
 تایی نسل جدید 672خالصه دستگاه جوجه کشی 

 

تایی یکی از محصوالت جوجه کشی ساخته شده به دست مهندسان کمپانی اسکندری می باشد که برای استفاده در مرغداری  672دستگاه جوجه کشی 
ین ها و سالن های پرورش طیور متوسط و بزرگ مناسب خواهد بود. امکان جوجه کشی از تخم تمامی پرنده های اهلی و حتی زینتی با استفاده از ا

اه ممکن خواهد بود، چرا که بدنه آن بسیار ایزوله بوده و پروسه تولید گرما و رطوبت و چرخش و تهویه در آن بسیار دقیق و هوشمند صورت دستگ
 دستگاه این های ویژگی از …خواهد گرفت. برد جوجه کشی فوق العاده قدرتمند، بدنه محکم و شیک، ستر و هچر همزمان، قابلیت کنترل از راه دور و 

 سال خدمات پس از فروش برخوردار خواهد بود.  10سال گارانتی و  1می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این محصول نیز از 

 

 



 تایی نسل جدید 672ظرفیت جوجه کشی دستگاه جوجه کشی 

 عدد 672 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ 

 عدد 1536 ظرفیت جوجه کشی از تخم بلدرچین

 عدد 1024 ظرفیت جوجه کشی از تخم کبک

 عدد 576 ظرفیت جوجه کشی از تخم اردک

 عدد 400 ظرفیت جوجه کشی از تخم بوقلمون 

 عدد 400 ظرفیت جوجه کشی از تخم غاز

 عدد 1024 قرقاول ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 400 طاووس ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 400 قو ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 576 مرغ شاخدار ظرفیت جوجه کشی از تخم

 عدد 504 ظرفیت ستر برای تخم مرغ 

 عدد 168 ظرفیت هچر برای تخم مرغ

 عدد 12 تعداد سبد های ستر

 عدد 4 تعداد سبد های هچر

 دارد ستر و هچر همزمان

 وجود دارد امکان طراحی به صورت تمام ستر



تایی 672ژگی های دستگاه جوجه کشی وی  

  pvc ورق های یکپارچه و محکم از جنس ساخت بدنه از

 مقاوم سازی شده تحت حرارت لیزری و رنگ کوره ای های آلومینیومی  شاسی جنس چارچوب کلی از

 خالص عایق سازی شده تحت حرارت کوره ایورق های آلومینیومی  راک ها و پایه های آن از

 به سبد هچر شدن شانه های همه کاره طرح آرکام با قابلیت تبدیل   نوع شانه های دستگاه

 مخصوص دستگاه جوجه کشی  KTYZ 60 نوع موتور گرداننده

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

 استیلالمنت های صنعتی  سیستم تامین گرما

 (کامال تمیزرطوبت ساز آتومایز )تولید رطوبت گرم و  سیستم تامین رطوبت 

 12*  12 دمنده عدد فن دائم کار 1و  25*  25 دمنده عدد فن 1 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 

  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  60ذخیره سازی اطالعات تا  حافظه داخلی

 و شاسی های آلومینیومی pvcلی، ورق های کرنر های خارجی و داخ افزایش استحکام دستگاه با

 رزین های میانی، رزین های هوابند، وانتیالتور و پیچ های هوابند افزایش عایق بندی دستگاه با

 لوازم جانبی همراه دستگاه

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

 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
 دی وی دی آموزش کار با دستگاه و تکنیک های جوجه کشی از پرندگان محتلف -5
 ساله دستگاه 1کارت گارانتی  -6

 

 



 محکم و با دوامبهره گیری از بدنه فوق العاده 

 

 

 

یکپارچه و  pvcتایی نسل جدید بسیار با دوام تر و با کیفیت تر از نسل قبلی خود می باشد. چرا که در آن از ورق های  672بدنه دستگاه جوجه کشی 

تاثیر زیادی فوق العاده متراکم استفاده شده ، شاسی های دستگاه از پروفیل های دو جداره آلومینیومی بوده و بهره گیری از کرنر های داخلی و خارجی 

ق بند در سراسر در افزایش استحکام دستگاه داشته است. هم چنین وجود رزین های هوابند در میان شاسی ها و بدنه و نصب الستیک های عای

 دیواره های درب، سطح ایزوالسیون دستگاه را به صورت قابل توجهی افزایش داده است. 

 با وجود چنین دستگاهی نه تنها سطح بهداشت و راندمان جوجه کشی دستگاه بسیار باال خواهد رفت، بلکه تاثیر زیادی در کاهش مصرف برق نیز

 مراجعه کنید. بدنه دستگاه های جوجه کشی نسل جدید در مورد بدنه دستگاه به صفحه  خواهد داشت. برای دریافت اطالعات بیشتر

 

 



 استفاده از برد جوجه کشی قدرتمند و دقیق

 

 

 

استفاده شده است، این برد قابلیت تنظیم دقیق دما و رطوبت را در حد صدم درجه دارد و با وجود سه  JDR 950در این دستگاه از برد جوجه کشی 

و دو میکرو پروسسور، احتمال خطا تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. امکان استفاده از سیستم کنترل از راه دور، سیستم برق  سنسور فعال

 اضطراری، بهره مندی از سنسور و درگاه خروجی جایگزین سبب افزایش قابل توجه راندمان جوجه کشی خواهد شد، برای دریافت اطالعات کامل به

 مراجعه کنید . JDR 950کشی  برد جوجهمقاله 

 

 استفاده از شیوه چرخش دقیق و منظم

 

 چرخش تخم های نطفه دار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که جنین برای تغذیه کامل از تمامی قسمت های تخم نیاز به چرخش دارد.

درجه  45دستگاه های جوجه کشی صنعتی چرخش تخم ها به صورت  بنابراین چرخش تخم ها باید به صورت مداوم و خودکار صورت بگیرد. در تمامی

بوده که مخصوص دستگاه جوجه کشی می باشد، این موتور در کشور  KTYZ 60درجه به چپ خواهد بود. موتور گرداننده راک ها از نوع  45به راست و 

 مالزی و بنا به سفارش گروه صنعتی اسکندری طراحی و تولید شده است. 



حالی که برخی راک ها و پایه های جوجه کشی تمامًا از آلومینیوم خالص با پوششی از رنگ کوره ای بوده که در برابر رطوبت بسیار مقاوم خواهد بود، در 

ه خواهد شد و برای از تولید کنندگان هنوز هم از ورق های گالوانیزه استفاده می کنند. الزم به ذکر است که ورق های گالوانیزه به مرور زمان پوسید

 استفاده در ساخت دستگاه جوجه کشی اصال مناسب نیستند. 

قبل از هم چنین شانه های تولید شده برای این دستگاه از نوع همه کاره و دقیقًا مشابه با نمونه کره ای آن می باشد که نسبت به شانه های نسل 

 مراجعه کنید. شانه های همه کاره طرح آرکام یافت اطالعات بیشتر به مقاله ظرفیت بیشتر و مقاومت باالتری برخوردار می باشد. برای در 

 

 سیستم تامین گرما و رطوبت هوشمند و فازی

 

دما شیوه تولید گرما و رطوبت در این دستگاه به صورت کامال هوشمند و بر اساس منطق فازی می باشد، یعنی دما و رطوبت داخل دستگاه بر اساس 

ف تولید خواهد شد و عملیات گرما رسانی و رطوبت دهی بسیار آهسته صورت خواهد گرفت. برای دریافت اطالعات بیشتر به و رطوبت محیط اطرا

 مراجعه کنید. منطق فازی دستگاه های جوجه کشی مقاله 

ایز می گیرد. المنت ها بی خطر ترین پروسه تولید گرما با استفاده از المنت های صنعتی استیل و تولید رطوبت با استفاده از رطوبت ساز های آتوم

ین هرگز و کم مصرف ترین روش برای تولید گرما در داخل دستگاه جوجه کشی می باشد و با توجه به اینکه رویه بیرونی آن از استیل می باشد، بنابرا

ستگاه می توان گفت که این رطوبت ساز ها دچار خرابی و یا پوسیدگی نخواهد شد. هم چنین در مورد رطوبت ساز های آتومایز نصب شده بر روی د

سنسور بخاری کامال گرم و تمیز تولید می کنند که ضمن افزایش دمای داخل دستگاه، بسیار تمیز و بدون آهک هستند و هیچ گونه خرابی را در مورد 

سونیک استفاده میشد که این رطوبت ساز ها، بخاری ها و قطعات به دنبال نخواهد داشت. اما متاسفانه در دستگاه های قبلی از رطوبت ساز های الترا

لکترونیکی کامال سرد و آهک دار وارد دستگاه می کرد که به مرور زمان باعث نشستن آهک بر روی تخم ها، سنسور ها، فن ها، موتور ها و سایر قطعات ا

 دمان جوجه کشی را کاهش میداد. می شد و مهم تر اینکه باعث وارد آمدن شوک دمایی به تخم ها میشد و در نهایت ران



 

 تهویه و اکسیژن رسانی خودکار

 

 

 

ساعته صورت گیرد چرا که نطفه ها برای رشد و نمو به صورت لحظه ای اکسیژن نیاز دارند،  24عملیات تهویه و اکسیژن رسانی باید به صورت مداوم و 

*  25ر باالیی برخوردارند. فن اصلی تهویه به کار رفته در این دستگاه از نوع بنابراین قطعات به کار رفته در این سیستم نیز کیفیت و طول عمر بسیا

قرار داده شده که  12*  12ن یک فن دائم کار آ سقف در چنین هم داد، خواهد انجام را رطوبت و دمنده می باشد که تهویه و یکنواخت سازی دما  25

می باشند و از   Aبرای اکسیژن رسانی به داخل دستگاه عمل می کند. الزم به ذکر است که این دو فن از مارک دمنده هستند و دارای برچسب انرژی 

 . طرف دیگر کارکرد آنها بدون دخالت کاربر و توسط سیستم هوش مصنوعی دستگاه انجام خواهد شد

را تا اندازه های هم چنین به منظور انجام صحیح فرایند تهویه، در بدنه دستگاه دو عدد وانتیالتور قرار داده شده که در دوره های مختلف باید آنها 

 ، این ابزار ها تاثیر زیادی در کاهش مصرف برق و حفظ دما و رطوبت داخل دستگاه خواهد داشت. مشخصی باز کرد



 هچر همزمانقابلیت ستر و 

 

 

 
تگاه در تمامی دستگاه های جوجه کشی صنعتی و نیمه صنعتی اسکندری قابلیت ستر و هچر همزمان قرار داده شده ، بنابراین با استفاده از این دس

بت و ها همزمان با قرار دادن تخم های جدید می توانید تخم های رسیده به دروان هچ را در سبد هچر قرار دهید بدون اینکه تغییری در دما و رط

 مراجعه کنید. ستر و هچر همزمان برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه دستگاه ایجاد کنید و یا اینکه چرخش راک ها را متوقف کنید. 

 برخورداری از سیستم برق اضطراری

و  برق اضطراری برای تمام دستگاه های جوجه کشی الزم و حیاتی می باشد، چرا که در صورت قطع شدن برق شهری روند تولید گرما و رطوبت، چرخش

و یا ، موتور upsاکسیژن رسانی با اخالل روبرو خواهد شد. برای جلوگیری از بروز این مشکل باید دستگاه ها را به سیستم های برق اضطراری مانند 

ولت شهری تبدیل  220ولت باتری به  12باطری خودرو متصل کرد. درصورت استفاده از باتری خودرو باید اینورِتری را نیز بدین منظور تهیه نمایید تا برق 

 مراجعه کنید. برق اضطراری دستگاه های جوجه کشی شود. برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه 



 

 ای  تست و کنترل کیفی چند مرحله

 

طمینان در گروه صنعتی اسکندری هر محصولی پس از تولید و مونتاژ، از چند مرحله کنترل کیفی گذر خواهد کرد تا از صحت سالمت بدنه و قطعات آن ا

و سایر قطعات ساعته قرار می دهند تا از کارکرد صحیح سنسورها، برد، موتور، فن ها  24حاصل شود. هم چنین قبل از بسته بندی آنها را مورد تست 

 الکترونیکی اطمینان حاصل شود. 

 

 بسته بندی شکیل و محکم

 

خواهد  با توجه به اینکه دستگاه ها چندین هزار کیلومتر مسافت طی خواهند کرد، بنابراین امکان وارد آمدن ضربه و فشار در حین جابه جایی وجود

بسته بندی دستگاه های جوجه کشی اسکندری بندی گذر می کنند. که در صفحه  داشت. برای جلوگیری از این مشکل دستگاه ها از چند مرحله بسته

 مفصال توضیح داده شده است. 

 

 برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش

 

والت در گروه صنعتی اسکندری اعتقاد بر این است که فروش یک محصول به معنای شروع یک قرارداد همکاری چند ساله است. بنابراین فروش محص

ساله به معنای حمایت از خریداران گرامی در جهت  10ساله و خدمات پس از فروش  1به معنای پایان کار نیست، بلکه برخورداری محصوالت از گارانتی 

 استفاده هر چه بهتر از مجموعه محصوالت جوجه کشی این کمپانی است .

 

 توضیحات کامل درباره محصول دستگاه جوجه کشی 672 تایی

https://chicken-device.ir/product/672-egg-incubator/
https://chicken-device.ir/product/672-egg-incubator/

