
 تایی اسکندری 2016دستگاه جوجه کشی صنعتی خالصه 

 

تایی نسل جدید، بسیار پیشرفته تر و قدرتمندتر از نسل قدیم خود است. چرا که بدنه آن بسیار مقاوم تر و با دوام تر شده و سطح  2016دستگاه جوجه کشی 
است. این برد جوجه کشی قابلیت جوجه کشی از تخم تمامی پرنده های اهلی،  JDR 950عایق بندی آن افزایش یافته است. هم چنین سیستم کنترلر آن از نوع 

استفاده شده و به صورت همزمان از سه سنسور برای کنترل دما و رطوبت داخل و بیرون ( CPUخانگی و حتی زینتی را دارد. چرا که در آن از دو میکرو کنترلر )
ستگاه می توان به ستر و هچر همزمان، امکان کنترل از راه دور، استفاده از سیستم بر اضطراری، ذخیره دستگاه استفاده می شود. از جمله ویژگی های این د

 ساله اشاره نمود.  10ساله و خدمات پس از فروش  1روز، تامین دما و رطوبت بر اساس منطق فازی، گارانتی  60سازی اطالعات تا 
 

 
 



 
 تایی 2016ظرفیت جوجه کشی دستگاه جوجه کشی 

 عدد 2016 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ
 عدد 4608 ظرفیت جوجه کشی از تخم بلدرچین

 عدد 3072 ظرفیت جوجه کشی از تخم کبک
 عدد 1728 ظرفیت جوجه کشی از تخم اردک

 عدد 1200 ظرفیت جوجه کشی از تخم بوقلمون
 عدد 1200 غازظرفیت جوجه کشی از تخم 

 عدد 3072 قرقاول ظرفیت جوجه کشی از تخم
 عدد 1200 طاووس ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 1200 قو ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 1728 مرغ شاخدار ظرفیت جوجه کشی از تخم
 عدد 1680 ظرفیت ستر برای تخم مرغ
 عدد 336 ظرفیت هچر برای تخم مرغ

 عدد 40 تعداد سبد های ستر
 عدد 8 تعداد سبد های هچر
 دارد ستر و هچر همزمان

 در صورت سفارش خریدار طراحی به صورت تمام ستر
 

 



 تایی  2016ویژگی های دستگاه جوجه کشی 

 ABSنتی باکتریال و با دوام از جنس آ ورق های یکپارچه،   بدنه دستگاهجنس 

 مقاوم سازی شده تحت حرارت کوره ای و آنادایزینگضد زنگ و های آلومینیومی  شاسی چارچوب کلی دستگاه

 آلومینیومی خالص عایق سازی شده تحت حرارت کوره ایاز ورق های  ساخت راک ها و پایه ها

 شانه های نسل جدید از نوع آرکام با قابلیت تبدیل شدن به سبد هچر    شانه های به کار رفته در دستگاه

 مخصوص دستگاه جوجه کشی  KTYZ 68عدد  2 نوع موتور گرداننده

 درجه به چپ 45درجه به راست و  45 نوع چرخش موتور

 المنت های صنعتی استیل سیستم تامین گرما

 (بدون آهکرطوبت ساز آتومایز )تولید رطوبت گرم و  سیستم تامین رطوبت 

 12*  12عدد فن دائم کار دمنده  2و  25*  25عدد فن دمنده  3 سیستم تهویه

 کامال هوشمند و بر اساس منطق فازی تامین دما و رطوبت

 )محیطی و جایگزین( LM 35عدد  2 –)اصلی(  SHTعدد  1 سنسور های تعبیه شده 

 ولت 220مبدل برق  – GSMمودم  – CO2سنسور  امکان نصب 

 سیستم برق اضطراری  –درگاه خروجی  - LM35سنسور  سیستم های پشتیبان

 ساعت گذشته 24روز و حداقل و حداکثر دما و رطوبت در طول  60تمامی اطالعات جوجه کشی تا  امکان ذخیره سازی

 و شاسی های آلومینیومی pvcکرنر های خارجی و داخلی، ورق های  افزایش استحکام دستگاه با

 ور و پیچ های هوابندوانتیالتنورگیر پلی کربنات، رزین های میانی، رزین های هوابند،  افزایش عایق بندی دستگاه با

 
 ملزومات همراه دستگاه

و قابلیت تبدیل شدن به سبد  پرندگان یتمامتخم از  یجوجه کش تیشانه همه کاره با قابلچهل هشت عدد  -1
 هچر

 نطفه دار بودن تخم صیتشخ یبرا LEDنطفه سنج -2

 آموزش کار با دستگاه یدفترچه راهنما -3

 صفحه ۳۰۰ وریاز ط یکتاب آموزش جوجه کش -4
5- CD آموزش کار با دستگاه و تکنیک های جوجه کشی از پرندگان محتلف 
 ساله دستگاه 1کارت گارانتی  -6



 افزایش استحکام و ایزوالسیون بدنه
 

 
 

بنابراین برای حفظ این دما و درصد باشد،  80الی  70درجه سانتی گراد و رطوبت آن بین  38لی  37با توجه به اینکه دمای داخل دستگاه جوجه کشی باید بین 

 برق خواهد شد. رطوبت باید سطح عایق بندی دستگاه را افزایش داد، چرا که عایق نبودن بدنه باعث هدر رفتن گرما و رطوبت و در نتیجه افزایش میزان مصرف

یکپارچه و با سطح عایق بندی باال استفاده شده، شاسی فشرده،  pvcبرای همین منظور در ساخت بدنه این دستگاه و تمامی دستگاه های نسل جدید از صفحات 

از رزین های هایژنیک و عایق استفاده شده و هم چنین در چارچوب قسمت  pvcهای دستگاه از جنس آلومینیوم دو جداره و در مابین شاسی ها و صفحات 

مصرف برق و حفظ گرما و رطوبت تولید شده خواهد شد. برای دریافت  داخلی درب دستگاه از الستیک های هوابند استفاده شده که همگی تاثیر زیادی کاهش

 مراجعه کنید.بدنه دستگاه های جوجه کشی نسل جدید اطالعات بیشتر به صفحه 



 استفاده از برد جوجه کشی هوشمند و قدرتمند 
 

 
 

بهره می برد و سه سنسور به صورت  (CPUاز دو ریز پردازنده )استفاده شده است. این برد  JDR 950بر روی تمامی دستگاه های جوجه کشی نسل جدید از برد 

د گرما و رطوبت همزمان به کنترل دما و رطوبت داخل و بیرون دستگاه خواهند پرداخت. تنظیم دما و رطوبت تا صدم درجه امکان پذیر خواهد بود و شیوه تولی

 با استفاده از چنین بردی یک جوجه کشی موفق و با راندمان باال را تجربه خواهید کرد.  به صورت کامال هوشمند و بر اساس منطق فازی خواهد بود. بنابراین

می توان به وجود سنسور جایگزین، درگاه یدکی، قابلیت اتصال به سیستم برق اضطراری، اتصال به مودم کنترل از راه دور، ذخیره سازی  950از قابلیت های برد 

 مراجعه کنید.  JDR 950برد جوجه کشی  صفحه به برد این مورد در کامل اطالعات دریافت برای. نمود اشاره …روز و  60اطالعات جوجه کشی تا 

 
 
 

 



 سیستم چرخش خودکار و دائم کار
 

 
 

قادر به  1RPMاستفاده که دارای رویه آلومینیومی بوده و با قدرت  68KTYZدر این دستگاه و تمامی دستگاه های نسل جدید از موتور گرداننده خودکار به نام 

 چرخش راک ها خواهد بود. این موتور در کشور مالزی و به سفارش گروه صنعتی اسکندری طراحی و تولید شده است.

 م بوده و از طول عمرراک ها و پایه های آن تماما از آلومینیوم خالص با پوششی از رنگ پودری کوره ای ساخته شده که در برابر رطوبت داخل دستگاه بسیار مقاو

کنند که متاسفانه  باالیی نیز برخوردار خواهد بود. در حالی که هنوز هم برخی از تولیدکنندگان از ورق های گالوانیزه در ساخت راک های دستگاه استفاده می

 ورق های گالوانیزه پس از مدتی دچار پوسیدگی و خوردگی خواهند شد. 

ه بوده که دقیقا از نمونه کره ای آن الگوبرداری شده است، به همین دلیل به این شانه ها، شانه های شانه های تولید شده برای این دستگاه از نوع همه کار 

لید کننده دستگاه های جوجه کشی در کشور کره است. این شانه ها نسبت به نمونه قبلی خود مقاوم تر و تو  برترین آرکام. شود می گفته همه کاره طرح آرکام 

  مراجعه کنید. شانه های همه کاره طرح آرکام رای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه پر ظرفیت تر شده است، ب



 سیستم هوشمند و فازی تامین دما و رطوبت
 

 
 

که کارکرد این  تامین گرما و رطوبت مورد نیاز جوجه کشی با استفاده از المنت صنعتی استیل و رطوبت ساز آتومایز تعبیه شده در دستگاه صورت خواهد گرفت

 . کرد خواهد رطوبت و گرما تولید به اقدام نیاز مواقع در که بود خواهد  950دو قطعه مستقیما تحت کنترل برد جوجه کشی 

واگذار خواهد کرد و این کنترلر بر اساس هوش مصنوعی و منطق  950پس از تنظیم دما و رطوبت مورد نظر، پروسه تولید حرارت و رطوبت را به برد هوشمند  کاربر

بت رسانی باعث وارد آمدن فازی خود اقدام به تولید آن مقدار گرما و رطوبت خواهد کرد. از آنجایی که این فرایند بسیار حساس است و افزایش گرمادهی و رطو 

یشتر به صفحه شوک دمایی به تخم ها خواهد شد، بنابراین سیستم منطق فازی کنترلر این عملیات را مستقیما بر عهده خواهد گرفت. برای دریافت اطالعات ب

ناطق جنوبی و شمالی کشور عملیات جوجه کشی مراجعه کنید. با استفاده از این دستگاه می توان در تمامی ممنطق فازی دستگاه های جوجه کشی اسکندری 

 موفق را تجربه نمود. 



 سیستم تهویه و اکسیژن رسانی خودکار و هوشمند
 

مو هر لحظه به طبیعتًا یک دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک باید از سیستم خودکار تهویه و اکسیژن رسانی برخوردار باشد، چرا که نطفه ها برای رشد و ن

حت کنترل برد جوجه کشی عدد فن دائم کار تخلیه استفاده شده که تماما ت 2عدد فن موتور جلو دمنده و  3اکسیژن احتیاج خواهند داشت. در این دستگاه از 

950 JDR  عدد وانتیالتور یا همان دریچه هوای قابل تنظیم نصب شده که برای انجام اکسیژن رسانی بهینه و جلوگیری  3خواهند بود. هم چنین در بدنه دستگاه

 از خروج گرما و رطوبت تولید شده خواهد بود. 

ز رنگ کوره ای هستند، بنابراین از طول عمر باالیی برخوردار خواهند بود و با توجه به اینکه این فن ها فن های دمنده تعبیه شده در این دستگاه دارای پوششی ا

ه قرار دارند، بنابراین کمترین میزان مصرف برق را خواهند داشت. فن های تخلیه ای که در قسمت داخلی سقف دستگاه نصب شده اند، برای تخلی Aدر رده انرژی 

ل دستگاه و دمیدن اکسیژن تازه به داخل می باشند، با توجه به نقش حیاتی که دارند، از مواد با کیفیت و درجه یک ساخته شده اند و به دی اکسید کربن داخ

 صورت دائم کار و مبتنی بر خالء به کارکرد خود ادامه خواهند داد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بهره مندی از قابلیت ستر و هچر همزمان
 

 
 

تخم مرغ و ظرفیت  1680ه های گروه صنعتی اسکندری از قابلیت ستر و هچر همزمان برخوردار است. ظرفیت ستر این دستگاه این دستگاه نیز مانند سایر دستگا

ه تخم نطفه دار مرغ است، با استفاده از این دستگاه همزمان با قرار دادن تخم های جدید می توانید تخم های رسیده به دوران هچر را نیز ب 336هچر آن 

 ی دستگاه یعنی قسمت هچر منتقل کنید. بنابراین دیگر نیازی به تغییر دما و رطوبت دستگاه و توقف راک ها نخواهد بود و جوجه کشی همیشگیقسمت پایین

 مراجعه کنید.  ستر و هچر همزمانو بدون وقفه را تجربه خواهید کرد. برای دریافت اطالعات بیشتر می توانید به صفحه 

تخم باشد، می توانید با کارشناسان فروش تماس گرفته و درخواست ساخت دستگاه مورد نظرتان  2016ظرفیت دستگاه مورد نظر شما هم چنین اگر می خواهید 

 را بدهید، لطفا توجه فرمایید که در این صورت امکان ستر و هچر همزمان در آن وجود نخواهد داشت. 



 تایی 2016سیستم برق اضطراری دستگاه جوجه کشی 
 

توانید  تگاه نیز همانند سایر دستگاه های جوجه کشی کمپانی اسکندری قابلیت استفاده از سیستم برق اضطراری را خواهند داشت. برای این منظور میاین دس

ندری قابلیت قطع و وصل ولت و باتری خودرو استفاده کنید. اما با توجه به اینکه اینورِتر های تولید شده توسط کارخانه اسک 12، موتور برق، مبدل برق UPSاز 

شود، نصب این سیستم  خودکار را دارند و در صورت خالی شدن باتری آن را به صورت خودکار شارژ خواهند کرد، بنابراین استفاده از این اینورِتر ها پیشنهاد می

 . کامال اختیاری است و در صورت نیاز به سفارش و یا مشاوره بیشتر با کارشناسان فروش تماس بگیرید

 

 بسته بندی ایمن و مطمئن
 

د ضربه می بسته بندی دستگاه های نسل جدید بسیار مطمئن تر و ایمن تر شده است. دستگاه ها ابتدا با استفاده از یونولیت هایی ضخیم کامل ایمن و ض

اده می شوند، این کارتون ها نیز به صورت چند شوند و سپس در چند الیه سلفون پیچیده می شوند و در مرحله بعدی درون کارتون مخصوص به خودشان قرار د

حکام سازی خواهد الیه هستند و در برابر ضربه از مقاومت باالیی برخوردار خواهد بود. در نهایت نیز کارتون حامل دستگاه توسط تسمه هایی از چند جهت است

 مراجعه کنید. جدید بسته بندی دستگاه های جوجه کشی نسل شد. برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه 

 

 

 

 



 گارانتی و خدمات پس از فروش 
 

ساله برخوردار خواهند بود و حضور نمایندگان این گروه صنعتی در اکثر نقاط کشور، امکان نصب  10ساله و خدمات پس از فروش  1تمامی دستگاه ها از گارانتی 

شما عزیزان فراهم خواهد آورد. هم چنین در صورت نیاز به هر گونه مشاوره قبل از راحت و دسترسی بدون دردسر به خدمات گارانتی و تعویض و تعمیر را برای 

 خرید می توانید با کارشناسان فروش تماس بگیرید. 

 

 

 تایی 2016دستگاه جوجه کشی  کامل درباره محصول حاتیتوض

 

 

https://chicken-device.ir/product/2016-egg-incubator/

