
 

1
 تایی اسکندری  252دستگاه جوجه کشی معرفی  
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نسل جدید، از محصوالت پرفروش گروه صنعتی اسکندری است که با نسل گذشته  تایی 252دستگاه جوجه کشی  
یکپارچه و فشرده ساخته شده که آن در برابر ضربه و شرایط آب  PVCخود تفاوت های زیادی دارد. بدنه دستگاه از 

وهوایی سخت مقاوم خواهد ساخت. شاسی ها، راک های جوجه کشی و سایر قطعات داخلی تماما از آلومینیوم 
ساخته شده که جای هیچ گونه پوسیدگی را در آن بر جای نخواهد گذاشت. برد جوجه کشی به کار رفته در دستگاه 

است که دارای چندین سنسور و دو میکرو کنترلر مرکزی است، هم چنین سیستم های یدکی  JDR 950از  از نوع
سال  10سال گارانتی و  1تعبیه شده در آن راندمان جوجه کشی را به طرز قابل توجهی باال خواهد برد. دستگاه از 

 خدمات پس از فروش برخوردار خواهد بود. 

 

 ی :ـــتای 252ه کشی ــــگاه جوجـــت دستـــظرفی
 

 ظرفیــت نام پرنده ) طیور (

 عدد 252 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ
 عدد 576 ظرفیت جوجه کشی از تخم بلدرچین
 عدد 384 ظرفیت جوجه کشی از تخم کبک
 عدد 216 ظرفیت جوجه کشی از تخم اردک
 عدد 150 ظرفیت جوجه کشی از تخم بوقلمون

 عدد 150 تخم غازظرفیت جوجه کشی از 

https://chicken-device.ir/product/252-egg-incubator/
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 عدد  384 ظرفیت جوجه کشی از تخم قرقاول 

 عدد 150 ظرفیت جوجه کشی از تخم طاووس

 عدد 150 ظرفیت جوجه کشی از تخم قو

 عدد 216 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ شاخدار

 عدد 168 ظرفیت ستر برای تخم مرغ
 عدد 84 ظرفیت هچر برای تخم مرغ
 عدد 4 تعداد سبد های ستر
 عدد 2 تعداد سبد های هچر
 دارد ستر و هچر همزمان

 در صورت سفارش خریدار امکان ساخت به صورت تمام ستر
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 : دــی نسل جدیــتای 252ی ــه کشــگاه جوجــهای دستـــویژگی 

 
 توضیحات نام 

 یکپارچه و فشرده pvcورق های  نوع بدنه دستگاه
پروفیل های آلومینیومی  آنادایز شده و عایق بندی شده تحت  نوع شاسی های دستگاه

 حرارت کوره ای
صفحات آلومینیومی خالص دارای پوششی از رنگ پودری کوره  جنس راک ها و پایه های آن

 ای
 شانه های همه کاره طرح جدید )آرکام( نوع شانه ها
 کمپانی اسکندری اختصاصی  KTYZ 50 نوع موتور گرداننده

 درجه به چپ 45درجه به راست و  45 چرخش راک ها
 المنت های صنعتی استیل سیستم تامین گرما
 رطوبت ساز گرم آتومایز سیستم تامین رطوبت
 12*  12عدد فن دائم کار  1و  25*  25عدد فن  1 سیستم تهویه
 کامال هوشمند و بر اساس منطق فازی تامین دما و رطوبت
 LM 35عدد  SHT – 2عدد  1 سنسور های تعبیه شده
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 سیستم برق اضطراری – GSMمودم  – CO2سنسور  امکان نصب 
 و درگاه خروجی LM35سنسور  سیستم های جایگزین
روز و حداقل و حداکثر دما و  60ذخیره سازی اطالعات تا  حافظه داخلی

 ساعت گذشته 24رطوبت در طول 
و شاسی های  pvcکرنر های خارجی و داخلی، ورق های  استحکامقطعات افزایش دهنده 

 آلومینیومی
رزین های میانی، رزین های هوابند، وانتیالتور و پیچ های  قطعات افزایش دهنده عایق بندی دستگاه

 هوابند
 

 

 

 
 همراه دستگاه یلوازم جانب

شش عدد شانه همه کاره طرح آرکام با قابلیت تبدیل شدن  -1
 سبد هچر و جوجه کشی از تمامی پرنده هابه 

برای تشخیص تخم های نطفه دار از بدون  LEDنطفه سنج -2
 نطفه

 دفترچه راهنمای آموزش کار با دستگاه -3

 صفحه ۳۰۰کتاب آموزش جوجه کشی از طیور  -4
 دی وی دی آموزش کار با دستگاه -5

 ساله دستگاه 1کارت گارانتی  -6
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 :JDR 950 یه کشــبرد جوج یها ــیژگیو ــیبررس
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ستگاه و تمام نیا در  ستگاه ها ید سل جد ید ش دین سرعت  JDR 950 یاز برد جوجه ک شده، چون که  ستفاده  ا

 تیدچار خطا نخواهد شللد و در حد صللدم درجه قابل JDR 900 یعنی یدارد و بر خالف نسللل قبل یادیپردازش ز 
حذف شده چرا که وجود  خنگوس ستمیبرد امکان انتخاب پرنده و س نیدما و رطوبت را خواهد داشت. در ا میتنظ
 یدرگاه خروج کیبرد سه عدد سنسور و  نیدر ا نیرا کاهش خواهد داد. هم چن یراندمان جوجه کش نهیدو گز  نیا
مناطق بد  یدر تمام یرا به شدت باال خواهد برد و امکان جوجه کش یشده که راندمان جوجه کش هیتعب نیگز یجا

توان به امکان اتصلللال به  یبرد م نیا یها تیقابل ریآورد. از سلللا واهدرا فراهم خ یو جنوب یآب و هوا و شلللمال
 افتیدر  یاشاره نمود، برا… و  یاطالعات جوجه کش یساز  رهیذخ ،یبرق اضطرار  ستمیکنترل از راه دور، س ستمیس

  .دیمراجعه کن 950 یبرد جوجه کش یها یژگیبرد به مقاله و نیاطالعات کامل در مورد ا

 

 : یــیتا 252 یــه کشـــاه جوجــه دستگــبدن یــبررس

 نیللبلله کللار رفتلله در ا یاسللتفاده شللده امللا ورق هللا PVC یدسللتگاه از ورق هللا نیللبدنلله ا یسللاخت کللل در
فشلرده  کپارچله،یبله صلورت  دیلجد PVC یمتفلاوت اسلت، ورق هلا ینسلل قبلل بله کلل یدستگاه با ورق هلا

 سللن یسل یو یپل یخواهلد داشلت، املا ورق هلا یادیلمتراکم هستند کله در برابلر ضلربه مقاوملت ز  اریو بس
محصلول  دیللو زملان تو نلهیگرفلت کله هز  یدر کنلار هلم قلرار مل هیلبله ال هیلو به صورت ال نیسنگ اریبس یقبل

 اریسلبک و بسل یومیلنیدسلتگاه از آلوم یبله کلار رفتله در چلارچوب کلل یهلا یشاسل نیبرد. هم چنل یرا باال م
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بله  نیکلامال مقلاوم شلده انلد، هلم چنل یزر یلل یو اشلعه هلا کیاز پلودر اسلتات ییهلا هیلمحکم است که بلا ال 

 یهلا یژگلیاسلتفاده شلده کله در مقالله و ییهلا نیلبدنله از کرنلر هلا و رز  یبنلد قیدوام و علا شیمنظور افلزا
  .داده شده است حیمفصال توض دینسل جد یجوجه کش یبدنه دستگاه ها

 

 : ش و قطعات آنــچرخ مــستیس یــبررس

 

 

 نیللدرجلله اسللتفاده شللده ، امللا بللا ا 45چللرخش   سللتمیاز س زیللن دیللنسللل جد یجوجلله کشلل یدسللتگاه هللا در
و دوام آنهلا افلزوده شلده  تیلفیعلو  شلده انلد و بلر ک یبله کلل یجوجله کشل یتفاوت که شانه ها و راک ها
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در  نیابراهسلتند، بنل یاز رنلگ کلوره ا یخلالص بلا پوششل ومیلنیآن تماملا از آلوم یهلا هیلاست. راک هلا و پا 

برخلوردار خواهلد  زیلن ییمقلاوم خواهلد بلود و از طلول عملر بلاال اریداخلل دسلتگاه بسل یبرابر رطوبت و گرملا
اسللتفاده  یجوجلله کشل یسللاخت راک هلا یبلرا زهیگللالوان یکلله از ورق هلا دکننلدگانیتول یبلود، بلرخالف برخلل

هسلتند،  یصلنعت ABS نسدر ملورد شلانه هلا الزم بله ذکلر اسلت کله شلانه هلا از جل نیکننلد. هلم چنل یمل
از خللود نشللان خواهللد داد و بللا کللاهش ارتفللاع آن  یمقاومللت خللوب یاحتمللال یدر برابللر ضللربه هللا نیبنللابرا
بله مقالله شلانه  شلتریاطالعلات ب افلتیدر  یبلدون دردسلر را فلراهم خواهلد سلاخت، بلرا یجوجه کشل تیقابل
  .دیه طرح آرکام مراجعه کنهمه کار یها

 یاسللت کلله بلله سللفارش کمپللان 50KTYZدسللتگاه از نللوع  نیللچرخاننللده ا سللتمیبلله کللار رفتلله در س موتللور
دوام و طللول عمللر آن در برابللر  شیشللده اسللت و بلله منظللور افللزا دیللو تول یطراحلل یدر کشللور مللالز  یاسللکندر 
  .خالص ساخته اند ومینیآن را از آلوم یرونیداخل دستگاه ، بدنه ب ادیرطوبت ز 
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 : وبتــدما و رط نــیتام مــستیس یــبررس 

 

 

قطعلات سلاده بله  نیاملا همل رد،یلگ یسلاده صلورت مل یگرما و رطوبت داخل دستگاه به کملک قطعلات نیتام
 یکللارکرد آنهللا کللامال هوشللمندانه خواهللد بللود. المنللت صللنعت نیکننللد، بنللابرا یکللار ملل یکنترلللر مرکللز  لهیوسلل
   .اندرطوبت در دستگاه نصب شده  نیتام یبرا زیگرما و رطوبت ساز آتوما نیتام یبرا لیاست

دملا و رطوبلت داخلل دسلتگاه را و سنسلور  SHT خواهلد شلد کله سنسلور دیلتول یو رطوبت مناسب زملان دما
گرملا و رطوبلت  دیلدسلتور تول یهلوش مصلنوع سلتمیکنلد و سلپس س نییرا تعل طیمحل یدما زانیم یطیمح

صللورت خواهللد گرفللت،  یگرمللا و رطوبللت بللر اسللاس منطللق فللاز  دیللرا بلله قطعللات فللوق بدهللد. امللا رونللد تول
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را  یمقالله منطلق فلاز  شلتریاطالعلات ب افلتیدر  یبله تخلم هلا و جوجله هلا نرسلد. بلرا یبیآس چیکه ه یور ط 
   .دییمطالعه بفرما

بلا  یادیلز  یرطوبلت سلاز تفلاوت هلا نیلباشلد، ا یمل زیبله هملراه دسلتگاه از نلوع آتوملا یساز ارسال رطوبت
سلرد بلود و هملراه بلا آن  اریبسل کیشلده در رطوبلت سلاز التراسلون دیلدارد، بخلار تول کیرطوبت ساز التراسلون

وارد  اعلل داخللل دسللتگاه ب یبخللار ضللمن کللاهش دادن دمللا نیللکلله ا شللدیآهللک وارد دسللتگاه م یمقللدار 
سنسللورها و  یآهللک وارد شللده بلله دسللتگاه بللر رو گللریو از طللرف د شللدیبلله تخللم هللا م ییآمللدن شللوک دمللا
شلده توسلط  دیلاملا بخلار تول» . شلدیآنهلا م ینشست که بله ملرور زملان باعل  خرابل یم یکیقطعات الکترون

داخللل  یش دمللایاسللت کلله مشللکالت فللوق را نداشللته و بلله افللزا زیللکللامال گللرم و تم ز،یرطوبللت سللاز آتومللا
  . « کمک خواهد کرد زیدستگاه ن
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 : یانــرس ژنـــیو اکس هــیتهو مــستیس اتــیخصوص 

 

 

رشلد  یدرون تخلم بلرا یاسلت، نطفله هلا یضلرور  اریبسل یجوجله کشل اتیلعمل یبرا یرسان ژنیو اکس هیتهو
بلا  اریقسلمت بسل نیلشلده در ا هیلقطعلات تعب نیدارنلد، بنلابرا ازیلن ژنیبله اکسل یو نمو بله صلورت لحظله ا

 یاز جمللله فللن هللا 12*  12و فللن دائللم کللار  25*  25طللول عمللر بللاال هسللتند. فللن دمنللده  یو دارا تیللفیک
واهللد بللود. خ یتحللت نظللر هللوش مصللنوع مایدسللتگاه هسللتند کلله کللارکرد آنهللا مسللتق نیللشللده در ا هیللتعب
 حیصلح یرسلان ژنیو اکسل یبنلد قیعلا شیبله منظلور افلزا میقابلل تنظل یهلا چلهیهملان در  ایلها  التوریوانت

  .در دستگاه نصب شده اند
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 :  زمانــر و هچر همــاز ست یوردار ــبرخ 
 

 

 یاسللکندر  یسللاخته شللده بلله دسللت مهندسللان گللروه صللنعت یصللنعت یجوجلله کشلل یدسللتگاه هللا یتمللام در
بله جلز  هلچ جوجله هلا ) یجداگانله بلرا یدسلتگاه دیلبله خر  ازیلامکان ستر و هچر همزملان وجلود دارد تلا ن

همزملان بلا قلرار دادن تخلم  یاسلکندر  یجوجله کشل یدسلتگاه هلا ی( وجود نداشته باشلد، در تملام شترمرغ
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تلوان بله قسلمت هچلر منتقلل نملود بلدون  یمل زیلدر آسلتانه هلچ را ن یدر قسمت ستر، تخم هلا دیجد یها 
بله صلفحه سلتر و هچلر  شلتریاطالعلات ب افلتیدر  یبلرا د،یلکن جلادیدر دما و رطوبلت دسلتگاه ا یر ییتغ نکهیا

  .دیهمزمان مراجعه کن

. در دیللر یبللا کارشناسللان بخللش فللروش تمللاس بگ د،یللتمللام سللتر دار  یدسللتگاه دیللقصللد خر  کهیصللورت در
خواهللد  شیتخلم نطفله دار مللرغ افلزا 252سلتر بلله  تیللدسللتگاه بله صللورت تملام سلتر، ظرف یصلورت طراحل

  .خواهد رفت نیو امکان ستر و هچر همزمان در آن از ب افتی
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 : یرار ــبرق اضط تمــسیصال به ســات انــامک 
 

 

 

شللده  هیللتعب یبللرق اضللطرار  یهللا سللتمیامکللان اتصللال س یقبللل یهماننللد دسللتگاه هللا زیللدسللتگاه ن نیللا در
بلرق  سلتمیکله س یوجلود دارد و در صلورت یاست. چرا کله در هلر لحظله از شلبانه روز امکلان قطلش بلرق شلهر 

ریماننللد ا یاضللطرار   اردبلله نطفلله هللا و یتللرانس بلله دسللتگاه متصللل نشللده باشللد، صللدمات جللد ایللو  نللورت 
دسللتگاه جوجلله  یبللرق اضللطرار  سللتمیمللورد مقاللله س نیللدر ا شللتریاطالعللات ب افللتیدر  یخواهللد آمللد. بللرا

  .دییرا مطالعه بفرما یکش
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 : یدــبسته بن مــستیدر س ژهــیو تحول
 

کننلد، املا  یمحصلوالت خلود صلرفا از سللفون اسلتفاده مل یبسلته بنلد یبلرا دکننلدگانیکله اکثلر تول یحال در
 یبرخلوردار اسلت و هلر محصلول یا ژهیلو تیلاز اهم ملنیو ا حیصلح یبسلته بنلد یاسلکندر  یگروه صلنعتدر 

را در برابلر  نهلاکننلد کله آ یگلذر مل یمونتلا  و تسلت از چنلد مرحلله بسلته بنلد د،یلپس از گذراندن مراحل تول
 یللومتر یشلدن مسلافت چنلد هلزار ک یدر صلورت طل کلهیخواهنلد کلرد. طور  ملنیا اریبسل یاحتمال یضربه ها

در ملورد  شلتریاطالعلات ب افلتیبله در  لیلآنهلا بله وجلود نخواهلد آملد، در صلورت تما یبلرا یمشکل چیه زین
مراجعلله  یصلنعت یکشل هجوجل یدسلتگاه هلا یو ارسلال محصلوالت بله مقالله بسلته بنلد ینحلوه بسلته بنلد

  .دییفرما

 

 : س از فروشــات پـــو خدم یـــگارانت

بلکله برخلوردار بلودن  سلت،ین نلالیو اورج ییتنهلا اسلتفاده از قطعلات اروپلا تیلفیبلا ک یمحصلول دیتول الزمه
دهلد، بله  شیرا افلزا داریلخلاطر خر  تیرضلا زانیلتوانلد م یو خلدمات پلس از فلروش مل یمحصول از گلارانت
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سلال خلدمات  10و  یسلال گلارانت 1از  یاسلکندر  یکمپلان یو صلنعت یمحصلوالت خلانگ یمنظلور تملام نیهم 
و خللدمات پللس از  یبلله صللفحه گللارانت شللتریاطالعللات ب افللتیدر  یپللس از فللروش برخللوردار خواهللد بللود. بللرا

  .دیفروش مراجعه کن

 

 

 دریلللی اسکنلللوای گروه صنعتللد محتللد تولیللط واحلله شده توسللتهی
device.ir-https://chicken 

 

 

 

 

https://chicken-device.ir/

