیستم چرخشی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

 
می باشد. این  KTYZ80از نوع  موتور مورد استفاده برای چرخش راک و شانه های این دستگاه

همچنین سرعت  آبدیده بهره می برد.گیربکس داخلی و چرخ دنده هایی از فوالد  4موتور از 



الزم به ذکر استتت که  حرکت این موتور بستتیار نرم و بدون لرزش و شتتوک حرکتی میباشتتد.
 دقیقه 60درجه بوده و مدت زمان چرخش کامل راک بر روی  90این دستتتگاه زاویه چرخشتتی 

 قابل تنظیم است. یکبار دقیقه 180دقیقه و یا  120، یکبار

 تایی 64بررسی گارانتی دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

سکندری صنعتی ا صوخ جوجه  گروه  سر ایران این مح سرتا صدها نمایندگی در  با بیش از 
 ساخ خدمات  س از فروش به بازار عر ه میکند. 10ماه گارانتی و  12کشی را با 

تایی و مطالعه جزئیات بیشـــتر ای   64برای خرید دســـتگاه جوجه کشـــی شـــترمرغی 
 محصول کلیک کنید:

  تایی 64دستگاه جوجه کشی شترمرغی  خرید

 

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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