
Eskandari Industrial Group 

 

http://chicken-device.ir 

 وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری
 

1 

 JDR 900 آموزش نصب و نحوه کار با

یک  مایک ج جوجکش کبکی بکدو  بکرن یکا کنتکرک مناسکب ککارایی  نکدانی  : اساندرر  JDR900 کشا  جوجا  باد  باا کار آموزش
 .نخواهد نایت و ب بتر یب ش ی  جعبش بدو  استفانه می باید

 کبککی جوجککش نسککتهاه کنتککرک بککرن هسککت د یککا اسکککندری کبککی جوجککش نسککتهاه PVC اگککر یککما ن ککر از اریککدارا  سککری بدنککش

 JDR900ماسترا بش صورت جداگانش اریداری نمونه اید. ایج مطلب از وبسایت  ک ج نیوایس مخصوص ی. 

 

 
 

را بکش یکما آمکوزش بکده م. همکا  ککوری ککش  ۹۰۰نر ایج آموزش سعی ناریم نحوه ککار ککرن  بکا بکرن کنتروکر هویکمند جکی نی آر 
عملککرن کل کش اجکرا و اطعکات بکش عنکده کنتروکر هویکمندی اسکت ککش بکر روی همکا  نسکتهاه  کبکی جوجکش نسکتهاه می نان کد نر

جوجش کبی نصب یکده اسکت. بنکابرایج یکما بکش عنکوا  یک  اجراهکور جوجکش ککه بایکد نحکوه ککار ککرن  بکا کنتروکر رو ککام  یکان 
بسکک ار سککخت و ج   ککده ن سککت امککا نکککات بسکک ار ریککری را نارن کککش  ۹۰۰از آنجککایی کککش نحککوه کککار کککرن  بککا جککی نی ار به ریککد. 

ن ازمند نات کافی می باید، بنابرایج از یما هقاضکا مکی یکون ککش بکا صکبر ووصکلش و ناکت ککافی ایکج مطلکب را مطاوعکش فرما کد. 
رت ویکدیو مبکاهده نما کد مکی هوان کد ویکدیو زیکرا را جخکه ککرنه هم ن ج نر صورهی ککش م خواه کد همکامی آمکوزش را بکش صکو

 .یا نانلون نما د.همامی مطاوب موجون نر ایج صفحش نر ایج ویدیو بش صورت کام  واضح و رسا آموزش نانه یده است
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 JDR 900 نحوه روشن نمو ن بد 

 

 jdr900 رویج کرن  برن

یما از یک  سک م جکاور اسکتفانه اواه کد نمکون. بکرای ایکج ککار بایکد سکمت نکری سک م  ۹۰۰برای رویج کرن  و راه اندازی برن کنترور 
ای ککش وکا ر و س سکتم کنتروکر بکای ب کان و یکروک بکش ککار کنکد. نکتکش JDR 900 جاور رو بش سمت مانگی جاور وصل کن کد هکا س سکتم

اهم ت است، وجون ف وز بر روی مانگی جکاور اسکت ککش اگکر اسکمت جکا نی مکانگی جکاور را نهکاه کن کد یک  یککل ف کوزی ماننکد را 
تی کبکویی ماننکد نارن. بر روی آ  مباهده اواه د نمکون. ککش بایکد بکا جک ت گویکتی ا  ف کوز را بکش سکمت ب کرو  بکبک د ککش وکاو

اگر آ  جعبش مستط لی یککل را ب کرو  ب اوریکد بکا یک  ف کوز ی بکش ای رو بکش رو اواه کد یکد ککش نر هکر صکورهی ککش بکا مبککل 
مواجش ید م توان د ف وز را هعکوی  نما کد. هکدز از ایکج ککار وصکوک اکم نکا  از وجکون ف کوز نرو  بکرن اسکت، جکس از اکم نکا  

 .هوان کککد آ  را نوبکککاره نرو  جعبکککش گهایکککتش و بکککش سکککر جکککای اووکککه انتقکککاک نه کککد یکککافتج از وجکککون ف کککوز مکککی

بکا یک  بکوم ممتکد یکروک بکش ککار اواهکد نمکون و س سکتم  JDR 900 جکس از اینککش نکری جکاور را بکش مکانگی وصکل نمونیکد بکرن
ی را بکش سکمت نرگکاه سخنهو بش یکما اکوش آمکد اواهکد گفکت. بکرای اینککش از اهصکاک جکاور ککام  مطمکدج یکوید بایکد کابکل نکر 

ورونی یا هما  مانگی فبار نه د و با نست نیهکر ن کر کنتروکر را به ریکد هکا فبکار وارن یکده کابکل را بکش صکورت کامکل بکش نسکتهاه 
 .متصککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککل سککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککازن

س ستم سکخنهو جکس از اعک ا راهنمکایی هکای یزا نر مکورن نسکتهاه بکش صکورت اونککار اطک  اواهکد یکون و یک  بکوم ریکری از 
اه برای هنظ م نما و رکوبکت اکک ک رسکانی اواهکد نمکون ووکی یکما مکی هوان کد بکا زن  یککی از نکمکش هکای هنظک م، آمانگی نسته
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س ستم سخنهو را ااموش نما د. نر ایکج صکورت بکرن ککام  آمکانه بکش ککار اواهکد بکون و یکما مکی هوان کد اک عکات یزمکش را بکش 
 .نستهاه بده د ها یروک بش جوجش کبی نماید

 

 

 

 

  

 JDR900 ای روی کنترورمبخصش ه

 JDR900 مبخصش های روی کنترور

 اولین نمایشگد

 SHT نبکا  از ناکت بسک ار بکایی سنسکوراوو ج نمایبهر مربکو  بکش نماسکت ککش اعکدان را بکا نو راکم اعبکار نبکا  مکی نهکد و 

نارن. یما هم بش صکورت نسکتی مکی هوان کد نمکای مکورن نظرهکا  را هنظک م نمایکد و هکم م توان کد بکا اسکتفانه از س سکتم انتخکا  
 .جرنده اک عات یزمش را بش نستهاه بده د
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  ومین نمایشگد

ت نرصکد مکی بایکد و نرصکد رکوبکت نااکل نسکتهاه نمایبهر نوا ن کر رکوبکت نااکل نسکتهاه را نبکا  مکی نهکد، ککش بکش صکور
 .جوجش کبی را نبا  می نهد

 سومین نمایشگد

ایج نمایبکهر ن کر نر وااک  یک  روز یکمار اسکت و هعکدان روزهکای جوجکش کبکی یکده را بکش یکما نبکا  اواهکد نان. وطفکا هوجکش 
انتی گکران مکی بایکد نر صکورهی ککش نرجکش سک 30اوکی  20فرما د کش نمای مناسب برای محک   نسکتهاه جوجکش کبکی بایکد بک ج 

نمای مح   ب بتر یا کمتر از ایکج نو مقکدار بایکد، نمایبکهر روز یکما بکش جکای نمکایه اعکدان روز، نمکای محک   را نبکا  اواهکد 
 .نان و نر واا  ااطاری برای یما اواهد بون ها نمای مح   را هنظ م نما د

 

 

 

 زیر نمایبهر روز یمار led  راغ های

 زیر نمایبهر برن جوجش کبی led  راغ های
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اوک ککش ه تکر نکاا  Led .ها کش هعدانیا   نار عدن م بایکد هکر ککداا وه فکش نمکایه س سکتم ااصکی را بکر عنکده نارنکد led ایج
نارن زمانی رویج اواهکد یکد ککش نسکتهاه نر وکاک گکرا ککرن  اکون بایکد، زمکانی ککش نمکای نااکل نسکتهاه بکش مقکدار مناسکبی 

معنکی مکی بایکد ککش اومنکت هکای نسکتهاه ن کر اکاموش یکده ن کازی بکش  برسد بش صورت اونکار ااموش اواهد ید و ایج بکدیج
ب اندازیکد ، اواه کد نانسکت ککش هنظک م بکون  صکح ح  کبکی جوجکش نر رکوبکت و نمکا جکدوک هوو د گرما نکدارن. اگکر نهکاهی بکش

 .نمکککککککککککا و رکوبکککککککککککت  قکککککککککککدر بکککککککککککرای رانکککککککککککدما  منکککککککککککم مکککککککککککی بایکککککککککککد

ن ر هنویش نکاا نارن و زمکانی فعکاک اواهکد یکد ککش نمکای محک   نرو  نسکتهاه بک ه از وکد گکرا یکا مرککو  بکونه و  led نوم ج
ن از بش هنویش هوا وجون نایتش باید و یا اینککش نسکتهاه ن کاز بکش هکام ج اکسک ه  هکازه بکرای جوجکش هکا نارن ککش معمکوی بکش صکورت 

 . ت کککککککککاربر ن سککککککککتاونکککککککککار عمککککککککل اواهککککککککد کککککککککرن و ن ککککککککازی بککککککککش نااوکککککککک

مربکو  بکش نسکتهاه رکوبکت سکاز مکی بایکد ککش زمکانی رویکج اواهکد یکد ککش س سکتم رکوبکت سکاز نروکاک هکام ج  led سوم ج
رکوبت نرو  نسکتهاه بایکد و عملککرن رکوبکت سکاز ن کر برعنکده هکوش مصکنوعی اواهکد بکون بنکابرایج ن کازی بکش نااوکت ککاربر 

عملکرنهککای نسککتهاه اونکککار بککونه و فقکک  گهایککتج هخککم هککا و نر آورن  ن سککت، نر واوککت کلککی مککی هککوا  گفککت کککش همککامی 
 .جوجش ها بر عنده کاربر اواهد بون و مکابقی مکوارن ماننکد  کراه، هنویکش، هکام ج نمکا و رکوبکت بکر عنکده نسکتهاه اواهکد بکون

ش  کراه نسکتی را ن ر زمانی رویج مکی مانکد ککش س سکتم  کراه نر وکاک ککار بایکد، ایکج  کراغ زمکانی ککش نکمک led  نارم ج
 .فبکککار نه کککد رویکککج اواهکککد یکککد و هم نطکککور زمکککانی ککککش  کککراه راو هکککا بکککش صکککورت اونککککار انجکککاا یکککون

وطفا هوجش فرما د کش رویکج و اکاموش یکد   کراغ هکا ککام  بکر عنکده هکوش مصکنوعی مکی بایکد و زمکا  مبخصکی نکدارن و 
نهکد ککش نمکای محک   ب کرو  بکرای نسکتهاه  سکاعت ن کر رویکج نبکون و ایکج نبکا  مکی 4وتی ممککج اسکت  کراغ ه تکر هکا 

مناسب بونه و نستهاه ن ازی بکش هوو کد گرمکا نکدارن، بنکابرایج جکای هک ت گونکش نهرانکی از بابکت رویکج نبکد   کراغ هکا نخواهکد 
 .بون

  

 س ستم انتخا  جرنده

http://chicken-device.ir/
https://chicken-device.ir/blog/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C/


Eskandari Industrial Group 

 

http://chicken-device.ir 

 وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری
 

6 

 JDR 900 س ستم انتخا  جرنده
  

ایج س ستم نر سمت  پ کنتروکر وجکون نارن و نارای  کراغ هکای عمکونی مکی بایکد ککش جبکت سکر هکم   کده یکده انکد و اسکم 
اننککد بلککدر  ج، بوالمککو ، کبکک ، ارنو، مککاز و کلمککات جرنککده هککای مختلککآ روی آننککا نویککتش یککده اسککت. نککاا جرنککده هککایی م

هنظ مات نسکتی و ه کر بکر روی ایکج  کراغ هکا نویکتش یکده اسکت ککش ایکج  رامنکا هکر ککداا اابل کت رویکج یکد  و اکاموش 
 .یکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککد  را نارنکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککد

  مککورن هککا جرنککده جرنککده هککایی هسککتند کککش جککرورش آننککا نر ایککرا  عموم ککت نارنککد و معمککوی بککرای جوجککش کبککی نر ایککرا ۶ایککج 
فکر  نر بکرن اکرار نانه یکده اسکت ککش استفانه ارار می گ رند، بنابرایج بکش صکورت جک ه فکر  یکه هکا  کراغ بکش صکورت ج ه

 ککراغ هککر کککداا از جرنککده هککایی کککش رویککج بایککد معنککی و مفنککومه ایککج اسککت کککش نسککتهاه بککرای جوجککش کبککی از ایککج جرنککده 
 .و  راه را برای جرنده مورن نظر هنظ م می کند اونش را آمانه می کند و نر مراول بعدی نما، رکوبت

 

 
 JDR 900 اابل ت انتخا  جرنده برن جوجش کبی
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 س ستم هنظ م نستی

ای ن ککر نمککا و رکوبککت را هنظکک م کننککد بککش صککورت ورفککشیای از نسککتهاه جوجککش کبککی اسککتفانه مکسککانی کککش بککش صککورت ورفککش
کنند. مث  کسانی کش بش صورت ورفکش ای بکش جکرورش مکرغ مبکسوک هسکتند بکش اکوبی مکی ناننکد ککش بکایی هکرار اوکی نوهکرار می

انتخکا   نهان مرغ ناریم ککش هکر ککداا از ایکج مکرغ هکا نمکا و رکوبکت متفکاوهی را نارنکد. جکس بنکابرایج بایکد هنظ مکات نسکتی را
 .نمون و بش صورت نستی نما و رکوبت را هعریآ نمون. کش نر انامش مفص  هوض ح نانه اواهد ید

 س ستم ه ر

کن ککد و آ  را رویککج آاککریج  ککراغ بککش  ککراغ ه ککر مربککو  مککی یککون. واتککی کککش یککما از سککمت کاراانککش نسککتهاه را نریافککت می
نک  زرن یکا سکبر یکروک بکش  بکم  زن  اواهکد نمکون. همکانطور م کن د،  راغ ه ر بش صورت  بکم  ز  اواهکد بکون ککش بکش ر

کش می نان د کش نوره جوجش کبی یکامل نو نوره مکی یکون ککش بکش نامنکای نوره سکتر و ه کر یکنااتش یکده انکد ، نوره سکتر نوره 
نه ب کرو  ای می باید کش نطفکش نرو  هخکم یکروک بکش ریکد و نمکو مکی کنکد و نر نوره ه کر ن کر جوجکش ککام  ریکد نمکونه و آمکا

 .آمکککککککککککککککککککککککککککد  از هخکککککککککککککککککککککککککککم مکککککککککککککککککککککککککککی بایکککککککککککککککککککککککککککد

اگککر  ککراغ ه ککر نر وککاک  بککم  زن  بایککد معنککی و مفنککومه ایککج اسککت کککش کنتروککر نر نورا  سککتر بککونه و نمککا و رکوبککت و 
 راه نستهاه برای سکتر هنظک م یکده و اگکر بکش صکورت وابکت رویکج بایکد معنکی و مفنکومه ایکج اسکت ککش کنتروکر نر نورا  

 .وره  راه نستهاه اط  اواهد یده ر ارار نایتش و نر ایج ن

 JDR-900 آموزش نحوه کار با برن
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 JDR-900 کار با برننحوه 

  کم  انتخاب پدنره

جس از اینکش یما برن را بش نستهاه وصکل نمونیکد و آ  را رویکج کرنیکد، اووک ج ککار یکما انتخکا  جرنکده مکورن نظکر م بایکد. یعنکی 
یکی از یکه جرنکده موجکون بکر روی بکرن را انتخکا  کن کد و بکش س سکتم اجکازه نه کد هکا نمکا و رکوبکت را بکش صکورت ج بکفر  

جرنکده بکر روی بکرن هعب کش یکده اسکت ککش بکا زن  نکمکش بکش صکورت متکواوی یعنکی  هنظ م نماید. برای ایج ککار یک  نکمکش انتخکا 
جبت سرهم جرنده مکورن نظکر اکون را انتخکا  اواه کد نمکون. واتکی ککش نکمکش انتخکا  جرنکده را م رن کد  کراغ مربکو  بکش اووک ج 

و زمکانی ککش بکش جرنکده مکورن جرنده رویج اواهد ید و با فبار های متکواوی جرنکده هکای بعکدی بکش هره کب انتخکا  اواهنکد یکد 
نظر اون رسک دید انهبکت هکا  را از روی نکمکش براواه کد نایکت و بکدیج هره کب جوجکش کبکی از جرنکده مکورن نظکر یکما یکروک 

 .اواهد ید

 یا راهدما help  کم 

ات نا قککش اک عکک ۱۵، نسککتهاه بککش صککورت هویککمند س سککتم سککخنهو را فعککاک مککی کنککد و بککش مککدت  help بککا زن  یکک  بککار نکمککش
مختلفککی را نر مککورن جوجککش کبککی بککش یککما اواهککد نان ج بککننانی کککش نر ایککج راسککتا ناریککم ایککج هسککته کککش سککعی کن ککد فقکک  

را راه انککدازی کن ککد سککعی کن ککد کککش نر همککا  بککار اوک و  900زمککانی کککش نسککتهاه را اووکک ج بککار اریککد کرنیککد و م خواه ککد کنتروککر 
را یک  بکار برن کد و بکش اک عکاهی ککش س سکتم سکخنهو بکش یکما ارا کش اواهکد نان زمانی کش هخم نر ناال نستهاه ن ست ایج نکمکش 

http://chicken-device.ir/
https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2019/02/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-JDR-900.jpg
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گوش کن د.  و  ایج اک عات واصل سکاک هکا هجربکش و بکا علکم و فنکاوری روز اسکت ککش نر هک ت جکای نیهکری نر اات ارهکا  اکرار 
 .نانه نخواهد ید و اطعا مثمر ومر اواهد بون

  کم  ستد/هچد

م م بایککد بکرای هعککاج زمککا   کراه راو هککا و هخککم هککای نرو  یکانش ایجککان یککده اسککت، هکک stop ایکج نکمککش کککش بکش یکککل
همانطور کش م دان کد نر نورا  سکتر  کراه هخکم هکای نرو  راو هکا بایکد انجکاا یکون و نر نورا  ه کر ن کر ایکج  کراه بایکد 

رو  ب اینکد، معمکوی سکش روز آاکر متواآ گرنن ها جوجش ها بکدو  هک ت مبککلی بکش ریکد اکون انامکش نانه و نر ننایکت از هخکم ب ک
روز آاکر ایکج نکمکش را برن کد هکا  کراه هخکم هکا  5جوجش کبی را نورا  ه ر می نامند ووی ج بکننان مکا ایکج اسکت ککش یکما نر 

 .متواکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککآ یکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککون

زمانی کش یما ایج نکمش را م رن کد  کراغ ه کر از واوکت  بکم  ز  بکش واوکت وابکت نر مکی آیکد و ایکج بکدیج معنکی مکی بایکد 
 سککتم نر واوککت ه ککر اسککت. امککا زمککانی کککش نوبککاره ایککج نکمککش را فبککار نه ککد س سککتم نوبککاره بککش واوککت سککتر برگبککتش و کککش س

 . راه راو ها نوباره یروک اواهد ید

  کم  چدخش  ست 

ایج نکمش زمانی ککاربرن اواهکد ایکت ککش یکما مکی اواه کد از هخکم هکای نرو  یکانش هکا بازنیکد کن کد ووکی سکمت راو هکا بکش 
هر است و یما اانر بکش نیکد  هخکم هکا ن سکت د. بکرای ایکج ککار مکی هوان کد ایکج نکمکش را فبکار نانه و بکش صکورت وابکت کرز نی

انهبت ها  را روی آ  نهش نارید ها موهور و گ کربکس راو هکا یکروک بکش ککار نمکونه و  کراه یکانش هکا بکش سکمت یکما را انجکاا 
سکتفانه نما ککد ککش س سکتم نر واوکت سکتر بایکد یعنکی  کراغ ه کر بککش نهکد. اوبتکش فقک  نر صکورهی مکی هوان کد از ایکج نکمکش ا

 .صککککککککککککککککککککککککککککککککککککورت  بککککککککککککککککککککککککککککککککککککم  ز  بایککککککککککککککککککککککککککککککککککککد

ککش نر اسکمت جکا نی کنتروکر اکرار  (turn) همرمکا  بکا اینککش نسکتتا  را روی نکمکش  کراه نسکتی مکی گهاریکد  کراغ  کراه
 .ن ر ااموش اواهد ید نارن بش صورت وابت رویج اواهد ماند و بش مح  اینکش انهبتتا  را برنارید  راغ  راه

  کم  تایمد چدخش

با استفانه از نکمش هایمر  رابکی یکما نر وااک  گکاا هکای  کراه را بکرای نسکتهاه جوجکش کبکی هعریکآ مکی کن کد، نسکتهاه نر 
ایکج اسکت ککش نر نورا  سکتر  ۹۰۰نورا  ستر بش صورت گاا بش گاا یکروک بکش  کراه ککرن  اواهکد نمکون یعنکی ااصک ت کنتروکر 

 خواهد بکش صکورت اهوماه ک   کراه را انجکاا نهکد بکش صکورت گکاا بکش گکاا یعنکی آهسکتش و نر هکایم هکای مختلکآ زمانی کش م
 .ایکککککککککککککککککککککککککککج ککککککککککککککککککککککککککککار را انجکککککککککککککککککککککککککککاا م دهکککککککککککککککککککککککککککد

هکای یما زمانی کش ی  هایم مبخصی را برای نستهاه هعریکآ مکی کن کد بکا هوجکش بکش هکایمی ککش یکما هعریکآ کرنیکد نسکتهاه گاا
ون و مطکاب  گکاا هکایی ککش بکرای نسکتهاه هعریکآ نمونیکد یکروک بکش  کراه اواهکد مختلآ را برای  راه هعکاج اواهکد نمک

 .نمکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککون

برای مثاک نکمکش هکایمر  کراه را یک  بکار م رن کد و اواه کد نیکد ککش نمایبکهر نمکا و نمایبکهر روزیکمار اکاموش م بکون و بکر 
ج عککدن را مککی هوان ککد هساککر نبککا  نانه مککی یککون کککش بککا زن  نکمککش هککای افککرایه و کککاهه ایکک 60روی نمایبککهر رکوبککت عککدن 

یعنی  راه نستهاه هر ی  ساعت ی  بکار انجکاا اواهکد یکد، یکما مکی هوان کد بکا هوجکش بکش نکوک جرنکده و نکهان  ۶۰نه د. عدن 
آ  زما   راه راو هکا را هساکر نه کد ووکی نسکتهاه نر واوکت ج بکفر   کراه متناسکب بکا نکوک جرنکده را هبکخ   نانه و 

یعنککی هککر نو سککاعت  120 ککراه نسککتهاه ن ککر بکر روی عککدن ” مکرغ“نکد مککث  نر صککورت انتخککا  بکش صککورت اونکککار اعمککاک م ک
 . یکبکککککککککککککککککککککککار هنظککککککککککککککککککککککک م اواهکککککککککککککککککککککککد یکککککککککککککککککککککککون

نر صورهی کش می اواه د زما   راه را بکش صکورت نسکتی هساکر نه کد همکانطور ککش هوضک ح نانه یکد یک  بکار بکر روی نکمکش 
ار نیهکر همکا  نکمکش را فبکار اواه کد نان هکا س سکتم سکخنهو هایمر  کراه فبکار نانه و بکا هنظک م زمکا  مکورن نظکر اکون یکبک

 جوجککش یککانش ) را اعکک ا کنککد، بککا اعکک ا ایککج جملککش یعنککی  ککراه راو هککا” اک عککات مککورن نظککر یککما  ا ککره یککد“جملککش 
 .مطاب  با اوهویی کش یما بش نستهاه نانه اید انجاا اواهد ید(کبی

http://chicken-device.ir/
https://chicken-device.ir/product/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B1-%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/product/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B1-%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/product/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B1-%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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  کم  ها  تدظیم / افزایش / کاهش

ایج نکمش ها کب عتا برای هعاج نما و رکوبکت و روز یکما نسکتهاه جوجکش کبکی مکی بایکد، امکا واتکی ککش یکما جرنکده مکورن نظکر 
اون را انتخا  کرنه بای د نستهاه بش صکورت اونککار نمکا و رکوبکت را هعکاج اواهکد نمکون و ن کازی بکش هنظک م آننکا ن سکت امکا 

را یک  بکار برن کد هکا  (set)  نکدم ج روز جوجکش کبکی هسکت د مکی هوان کد نکمکش هنظک مبرای اینکش بش نستهاه هفن م کن کد ککش نر 
نمایبهر روزیمار بش واوت  بم  ز  نر آمکده و آمکانه هنظک م یکون، یکما بکا زن  نکمکش هکای افکرایه و ککاهه مکی هوان کد بکش 

را یکروک نمکونه ایکد نمایبکهر را نستهاه بهو د کش نر روز  ندا جوجش کبکی هسکت د. اگکر اووک ج روزهکا  اسکت ککش جوجکش کبکی 
را برن کد هکا هنظ مکات مکورن یکما  ا کره یکون و س سکتم سکخنهو ن کر جملکش  set بر روی عدن صکفر اکرار نانه و یکبکار نیهکر نکمکش

 .ابلکککککککککککککککککککککککککککی را هککککککککککککککککککککککککککککرار اواهکککککککککککککککککککککککککککد ککککککککککککککککککککککککککککرن

رکوبککت و نر  ابتککدا نمککا سکک س set امککا زمککانی کککش یککما س سککتم را نر واوککت هنظ مککات نسککتی اککرار نانه بایکک د، بککا زن  نکمککش
ننایت روز جوجش کبی را هنظک م اواه کد نمکون، ایکج واوکت بکرای کسکانی مناسکب م بایکد ککش نر ککار جوجکش کبکی ککام  ورفکش 
ای هستند و هجربش و آگاهی ککافی از نحکوه جوجکش کبکی از جرنکدگا  اکاص را نارن ووکی اگکر فکرن هکازه ککاری هسکت د بنتکر اسکت 

 .د ها نستهاه بش صورت اونکار نما و رکوبت جوجش کبی را هعاج نمایدجرنده مورن نظر اون را انتخا  نما 
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 استفانه هرک بی از نکمش های کنتروی

م نمکا، رکوبکت و روز هنظک م زمانی کش یما انهبکت هکا  را بکر روی نکمکش ککاهه بکش صکورت وابکت نهکش مکی ناریکد س سکت –اوآ 
 .یککککککککککککککککککککککککککککککککککککده را نبککککککککککککککککککککککککککککککککککککا  اواهککککککککککککککککککککککککککککککککککککد نان

 reset) گککاهی اواککات بنککا بککر مبککک هی یککما مجبککور مککی یککوید هککا نسککتهاه را بککش هنظ مککات اوو ککش یککا هنظ مککات کاراانککش –  

factory) کنتروکر برگرنان د برای ایج کار بایکد کابکل جکاور را از JDR 900  همرمکا  اکار  کن کد هکا اکاموش یکون، سک س بکش صکورت
با نو انهبت اکون نکمکش هکای افکرایه و انتخکا  جرنکده را فبکار اواه کد نان و نر عک ج وکاک ککش ایکج نکمکش هکا را نهکش نایکتش 

ن کر بکر  rES و FAC اید، کابل جاور را بکش کنتروکر وصکل مکی کن کد  نکد وان کش بعکد صکدای بکوم یکدیدی را اواه کد یکن د و کلمکات
د. جکس از انجکاا ایکج ککار نسکتهاه یکما بکش هنظ مکات اوو کش اکون بکاز اواهکد گبکت و روی نمایبهر ها نمکایه نانه اواهکد یک

 .یما می هوان د از نو هنظ مات مورن نظر اون را بر روی آ  اعماک کن د

 بر روی نمایبهر روز یمار E-2 و E-1 نو ل نمایه

گاهی اواات ایج عبارت ها بر روی کنترور بکش نمکایه نرمکی آیکد و فکرن را ن کار اضکطرا  مکی کنکد ککش نکنکد نسکتهاه ن کار ارابکی 
یده باید، باید عر  یون کش نر ایکج نو مکورن جکای هک ت نهرانکی ن سکت زیکرا ایکج نو ارور زمکانی فعکاک اواهکد یکد ککش نمکای 

نستهاه بکرای جلکوگ ری از آسک ب رسک د  بکش هخکم هکا بکرای هکام ج گرمکا یکا اکرو  گرمکا نستهاه بس ار جا ج یا بس ار بای باید و 
 .ااکککککککککککککککککککککککککدامات ااصکککککککککککککککککککککککککی را انجکککککککککککککککککککککککککاا نانه بایکککککککککککککککککککککککککد

نمکایه نانه مکی یکون یعنکی نمکای نرو  نسکتهاه بک ه از وکد مجکاز یکده س سکتم هویکمند  E-1 بکش عنکوا  مثکاک زمکانی ککش

http://chicken-device.ir/
https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2019/02/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C.jpg
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را رویکج نمکونه و گرمکای اضکافی را از ایکج کریک  ن کر نفک  مکی کنکد.  کنترور برای جلوگ ری از مرگ نطفش ها اروجکی زاجکاه ه تکر
نر نستهاه های جوجکش کبکی اسککندری نو عکدن اروجکی وجکون نارن ککش اروجکی اوک نا کم ککار بکونه و هم بکش نر وکاک کنتکرک 

بکونه و نما و رکوبت نااکل نسکتهاه مکی بایکد و اروجکی نوا زمکانی فعکاک اواهکد یکد ککش نمکا و رکوبکت بک ه از وکد مجکاز 
 .نسکککککککککککککککککککتهاه نا کککککککککککککککککککارا آ  را فعکککککککککککککککککککاک اواهکککککککککککککککککککد نمکککککککککککککککککککون

بکر روی نمایبکهر روز یکمار نبکا  نانه اواهکد یکد بکرای زمکانی مکی بایکد ککش نمکای نسکتهاه بک ه از  E-2 ارور نوا کش بکا کلمکش
 .انککدازه سککرن یککده و س سککتم هویککمند از وککداکثر هککوا  اککون بنککره مککی بککرن هککا نمککای نسککتهاه را بککش مقککدار ایککده اک برسککاند

بنابرایج زمانی ککش یکما بکا ایکج نو ارور مواجکش یکدید بنتکریج ککار ایکج اسکت ککش آننکا را از کریک  کل کد هکای هرک بکی افکرایه و 
وان کش نهکش ناریکد هکا صکدای بکوم را  8ستر/ه ر وهز کن د برای ایج ککار بایکد نکمکش هکای فکوم را بکش صکورت همرمکا  بکش مکدت 

اره بکش واوکت اوو کش اکون بکاز اواهکد گبکت و نمایبکهر روزیکمار نوبکاره هعکدان روز ببنوید و جس از ین د  ایج صدا نسکتهاه نوبک
های جوجش کبی یده را نبا  اواهد نان و نیهکر هک ت واکت ایکج ارور هکا را نبکا  نخواهکد نان امکا اگکر نوبکاره بکا ایکج ارور هکا 

 .هماه به رید ها راهنمایی های یزا را نر ایج اصوص بش یما ارا ش بدهند ادمات جس از فروش مواجش یدید با بخه
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