
شناخته میشود، از جمله   20rcom king suroکه با نام تجاری  آرکام کره تایی 24دستگاه جوجه کشی 
شی خانگی در بازار جهانی  شین جوجه ک شمار می آیدبا کیفیت ترین ما سیار . به  تنظیم  عالیدقت ب

تایی را برای جوجه کشااای از درند ای زینتی و  24آرکام  ،باال سااااختبه همراه کیفیت  دما و رطویت
 ساخته است. ایده آلحتی خزند ای 

درورش درند ای  رای قیمت و طوطی ساااانای و نهادهای کمیاع لیالیت میدنند با کساااانی که در امر 
ستند. شنا ه ستگاه به خوبی آ سدندری  آوازه این د صنیتی ا ستگاه در کنار محصوالت خویش روه  ، د

شی  صاری در اآرکام را اورجینال تایی  24جوجه ک صورت انح ساند. یبه  الزم به ذکر رای به لروش می ر
محصوالت  وتنها نمایند ی رسمی آرکام کره جنوبی در ایرای می باشد است که  روه صنیتی اسدندری 

 رضه میدند.سال تضمین قطیات یدکی به بازار ع 10ماه  ارانتی و  12این کمپانی را با 

دستگاه های حرله ای می باشد که در ادامه این متن به بررسی  یک 20یا سورو  تایی 24دستگاه آرکام 
 مشخصات لنی آی درداخته ایم.
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 وع کاربرین  و حرله ایخانگی 

 

عدد،  60الی  40 بین برای تخم های نطفه دار با سااایز ریز تایی 24آرکام به طور کلی ظرلیت دسااتگاه 
سط  سایز متو شت  30الی  20برای تخم های نطفه دار با  سایز در  9عدد و برای تخم های نطفه دار با 

 عدد می باشد. 12الی 

ترکیب کریستال نشدن و  ABSمواد تایی آرکام با  24طراحی ظریف و شدیل بدنه دستگاه جوجه کشی 
هم اینک بینوای بهترین جنس برای ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی این متریال ها  خورده است.

هیچ وقت دچار زنگ زد ی نشاااده و در برابر برودت و حرارت و رطوبت آیند. چرا که به حسااااع می 
سیار کاملی دارند. شد و در نوع بدنه  اینهمچنین  عایق ب ضربه نیز مقاوم میبا به اندازه کالی در برابر 

 سال می توای از این دستگاه همانند روز اول بهره برد. 15صورت استفاده صحیح حداقل به مدت 

 عدد 24 تخم مرغ
 عدد 60 تخم بلدرچین
 عدد 12 تخم بوقلموی

 عدد 30 تخم کبک
 عدد 20 تخم اردک

 عدد 12 تخم غاز
 عدد 12 غازقو تخم 

 عدد 40
 عدد 36
 عدد 36
 عدد 60
 عدد 36
 عدد 60



 
هدف شرکت آرکام کره از به کار بردی کریستال نشدل در ساخت این دستگاه ایجاد یک الیه لیلتر برای 

لقط  روه امدانات را همانند این در ایرای  عدم ورود اشاایه های مضاار به داخل دسااتگاه می باشااد.
 صنیتی اسدندری در ساخت دستگاه های خود به کار بسته است.

شی می هم اکنوی یدی از شرکت آرکام کره  ستگاه های جوجه ک ساخت د صه  شتازای جهانی در عر دی
سوئیسی بهره برده راندمای دستگاه های خویش از نسل سوم سنسور باشد. این شرکت برای تضمین 

الزوی بر دما قادر به ساانجش دقیق میزای رطوبت هم می باشااد و دقت بی  SHT3ساانسااور اساات. 
از تنظیم خارج نمیشااود و نیازی به کالیبراساایوی همچنین این ساانسااور  نظیری از خود ارائه میدهد.

سور  ندارد. سن سدندری نیز در محصوالت جدید خویش از  صنیتی ا شرکت آرکام،  روه   SHT3همانند 
 استفاده میدند.

سنسور محیطی نیز برای سنجش دمای اتاق جوجه کشی  24در محصول  شرکت آرکام یک عدد  تایی 
ست. شده ا سور نیز دقت ب در نظر  رلته  سن صلی آی دراین   االیی در اندازه  یری دما دارد و نقش ا

 جلو یری از نوسانات و شوک دمایی می باشد.

س شرلته ترین در نوع خود دان ستگاه را می توای از جمله دی جدیدترین لناوری ها و ت که با برد این د
مفید این برد ویه ی های منحصاار به لردی دارد که یدی از  آمیخته اساات.قطیات الدترونیدی مرغوع 

شود ستگاه قطع  شد. در واقع ا ر برق این د شروع به بوق ، ترین آنها در زمای قطیی برق می با برد آی 



تخم های نطفه دار  ردد. همچنین این برد زدی میدند و به کاربر اخطار می دهد تا مانع تلف شااادی 
 تیداد روزهایبیروی و  دیر دما و رطوبت داخل دساااتگاه، دمایدارای نمایشاااگر دیجیتال بوده و مقا

در ضااامن ا ر دما و رطوبت جوجه کشااای و یا دمای محیط   ذارد.را به نمایش می جوجه کشااای 
  .، برد این دستگاه شروع به بوق زدی و اخطار به کاربر میدندنامناسب باشند

 

ستفاده  صول خالقانه در واقع  تایی 24آرکام شانه های مورد ا شد. این کمپانی کره ایمح شانه  میبا
سایزیک  شود در تمامی محصوالت کهای همه کاره و یا  ستاندارد و جهانی نیز  فته می شانه ا ه به آی 

ست. ستفاده قرار  رلته ا شته و برای هر اندازه تخم  آرکام کره مورد ا شانه ها مزیت های زیادی دا این 
شااانه ها به صااورت القی و یا عمودی قابل  نطفه دار قابل اسااتفاده می باشااند. تخم نطفه دار در این

 چیدی است.



 
جالب بودی بسیار کارامد طراحی شده است. این تایی نیز در عین  24سیستم چرخشی دستگاه آرکام 

ستم الهام  رلته از حالت چرخش  هوار ستگاه بر روی دایه هایی ق هسی شد. بدین منظور د رار ای می با
 به سمت چپ و راست می چرخد.درجه  90 رلته و به شدل  هواره ای و در مجموع با زاویه 

ستم کارایی چرخش غلطدی و  سی شی درجه ای را ندارد ولی برای  360هر چند این  سب جوجه ک منا
شد. شی  می با ستم چرخ صسی ستگاه هایی به  شده 360ورت میدود د ست درجه طراحی  . )چهار ا

 بدین صورت طراحی شده اند.( 6و  5، 4، 3محصول کارخانه اسدندری از جمله ایزی باتور 

ستم  شی آرکام سی ستگاه جوجه ک سانی د صورتب تایی 24رطوبت ر ستگاه  ه  کار دمپاژ آع به داخل د
شد. میدند سلولوزی می با شامل یک دمپ اتوماتیک آع و دد  ستم  سی ستورات برد این  به آع  ،و با د

سیاع آع شدل قطره ای )  ستگاه منتقل می (همانند آ ستگشودبه داخل د تایی ارکام،  24اه . در داخل د
این نحوه رطوبت رسانی  منتقل شده و سپس در اثر هوای  رم به رطوبت تبدیل میشود.اع بر روی دد 

 روه صنیتی اسدندری نیز در چندین مدل از محصوالت . میباشددقت عمل باالیی دارد و بسیار کارامد 
 رطوبت رسانی بهره  رلته است. خود از این تدنیک و مدل



 

سااال خدمات دس از  10ماه  ارانتی و  12فیت خارجی را با  روه صاانیتی اساادندری این دسااتگاه با کی
ات یدکی این دستگاه را می توانید تا چندین سال همچنای از تمامی قطی به بازار عرضه میدند.لروش 

 دریالت نمایید. روه صنیتی اسدندری خدمات دس از لروش 

 تایی آرکام 24خرید دستگاه جوجه کشی کره ای 
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