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معرفـــی دستگــاه جــوجه کشــی ایــــزی باتــــور ســــــ
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دستگاه جوجه کشی اتوماتیک ایزی باتور  3با ادغام دو دستگاه قبلی یعنی ایزی باتور  6و ایزی باتور  1به مرحله تولید رسیده است و ضمن
برخورداری از ظرفیت باال ،امکان جوجه کشی از تخم نطفه دار تمامی پرنده های زینتی و اهلی را فراهم خواهد آورد .چرا که پروسه تامین حرارت
و رطوبت در این دستگاه بسیار دقیق بوده و امکان خطا بسیار پایین می باشد .از ویژگی های ایزی باتور  3می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مشخصات فنی ایــــزی باتـــــور : 3

جنس بدنه

 ABSصنعتی و مقاوم

جنس شیشه نورگیر

پلی کربنات ضد اشعه ماورا بنفش

جنس راک و غلتک ها

 ABSصنعتی و مقاوم

نوع موتور گرداننده

گیربکس دار  1RPMساخت مالزی

ابعاد دستگاه

طول  50سانت  -عرض  50سانت  -ارتفاع 30
سانت

وزن دستگاه

 6کیلوگرم

سنسور اصلی

 SHT SENSIRIONساخت کشور سوئیس

سنسور محیطی

 LM35مقاوم در برابر تغییرات شدید دمایی

سیستم تامین دما

المنت های نسوز

سیستم تامین رطوبت

پمپ آب و پد سلولزی

نوع شانه

دوار یا غلطکی از جنس ABS
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نوع فن

دائم کار مبتنی بر خال

نوع المنت

سیمی با روکشی از پنبه نسوز

شیوه تامین دما و رطوبت

بر اساس منطق فازی و کامال هوشمند

عایق بندی به کمک

پالستوفوم دانسیته 20

دارای نمایشگر

دما  -رطوبت  -روز شمار

نوع برق مصرفی

 220ولت خانگی

قابلیت انتخاب پرنده

ندارد

ستر و هچر همزمان

ندارد

قابلیت اتصال به سیستم برق اضطراری

دارد

دریچه تنظیم هوا

دارد

ظرف آب اضطراری

دارد

گارانتی

 1سال

خدمات پس از فروش

 10سال

لوازم جانبی همراه ایزی باتور 3

 -1یک عدد سبد هچر
 -2نطفه سنج
 -3کارت گارانتی
 -4دفترچه راهنما
 -5سی دی آموزشی
 -6پمپ آب و پد سلولزی
 -7کابل اتصال به برق
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ظرفیت دستگاه جوجه کشی ایزی باتور : 3

ظرفیت تخم مرغ

 40عدد

ظرفیت تخم بلدرچین

 100عدد

ظرفیت تخم بوقلمون

 18عدد

ظرفیت تخم کبک

 40عدد

ظرفیت تخم فالمینگو

 15عدد

ظرفیت تخم اردک

 18عدد

ظرفیت تخم قرقاول

 40عدد

ظرفیت تخم غاز

 18عدد

ظرفیت تخم طاووس

 60عدد

ظرفیت تخم لک لک

 15عدد

ظرفیت تخم کاسکو

 100عدد

ظرفیت تخم انواع طوطی

 100عدد

ظرفیت تخم فنچ

 100عدد

ظرفیت تخم کبوتر

 100عدد

ظرفیت تخم قناری

 100عدد
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سیستم دقیق تامین حرارت و رطوبــــــت
در دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  3امکان تولید حرارت و رطوبت مورد نیاز جوجه کشی به شکلی دقیق و حرفه ای وجود
دارد .با استفاده از المنت های نسوزی که بر روی این دستگاه نصب شده  ،امکان تامین حرارت دقیق و با استفاده از پد
سلولزی و پمپ آب نیز امکان تولید حرارت دقیق و مورد نیاز جوجه کشی فراهم خواهد بود.
مجهز به شانه های غلتکی  360درجـــــــه
این شانه های غلتکی برای اولین بار در ایران در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور  3و  4استفاده شد .با استفاده از این
شانه ها امکان چرخش  360تخم ها وجود دارد و به واسطه این شیوه چرخشی ،امکان تغذیه تخم از تمامی قسمت های زرده
وجود خواهد داشت و تاثیر به سزایی در افزایش راندمان جوجه کشی خواهد داشت .این شانه ها برای تخم تمامی پرنده های
زینتی و اهلی کاربرد خواهد داشت و نیازی به تعویض شانه ها نخواهد بود.
دارای سنسور های دقیق و حســـــــــــــاس
در ایزی باتور  3از دو سنسور استفاده شده است .سنسور اصلی این دستگاه همان  SHTاست که ساخت کشور سوئیس
بوده و دما و رطوبت داخل دستگاه را به شکلی کامال دقیق مورد سنجش قرار خواهد داد و در بسیاری از ابزاراالت دقیق پزشکی
و نظامی از این سنسور استفاده می شود .سنسور دوم این دستگاه که از نوع  LM35است ،برای سنجش دمای محیط بیرون
کاربرد دارد و به افزایش راندمان جوجه کشی و کاهش مصرف برق کمک خواهد کرد.
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بدنه مقاوم در برابر ضربه و اشعه های مضــــــــــر
بدنه ایزی باتور  3متشکل از دو محفظه  ABSو یک شیشه پلی کربناتی است که این مواد در برابر ضربه مقاومت زیادی از
خود نشان خواهند داد و کامال قابل شستشو و آنتی باکتریال هستند .بدنه  ABSسفید رنگ دستگاه حالتی کشسانی داشته
و ضربه وارده را دفع خواهد کرد و ماده شفاف به کار رفته در قسمت فوقانی دستگاه از شیشه معمولی نیست ،بلکه از ماده
پلیمری شفاف بنام پلی کربنات می باشد که چندین برابر محکمتر از شیشه بوده و مهم تر اینکه ضد اشعه های ماورا بنفش
می باشد.
برد جوجه کشی هوشمند و دارای منطق فـــــــــازی
در این برد جوجه کشی امکان تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزشمار جوجه کشی وجود دارد و هوش مصنوعی دستگاه به
صورت فازی و هوشمندانه اقدام به استفاده از قطعات الکترونیکی متصل خواهد نمود و دما و رطوبت و تهویه و چرخش
دستگاه را به شکلی دقیق بر عهده خواهد گرفت و دخالت کاربر در جوجه کشی به صفر خواهد رسید.
امکان استفاده از سیستم برق اضطـــــــــــــراری
در طول دوره جوجه کشی امکان قطعی برق شهری وجود دارد ،بنابراین برای جلوگیری از وارد آمدن شوک دمایی به نطفه های
در حال رشد ،استفاده از سیستم های برق اضطراری کامال ضروری خواهد بود .کاربر با استفاده از یک اینورتر می تواند برق
 12ولت باتری خودرو را به  220ولت تبدیل نماید و آن را به دستگاه متصل نماید.
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گارانتی و خدمات پس از فـــــــــــــروش
دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  3از یکسال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش برخوردار است .بخش مستقل خدمات
پس از فروش همه روزه از ساعت  8الی  17به جز جمعه ها پاسخگوی سواالت شما عزیزان خواهد بود ،هم چنین حضور
نماینده های معتبر گروه صنعتی اسکندری در اکثر استان های کشور دسترسی به خدمات گارانتی ،تعویض و تعمیر را برای
شما راحت تر خواهد نمود.

10

11

تهیــه شده توســط واحــد تولیــد محتــوای گروه صنعتـــی اسکنـــدری
https://chicken-device.ir

