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 دریـی اسکنــتای 336ه کشی ــاه جوجــدستگمعرفــی  
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نسل جدید طراحی و تولید شده به دست مهندسان ایرانی و بسیار پیشرفته تر از نسل قبلی خود است، در ماشین جوجه  تایی 336دستگاه جوجه کشی 

استفاده شده که توانایی جوجه کشی از تخم تمامی پرنده های اهلی و خانگی و حتی  JDR 950تایی نسل جدید از برد فوق العاده قدرتمند  336کشی 

سی های آلومینیومی یکپارچه PVCورق های  زینتی را دارد، هم چنین شا ، پیچ های هوابند و وانتیالتور ها در جهت افزایش عایق  ، رزین های هوابند ، 

ستم کنترل از راه دور، ذخیره سی صال به  شت. ات ستگاه خواهد دا شی د شده اند که تاثیر زیادی در افزایش راندمان جوجه ک ستگاه تعبیه  سازی  بندی د

سااال  1می باشااد و هم چنین این دسااتگاه از  تایی 336ویژگی های دســتگاه از سااایر … روز، نمایش حداقل و حداکثر دما و رطوبت و  60اطالعات تا 

 سال خدمات پس از فروش برخوردار خواهد بود. 10گارانتی و 

 

 

 

https://chicken-device.ir/product/336-egg-incubator/
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 : تلفــده های مخــی برای پرنــه کشـت جوجــظرفی

 تعداد ظرفیت محصول

 عدد 336 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ

 عدد 768 ظرفیت جوجه کشی از تخم بلدرچین

 عدد 512 ظرفیت جوجه کشی از تخم کبک

 عدد 288 ظرفیت جوجه کشی از تخم اردک

 عدد 200 ظرفیت جوجه کشی از تخم بوقلمون

 عدد 200 ظرفیت جوجه کشی از تخم غاز

 عدد 512 ظرفیت جوجه کشی از تخم قرقاول

 عدد 200 ظرفیت جوجه کشی از تخم طاووس

 عدد 200 ظرفیت جوجه کشی از تخم قو

 عدد 288 ظرفیت جوجه کشی از تخم مرغ شاخدار

 عدد 252 ظرفیت ستر برای تخم مرغ
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 عدد 84 ظرفیت هچر برای تخم مرغ

 عدد 6 تعداد سبد های ستر

 عدد 2 تعداد سبد های هچر

 دارد ستر و هچر همزمان

ساخت به صورت تمام ستر )در صورت  قابلیت

 درخواست خریدار( 
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 : دــتایی جدی 336ی ــه کشــگاه جوجــوصیات دستــی ها و خصــویژگ

 

 توضیحات ویژگی محصول

 یکپارچه و فشرده pvcورق های  ساختار بدنه دستگاه

بندی شده تحت پروفیل های آلومینیومی آنادایز شده و عایق  ساختار شاسی های دستگاه

 حرارت کوره ای

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

 شانه های همه کاره الگوبرداری شده از آرکام کره  نوع شانه ها

 مخصوص دستگاه جوجه کشی  KTYZ 50 نوع موتور گرداننده

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

 المنت های صنعتی استیل سیستم تامین گرما

 رطوبت ساز آتومایز )تولید رطوبت گرم( سیستم تامین رطوبت 
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)ساخت کمپانی  12*  12عدد فن دائم کار  1و  25*  25عدد فن  1 سیستم تهویه 

 دمنده(

 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

روز و حداقل و حداکثر دما و رطوبت  60ذخیره سازی اطالعات تا  حافظه داخلی

 ساعت گذشته 24در طول 

و شاسی های  pvcکرنر های خارجی و داخلی، ورق های  قطعات افزایش دهنده استحکام

 آلومینیومی

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

 

 

 

 لوازم جانبی همراه دستگاه

هشت عدد شانه همه کاره طرح آرکام با قابلیت تبدیل شدن به  -1

 سبد هچر و جوجه کشی از تمامی پرنده ها 

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

 دفترچه راهنمای آموزش کار با دستگاه -3
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 صفحه ۳۰۰کتاب آموزش جوجه کشی از طیور  -4 

 اموزش جوجه کشی  +ستگاه دی وی دی آموزش کار با د -5

 ساله دستگاه 1کارت گارانتی  -6

 

--------------------------------------------- 

 

 : یــتای 336ی ـاه جوجه کشـدنه دستگــی های بــویژگ
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 PVCهای در ساخت بدنه دستگاه از مواد درجه یک و با کیفیت استفاده شده که دوام و طول عمر بدنه را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. ورق 

فت بند های و پلی آمید، پیچ های هوابند، رزین های میانی و هوابند، چ ABSیکپارچه، شاسی های آلومینیومی آنادایز شده، کرنر های داخلی و خارجی 

صورت مراجعه به  شد که در  ستگاه می با ستیل و پایه های انعطاف پذیر از ویژگی های این د سل صفحه ا شی ن ستگاه های جوجه ک ویژگی های بدنه د

 می توانید اطالعات کامل در مورد بدنه دستگاه ها را مطالعه بفرمایید.  جدید

--------------------------------------------- 

 

 : JDR 950شی ــه کــرد جوجــی های بـــویژگ

 

 

 

https://chicken-device.ir/blog/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-pvc-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/
https://chicken-device.ir/blog/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-pvc-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/
https://chicken-device.ir/blog/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-pvc-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/
https://chicken-device.ir/blog/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-pvc-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/
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سایر دستگاه های نسل جدید از برد جوجه کشی   سطح قابل توجهی باال  JDR 950در این دستگاه و  شده که قدرت و دقت جوجه کشی را تا  ستفاده  ا

سور همزمان، وجود درگا سن سه  شت. برخورداری از  سل قبلی وجود ندا شده که در برد های ن ست، چرا که در این برد امکاناتی قرار داده  ه یدکی، برده ا

از امکانات این برد می باشااد که … حد صاادم درجه، تنظیم فازی دما و رطوبت و روز، تنظیم دقیق دما و رطوبت در 60امکان ذخیره سااازی اطالعات تا 

صفحه  شتر به  شود. برای دریافت اطالعت بی شما ممکن  شی از هر پرنده ای حتی زینتی برای  شده جوجه ک شی سبب  مراجعه  JDR 950برد جوجه ک

 کنید.

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

https://chicken-device.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-jdr-950/
https://chicken-device.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-jdr-950/
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 : دــی نسل جدیــتای 336اه ــش در دستگــم چرخــای سیستــویژگی ه 

 

 
 

درجه  45سیستم چرخش این دستگاه نیز مانند تمامی دستگاه های جوجه کشی صنعتی به صورت گهواره ای می باشد، یعنی راک ها به صورت آهسته 

 قادر به چرخش راک ها خواهد بود. RPM 1است که با سرعت  KTYZ50درجه به چپ می چرخد. موتور گرداننده این سیستم از نوع  45به راست و 
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سیار مقاوم خواراک ها   ضربه و خوردگی ب شعه های لیزری بوده که در برابر  شی از رنگ کوره ای و ا ش هد و پایه های آن تماما از آلومینیوم خالص با پو

شت، بد شی از تخم هر نوع پرنده را خواهد دا ستگاه از نوع همه کاره طرح آرکام بوده که قابلیت جوجه ک شده در این د شانه های تعبیه  اینکه ون بود، 

ز سااتر به هچر نیازی به تعویض شااانه ها باشااد. هم چنین با توجه به اینکه این شااانه ها به عنوان ساابد هچر نیز کاربرد دارند، بنابراین انتقال تخم ها ا

 مراجعه کنید. شانه های همه کاره طرح آرکام بسیار آسوده خواهد بود. برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه 

--------------------------------------------- 

 

 :ت ــا و رطوبــن گرمــم تامیــی های سیستــویژگ
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ینکه رویه سیستم تامین گرما و رطوبت در این دستگاه با استفاده از المنت های صنعتی استیل و رطوبت ساز های آتومایز انجام می شود. با توجه به ا 

باشد، بنابراین کامال ضد زنگ و ضد پوسیدگی خواهد بود. هم چنین برای تامین رطوبت از بخارساز آتومایز استفاده شده بیرونی المنت ها از استیل می 

  که با تولید بخاری کامال گرم و تمیز راندمان جوجه کشی را باال خواهد برد. 

شد که رطوبتی کام ستفاده می سونیک ا ساز های اولترا ستگاه های قدیمی از رطوبت  شده عالوه بر در د سرد و حاوی آهک تولید می کرد و بخار تولید  ال 

نهایت اینکه دمای داخل دستگاه را کاهش می داد، به مرور زمان باعث نشستن آهک بر روی سنسور ها، فن ها، موتور ها و سایر قطعات می شد که در 

 خرابی آنها را به دنبال داشت. 

ستگاه و تما ست، طوریکه بهترین دما و تامین گرما و رطوبت در این د صنوعی و منطق فازی ا ساس هوش م سکندری بر ا سل جدید ا ستگاه های ن می د

 رطوبت در فاصله زمانی مشخصی تولید خواهد شد، به نحوی که هیچ آسیبی به تخم ها و جنین های درون تخم نرسد. 

ده تا دما و رطوبت داخل دستگاه به صورت کامال اهسته و بر مبنای دما در مورد منطق فازی تعبیه شده در برد می توان گفت که این تکنولوژی سبب ش

و رطوبت محیط اطراف تامین شااود. بر همین اساااس می توان گفت که چنین دسااتگاهی برای جوجه کشاای در تمامی مناطق شاامالی، جنوبی و حتی 

 مراجعه کنید. فازی دستگاه های جوجه کشی منطق منطقه بد آب و هوا مناسب می باشد. برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه 

--------------------------------------------- 
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 :  یــتای 336اه ــه دستگــم تهویـویژگی های سیست

 
 

شی  ستگاه جوجه ک ستند، این فن ها در رده انرژی  336در د شنای دمنده ه شده که هر دو از برند نام آ سل جدید دو عدد فن قرار داده  قرار  Aتایی ن

ن اصلی تهویه دارند، بنابراین از مصرف برق بسیار پایینی برخوردار خواهند بود، به عالوه اینکه کارکرد این فن ها بر اساس هوش مصنوعی خواهد بود. ف
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ستگاه 1400خواهد بود که با قدرت  25*  25در اندازه   سقف د ستگاه را خواهد چرخاند. هم چنین در  یک عدد فن دائم کار  دور در دقیقه هوای داخل د

 قرار داده شده که وظیفه اکسیژن رسانی به درون دستگاه را بر عهده خواهد داشت.  12*  12در اندازه 

ستگاه  ست تا از خروج  2در این د صورت عدم نیاز می توان این دریچه ها را ب شده هک در  عدد وانتیالتور یا همان دریچه هوای قابل تنظیم قرار داده 

ستبیش از  سیژن تازه دارند، بنابراین از ب شید که جوجه ها در دوران هچر احتیاج زیادی به اک شته با شود. لطفا توجه دا ن حد گرما و رطوبت جلوگیری 

 وانتیالتور ها در این دوره خودداری کنید.

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 : انــر همزمــر و ستــم هچــی سیستــویژگ
 

شتر پرورش  ستر و هچر همزمان وجود دارد. چرا که بی سکندری، امکان  صنعتی ا شده در گروه  ساخته  صنعتی  شی  ستگاه های جوجه ک در تمامی د

جه دهندگان تمایل دارند هر لحظه تخم های نطفه دار جدید به دساات آمده را داخل دسااتگاه قرار دهند و از طرف دیگر هم دوساات دارند هر هفته جو

 را مطالعه فرمایید.  هچر همزمان ستر وهمزمان روی کار آمدند، برای آشنایی بیشتر مقاله  ای تازه از دستگاه بگیرند، بنابراین دستگاه های ستر و هچر ه

https://chicken-device.ir/blog/%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%DA%86%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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تخم نطفه دار مرغ باشااد، باید با کارشااناسااان فروش کمپانی تماس  336اگر تمایل به ساافارش دسااتگاهی تمام سااتر دارید، طوری که ظرفیت سااتر آن  

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

--------------------------------------------- 

 

 : راریــرق اضطــم بــری از سیستــبهره گی
 

ورتی تمامی دستگاه های جوجه کشی باید قابلیت اتصال به برق اضطراری را داشته باشند، چرا که هر لحظه امکان قطع برق شهری وجود دارد و در ص

ی باید ساعت طول بکشد، احتمال مرگ جنین در اثر شوک دمایی و یا نبود اکسیژن وجود دارد، بنابراین سیستم برق اضطرار  2که روند قطع برق بیش از 

 سیستم برق اضطراری دستگاه جوجه کشیبه صورت خودکار فعال شود تا از وارد آمدن آسیب به تخم ها جلوگیری کند. برای مطالعه بیشتر به صفحه 

 مراجعه کنید. 

--------------------------------------------- 

 

 :  لــدی ایمن و شکیــبسته بن
 

س شوند و پس از گذر از این مرحله وارد ق ست و کنترل کیفی می  سکندری پس از تولید و مونتاژ وارد مرحله ت صنعتی ا ستگاه های گروه  مت تمامی د

 بسته بندی خواهند شد. در این قسمت دستگاه ها به کمک یونولیت هایی ضخیم و نایلون هایی حباب دار کامال ایمن وضد ضربه می گردند و سپس

https://chicken-device.ir/product/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/
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صورت وارد در  شوند تا در  ستحکم می  سمه هایی از چند جهت م سط ت شوند و در مرحله آخر تو شان قرار داده می  صوص به خود ون کارتون های مخ

 مراجعه کنید. ه بندی و ارسال دستگاه های جوجه کشیبستصفحه آمدن ضربه کامال مقاوم و ایمن باشد. برای دریافت اطالعات بیشتر به 

--------------------------------------------- 

 

 :گاه ــات پس از فروش دستــی و خدمــگارانت
 

چنین وجود سااال خدمات پس از فروش واقعی گروه صاانعتی اسااکندری برخوردار خواهد بود، هم  10تمامی دسااتگاه ها از یکسااال گارانتی معتبر و 

 نمایندگان کارخانه در اکثر استان ها و شهرستان های کشور دسترسی به خدمات گارانتی و تعمیرات را برای شما آسوده تر خواهد کرد.

--------------------------------------------- 

 

 

 تهیــه شده توســط واحــد تولیــد محتــوای گروه صنــعتی اسکنــدری

device.ir-https://chicken 

 

https://chicken-device.ir/delivery-information/
https://chicken-device.ir/

