معرفی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور یکـــــ
دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  1دستگاهی کامال خودکار و هوشمند است که توانایی جوجه کشی خودکار از تخم پرنده های اهلی و
حتی زینتی را دارد .در ساخت بدنه این دستگاه از مواد پلیمری کامال بهداشتی بنام  ABSاستفاده شده که در برابر ضربه ،حرارت و
رطوبت باال مقاومت باالیی از خود نشان خواهد داد .سنسور فوق العاده دقیق  ،SHTشانه های مخصوص ،برد جوجه کشی هوشمند
با قابلیت انتخاب پرنده  ،تامین حرارت و رطوبت فازی و لحظه ای از قابلیت های این ماشین جوجه کشی است.

خصوصیات فنی دستگاه ایزی باتور 1
صنعتی و مقاومABS

جنس بدنه

پلی کربنات ضد اشعه ماورا بنفش

جنس شیشه نورگیر

ABSصنعتی و مقاوم

جنس راک

گیربکس دار RPM 1ساخت مالزی

نوع موتور گرداننده

50 × 50 × 24سانتی متر

ابعاد دستگاه

6کیلو گرم

وزن دستگاه

ساخت کشور سوئیسSHT SENSIRION

سنسور اصلی

ندارد

سنسور محیطی

المنت های نسوز

سیستم تامین دما

ظرف آب و فن دائم کار

سیستم تامین رطوبت

شاخکی

نوع شانه

دائم کار مبتنی بر خال

نوع فن

سیمی با روکشی از پنبه نسوز

نوع المنت

بر اساس منطق فازی و کامال هوشمند

شیوه تامین دما و رطوبت

پالستوفوم دانسیته 20

عایق بندی به کمک

دما – رطوبت – روز شمار

دارای نمایشگر

12ولت

نوع برق مصرفی

دارد

قابلیت انتخاب پرنده

ندارد

ستر و هچر همزمان

دارد

قابلیت اتصال به سیستم برق اضطراری

دارد

دریچه تنظیم هوا

دارد

ظرف آب اضطراری

1سال

گارانتی

10سال

خدمات پس از فروش

ظرفیت جوجه کشی دستگاه ایزی باتور 1
48عدد

ظرفیت تخم مرغ

100عدد

ظرفیت تخم بلدرچین

18عدد

ظرفیت تخم بوقلمون

40عدد

ظرفیت تخم کبک

15عدد

ظرفیت تخم فالمینگو

18عدد

ظرفیت تخم اردک

40عدد

ظرفیت تخم قرقاول

18عدد

ظرفیت تخم غاز

60عدد

ظرفیت تخم طاووس

15عدد

ظرفیت تخم لک لک

100عدد

ظرفیت تخم کاسکو

100عدد ظرفیت تخم انواع طوطی
100عدد

ظرفیت تخم فنچ

100عدد

ظرفیت تخم کبوتر

100عدد

ظرفیت تخم قناری

لوازم داخل بسته بندی محصول
یک عدد

سبد هچر

دارد

شانه های اضافی

دارد

نطفه سنج

دارد

کارت گارانتی

دارد

دفترچه راهنما

دارد

سی دی آموزشی

دارد

انبرک اتصال به باتری

دارد

آداپتور  220به  12ولت

تعداد  4عدد

پالک هوا

بدنه مقاوم در برابر ضربه
بدنه این دستگاه جوجه کشی خانگی از ماده بادوام پلیمری بنام  ABSاستفاده شده که در برابر ضربه حالتی کشسانی و تدافعی خواهد
داشت و به ندرت دچار شکستگی خواهد شد ،به دلیل ساخته شدن از مواد پلیمری دست اول ،هرگز گازهای مضر شیمیایی از خود
متصاعد نخواهد کرد.

برد جوجه کشی مجهز به هوش مصنوعی
برد جوجه کشی به کار رفته در این دستگاه و سایر دستگاه های جوجه کشی کمپانی اسکندری به صورت کامال اتوماتیک و دقیق SMD
مونتاژ شده اند ،بنابراین درصد نویز پذیری و هنگی بسیار پایینی دارند .هم چنین این برد ها از هوش مصنوعی و منطق فازی برخوردارند
و دما و رطوبت مور د نیاز جوجه کشی را به شکلی لحظه ای تولید می کند و بدین ترتیب مانع از مصرف زیاد برق و وارد آمدن شوک
گرمایی یا سرمایی به تخم ها خواهد شد.
قابلیت انتخاب پرنده

یکی از قابلیت های خوب دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ، 1امکان انتخاب پرنده مورد نظر از بین گزینه های موجود بر روی صفحه
برد است که امکان یک جوجه کشی بدون دردسر و راحت را برای کاربر فراهم خواهد کرد .پرنده هایی مانند مرغ ،کبک ،بوقلمون،
اردک ،غاز ،بلدرچین قابلیت جوجه کشی خودکار را دارند.

چرخش گهواره ای تخم ها
فرایند چرخش تخم ها در ایزی باتور  1بسیار بسیار آهسته و به صورت گهواره ای می باشد.تخم ها باید به صورت عمود بر روی شانه ها
قرار بگیرد ،طوری که قسمت نوک تیز تخم رو به پایین باشد .چرخش تخم ها با یک دور در  2ساعت و با استفاده از موتور گیربکس دار
مخصوص جوجه کشی انجام خواهد گرفت.
بهره مندی از سنسور دقیق SHT
سنسور به کار رفته در ایزی باتور  1و سایر دستگاههای جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری از نوع  SHTساخت کمپانی
 SENSIRIONسوئیس می باشد که دقت باالیی در سنجش دما و رطوبت داخل دستگاه دارد و در بسیاری از ابزار آالت دقیق پزشکی
و نظامی از آن استفاده می شود .این سنسور برخالف نمونه های بی کیفیت چینی هرگز از کالیبره خارج نخواهد شد.

قابلیت اتصال مستقیم به باطری خودرو
ایزی باتورهای  1و  2از مصرف برق بسیار پایینی برخوردارند و تنها  12ولت برای کارکرد صحیح آنها کافیست .بنابراین ضمن اینکه از
مصرف برق بسیار پایینی برخوردارند ،می توانید با استفاده از باتری  12ولت خودرو نیز دستگاه را راه اندازی کنید .برای این منظور
انبرک هایی به همراه دستگاه ارسال شده که در مواقع ضروری می توانید از آنها بهره ببرید.
گارانتی و خدمات پس از فروش
تمامی دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری از گارانتی  1ساله و خدمات پس از فروش  10ساله برخوردار است .حضور
نماینده های معتبر کارخانه در اکثر استان ها و شهرستان های کشور دسترسی به خدمات گارانتی و پس از فروش را برای شما خریدار
گرامی سهل تر خواهد کرد .همچنین تیم خدمات پس از فروش همه روزه از ساعت  8صبح الی  7عصر جوابگوی سواالت شما خواهد
بود.
آموزش کامل کار با دستگاه از طریق بسته های آموزشی همراه
به همراه دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  1بسته های آموزشی متنوعی قرار داده شده است که شما را با پایه و اصول جوجه کشی و
نحوه راه اندازی دستگاه آشنا خواهد کرد .سی دی آموزشی جوجه کشی از پرنده های مختلفی مانند مرغ ،بوقلمون ،اردک ،غاز،
بلدرچین ،کبک و دفترچه رنگی راهنمای محصول از جمله لوازم آموزشی هستند که همراه با دستگاه ارسال خواهد شد.
برای خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  1و مطالعه جزئیات بیشتر و مشاهده فیلم محصول کلیک کنید :دستگاه جوجه کشی ایزی
باتور  48تایی

