
بیشتر برای جوجه کشی از پرنده های زینتی و گران قیمت  6دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 
ست شده ا ستگاه طراحی  شی از پرنده های خانگی و طیور  می توان برای، همچنین با این د جوجه ک

ستفاده نمود.پرکاربرد نیز  شش،  ا ستگاه ایزی باتور  سمی د شد. 12ظرفیت ا ستم جوجه  عدد می با سی
شده د شی طراحی  ست که ایزی ک شد. به همین دلیل ا سیار حرفه ای و دقیق می با ستگاه ب ر این د

سانان و نژادهای قیمتی و کمیاب جوجه  شش به راحتی می تواند از تخم نطفه دار انواع طوطی  باتور 
  کشی نماید.

 
شده از  6مهمترین ویژگی ایزی باتور  ساخته  ، هوش مصنوعی با تکنولوژی ABSشامل بدنه مستحکم 

درجه ای، شانه  360سیستم چرخشی غلطکی و سوئیس، سنسور محیطی،  SHTمنطق فازی، سنسور 
همه کاره قابل استتتفاده برای هر نوع ستتایز تخم نطفه دار و ستتیستتتم رطوبت رستتانی تما  اتوماتی  

سلو شد. ل)پمپ آب و پد نانو  ستگاه را با زی می با شتیبانی  12این د ماه گارانتی و ی  دهه خدمات پ
 مایید.می توانید از وب سایت چیکن دیوایس خریداری ن
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عدد، برای  36الی  30های نطفه دار با ستتایز ریز برای تخم  6ایزی باتور  به طور کلی ظرفیت دستتتگاه
عدد می  9الی  6عدد و برای تخم های نطفه دار با سایز درشت  12تخم های نطفه دار با سایز متوسط 

 باشد.

 سبد هچ 
 کتابچه رنگی آموزش جوجه کشی 



  و  6دفترچه ایزی باتورDVD آموزشی 
 پمپ آب 
 پد سلولزی یدکی 
 آداپتور محصول 
 کارت گارانتی 
 چراغ نطفه سنج 

ساخت ایزی باتور  شد.  ABSاز جنس  6متریال به کار رفته در  سیار مرغوب می با ستگاه ب کفه باالیی د
نات  ABSنیز ترکیبی از  نگ زدگی و پلی کرب چار ز بت و آب د بل رطو قا جه در م به هیچ و که  بوده 
این بدنه عایق بندی بسیار کاملی  ی توانید ضد عفونی نمایید.بدنه این دستگاه را به راحتی منمیشود. 

بدنه ایزی باتور دارد به طوریکه در ساخت آن از هیچ نوع عایق دیگری استفاده نشده است. همچنین 
سب  و 6 سیار  ستفاده از آن را در منزل و آپارتم ب شده که ا سیار راحت شکیل طراحی  شما ب ان برای 

 نموده است.

 
خاصیت ضد اشعه  6ده در ساخت بدنه ایزی باتور الز  به ذکر است که قسمت پلی کربنات مورد استفا

uv رابر اشتتتعه های مجتتتر جلوگیری ز دارد. این مزیت نیز از آستتتیی دیدن تخم های نطفه دار در بنی
 .میکند

 

 

 



 

این سنسور سوئیس میباشد.  SHTبوده که سنسور اصلی آن از نوع دارای دو عدد سنسور  6ایزی باتور 
این  .نیازی به کالیبره دوره ای ندارد SHTدقت بی نظیر و عمر طوالنی دارد. عالوه بر این ستتتنستتتور 

در محصوالت آرکا  نیز به کار رفته است. عالیبه دلیل کیفیت و عملکرد بسیار  سنسور

بر روی بدنه بیرونی ایزی باتور شش ی  عدد سنسور محیطی نیز نصی شده است. این سنسور فقط 
سنجش دمای محیط می پردازد و  ستگاه مخابره میکند. به  باید بدانید که دمای محیط آن را به برد د

با در نظر گرفتن  6لذا برد دستتتگاه جوجه کشتتی ایزی باتور نیز تأثیر به ستتزایی بر جوجه کشتتی دارد. 
شوک دمایی وارد  ستگاه را تنظیم میکند تا به تخم های نطفه دار  دمای محیط، دما و رطوبت داخل د

شود. سی ن شی منا صورتیکه دمای محیط برای جوجه ک سور  همچنین در  سن ستگاه از طریق  شد د نبا
 محیطی از آن مطلع شده و با بوق زدن به کاربر اخطار می دهد.

شرایط برای جوجه کشی در  شوند تا بهترین  سور محیطی باعث می سن ستگاه در کنار  صلی د سور ا سن
ستگاه ایزی باتور  شود.  6داخل د ستم تنظیم دما و رطوبت ایری فراهم  سی ست که  به همین خاطر ا

 دقت باالیی دارد و برای جوجه کشی از پرنده های زینتی نیز قابل استفاده است. 6باتور 

 می توانند کار کردن با راحتیتمامی افراد به کاربری بسیار ساده ای دارد و  6کنترلر حرفه ای ایزی باتور 
دفترچه همراه برای اطالع از نحوه کار با برد این دستتتگاه فیلم آموزشتتی و  این دستتتگاه را یاد بگیرند.

 دستگاه را باید حتما مشاهده نمایید.

شده است. این برد دارای  سیار پیشرفته ای مجهز  نمایشگر دیجیتالی بوده و ایزی باتور شش به برد ب
همچنین این برد دارای بهره گرفته شتتده استتت. ( ویز ضتتد ن)  SMDدر ستتاخت آن از فناوری مونتاژ 

شد.  صنوعی و منطق فازی می با ستگاه نیز از نوع تکنولوژی هوش م شد که  ARMمیکروکنترلر د می با
بر روی برد این دستتتگاه امکان نمایش آنی دما و ستترعت پردازش باالیی برای دستتتگاه فراهم میکند. 

 رطوبت داخل دستگاه، دمای محیط بیرون و تعداد روزهای جوجه کشی وجود دارد.

سایز تخم نطفه دار قابل  6ایزی باتور  شد که برای هر نوع  سایزی  می با شانه های همه کاره و  دارای 
درجه ای  360دستگاه تخم های نطفه دار به صورت غلطکی و با زاویه  اینهمچنین در استفاده است. 

است که کاربر با تایمر چند زمانه طراحی شده این سیستم چرخشی به صورت به چرخش در می آیند. 
توجه به سایز تخم های نطفه دار می تواند مدت زمان آن را بر روی ی  ساعت یکبار، دو ساعت یکبار 

 و یا سه ساعت یکبار تنظیم کند.



 
ستگاه ایزی باتور  شی د ستم چرخ شی گیربکس دار و بدون کوچکترین  6سی سط ی  موتور چرخ تو
ستم تخم های نطفه دار در حالت افقی و به طور کامل ضربه و تکان ناگهانی انجا  میگیرد.  سی در این 

که بهترین حالت برای جوجه کشی است. مخصوصا تخم نطفه دار پرندگان زینتی در  چرخیده میشوند
 این شرایط شانس بسیار بیشتری برای به هچ رسیدن دارند.

ر داجرا میشود. لولزی پمپ اب و پد نانوستوسط  6خودکار و تما  اتوماتی  ایزی باتور رطوبت رسانی 
اتوماتی  آب نیز موجود بوده که از ی  منبع بیرونی آب به پمپ ی  عدد  6واقع به همراه ایزی باتور 
ن هوش مصنوعی دستگاه به صورت قطره وارد اب در داخل دستگاه با فرماداخل دستگاه می فرستد. 

پد دارای ابر جاذب ها بوده و مقدار بسیار باالیی ریخته میشود. این و بر روی پد سلولزی  دستگاه شده
سطح این  سپس رطوبت از طریق وزش باد گر  به   6پد در داخل ایزی باتور آب به خود جذب میکند. 

تایی نیز موجود می باشد که در  24آرکا  در دستگاه  رطوبت رسانی سیستمهمانند این تأمین میشود. 
 .از آن الها  گرفته شده است 6ساخت ایزی اتور 



 

ال از انواع تخم نطفه دار پرنده به لطف طراحی حرفه ای که دارد می تواند با راندمان با 6باتور  ایزی
مرغ مینا و دیگر پرنده های زینتی و اهلی طاوول، زینتی همچون کاستتتکو، عرول هلندی، قناری، 

شاره شد سیستم چرخشی  جوجه کشی کند. درجه به همراه رطوبت  360همان طور که در باال به آن ا
را رسانی تما  اتوماتی  و سیستم تنظیم دما و رطوبت بسیار دقیق امکان جوجه کشی با بازدهی باال 

 گاه فراهم آورده است.در این دست

سکندری از جمله ایزی باتور  صنعتی ا ساخت گروه  صوالت   10ماه گارانتی و  12دارای  ششتمامی مح
شند. سال خدمات سکندری پس از فروش می با صنعتی ا نتی و خدمات پس از اگاردارای واحد  گروه 

بعد از  19صبح الی  8در طول هفته به جز ایا  تطعیل از ساعت این واحد  مستقل می باشد کهفروش 
شتریان عزیز ظهر آماده شتیبانی به م شد. ارائه خدمات پ ست که  می با ستگاه الز  به ذکر ا گارانتی د
ستم  6ایزی باتور  سی شتری در  ستگاه و به نا  م صورت خودکار در زمان خرید این د کارخانه  CRMبه 

ثبت و فعال میشود. بنابراین برای فعال سازی گارانتی این دستگاه نیزای به نصاب و یا اقدا  خاصی از 
طرف خریدار نمیباشد.
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