
 یـــــــتای 168ت ـــــظرفی اب 1ا ــــــدرنمعرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

جدیدترین و پیشرفته ترین ماشین جوجه کشی میباشد که  1دستگاه جوجه کشی درنا 
با نظارت شرکت های کره ای در ایران تولید شده است. این دستگاه اولین مدل از سری 

عدد،  384عدد، برای بلدرچین  168تگاه های درنا بوده که ظرفیت آن برای مرغ دس  
عدد می باشد. همچنین این دستگاه جوجه  144عدد، برای اردک  100برای بوقلمون و غاز 

کش  ی می تواند با راندمان باا از ت ن نه ه دار دیگر پرندنان اهلی و زینتی نیج جوجه 
 کشی نماید.

ستگترین مهم ستن ت اوت این د سی شابه در  شمند اه با نمونه های م ، تأمین رطوبتهو
و نحوه مونتاژ آن می باش  د که در  جن  بدنه و راک دس  تگاهس  وسی ،  SHT3س  نس  ور 

 ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.

سال خدمات پ  از فروش می توانید به  10ماه نارانتی  و  12این دستگاه جوجه کشی را با 
 خرید (چی ن دیوای ص  ورت آننین از وس س   ایت رس  می نروه ص  نرتی اس   ندری  

 نمایید.
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 1درنا مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی 

 ساخت بدنه از pvc ورق های ی پارچه و مح ن از جن 

 جن  چارچوس کلی از شاسی های آلومینیومی آنادایج شده با پوشش رنگ لیجری و کوره ای

 راک ها و پایه های آن از آلومینیوم آنادایج شده با اتصاات پلی آمید

 نوع شانه های دستگاه شانه های همه کاره طرح آرکام با قابلیت تبدیل شدن به سبد هچر

 نوع موتور نرداننده موتور نیرب   دار م صوص جوجه کشی

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

 سیستن تامین نرما المنت های صنرتی استیل

 سیستن تامین رطوبت تمام اتوماتیک با پمپ آس و ارتراشات ال تری ی

 سیستن تهویه 12*  12عدد فن داسن کار   3

 تامین دما و رطوبت کامن هوشمند و بر اساس منهق فازی

 سنسور های تربیه شده (برنوان یدکی و جایگجین) LM 35 عدد 1 –اصلی( )SHT3 عدد 1

 ام ان نصب GSM مودم – CO2 سنسور

 تیبانسیستن های پش سیستن برق اضهراری –درناه خروجی  - LM35 سنسور

 حافظه داخلی دارد

 uv پوشش ضد اشره دارد

 برق مصرفی ولت 220

 

 1درنا دستگاه جوجه کشی  ظرفیت

 ت ن مرغ عدد 168

 ت ن بلدرچین عدد 384

 ت ن کبک عدد 256

 ت ن اردک عدد 144

 ت ن بوقلمون عدد 100

 از ت ن غاز عدد 100

 ت ن قرقاول عدد 256

 از ت ن طاووس عدد 100

 ت ن قو عدد 100

 ت ن مرغ شاخدار عدد 144

 ظرفیت ستر برای ت ن مرغ عدد 126

 ظرفیت هچر برای ت ن مرغ عدد 42

 ترداد سبد های ستر عدد 3

 ترداد سبد های هچر عدد 4

 ستر و هچر همجمان دارد

 صورت تمام سترام ان طراحی ب وجود دارد



 1درنا دستگاه جوجه کشی بررسی بدنه 

 
شی درنا  ستگاه جوجه ک ضد زنگ ا 1د ستح ن و  سیار م شرده و ی پارچه  PVCز بدنه ب ف

از جن  آلومینیوم آنادایج همچنین ش اس ی های این محص ول نیج س اخته ش ده اس ت. 
در طراحی این دستگاه به جای جوش اری از کرنرهای بسیار قوی پلی آمید  شده میباشد.

شده و برای عایق بندی کامل بدنه ن ست اده  سان هایژنیک در ا ش ستیک ک یج یک نوع ا
 ساخت آن به کار رفته است.

ار مجیت اص  لی این نوع بدنه عدم آس  یب پ یری آن در برابر دما و رطوبت و دوام بس  ی
عنوه بر این کاربر بدون هیچ دغدغه ای می تواند بدنه دس  تگاه  طوانی آن می باش   د.

 را شست شو دهد و آن را ضدع ونی کند. 1درنا 

از صنرت جوجه کشی داخل نروه صنرتی اس ندری ازم به ذکر است که برای اولین در 
راک این بهره برده اس   ت. در س   اخت درنا راک های آلومینیومی با اتص   اات پلی آمید 

کوره ای نیج مقاومت نردیده  ا پوشش رنگ لیجری وادایجینگ بندستگاه همچنین برد از آ
 د.نای می باشنالوانیجه سایر دستگاه های موجود در بازار غالبا دارای راک  است.

 
 1درنا بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی 

در  تایی ن ستین محصول جوجه کشی است که 168دستگاه جوجه کشی درنا با ظرفیت 
نس  ل س  وم س  نس  ور  س  وسی  بهره می برد. SHT3ر دقیق ایران از نس  ل س  وم س  نس  و



سوسیسی نصب شده در این دستگاه در سنجش دما و رطوبت بسیار دقیق عمل می ند 
و از کالیبره نیج خارج نمیش  ود. این س  نس  ور در مقایس  ه با دیگر حس  گرها بس  یار نران 

ستو  سیار حساس و ابجار دقیق همچون ت شد و در تجهیجات ب ... و قیمت و ارزشمند میبا
ه کار میرود. نروه ص  نرتی اس   ندری به واس  هه این س  نس  ور، س  یس  تن تنظین دما و ب

 احی نموده است.دقیق طر را بسیار 1رطوبت دستگاه درنا 

تایی درنا از یک سنسور ضامن و یدکی نیج بهره می برد. وظی ه این سنسور  168دستگاه 
تا بدین ترتیب  س  نس  ور اص  لی می باش   داحتمالی  افتادناز کار زمان نجارش دما در 

 دس  تگاه در حین جوجه کش  ی از تنظین خارج نش  ود و به کاربر خس   ارت وارد نگردد.
 نیج دارد.  CO2قابلیت پشتیبانی از سنسور  1نان ته نماند که دستگاه درنا 

 1درنا دستگاه جوجه کشی  بردررسی ب

 
پیشرفته ترین در نوع خود می  1به جرأت می توان ن ت که برد جوجه کشی دستگاه درنا 

مونتاژ  رباتیک طراحی ش  ده اس  ت.ن برد از قهرات بس  یار مرغوس و به ص  ورت باش  د. ای
SMD ،مدار چاپی متالیجه ش  ده، می روکنترلر و ض  د نویجARM ، فناوری هوش مص  نوعی و

 مودم، حافظه GSMام ان اتص   ال به دیتا انر و ص   حه نمایش دیجیتال، منهق فازی، 
مش صات این برد می باشند. این برد به صورت اتوماتیک  دیگر و کاربری ساده ازداخلی 

 تمامی المان های دستگاه جوجه کشی را کنترل می نماید.

 1درنا دستگاه جوجه کشی  سیستم رطوبت رسانیبررسی 

می جدیدترین و حرفه ای ترین متد تأمین رطوبت مجهج  به 1ماش  ین جوجه آوری درنا 
طوبت در در واقع ر .استدر صنرت جوجه کشی داخلی ن ستین بار  این روش که باشد

ارتراش   ات ال تری ی ایجاد میش  ود. در این دس  تگاه از طریق پمپاژ آس به داخل آن و با 
ساز این دستگاه از یک فلوتر ا شدلب ش رطوبت  ست اده  سهح آس  ه ترونی ی نیج ا که 



برد دستگاه به صورت  ،تولید رطوبتخل م جن آن را تنظین می ند. در صورت نیاز به دا
 می ند.خودکار اقدام 

 
 

 1درنا دستگاه جوجه کشی  درببررسی 

پلی کربنات دو جداره ساخته شده است که کامن عایق دما و از دیواره درس این دستگاه 
ضر همچون امواج  رطوبت شره های م شود. UVبوده و مانع ورود ا ستگاه می   به داخل د

همچنین درس این دس  تگاه به دلیل اس  تیک دور لبه های آن و نیره ها به طور کامل به 
نات مجیت مهن دیگری که دارد در عین ش اف بودن برخنف پلی کرببدنه چ ت میشود. 

 شیشه در برابر ضربه بسیار مقاوم و نش ن می باشد.

 1درنا تهویه دستگاه جوجه کشی ررسی سیستم ب

ستن  سی ست،  شده ا صورت حرفه ای طراحی  ستگاه که به  سیار مهن این د یک ب ش ب
عدد فن داسن کار طراحی ش ده  3توس    1تهویه آن می باش د. این ب ش از دس تگاه درنا 

وبت را با یک دیگر ترکیب نموده و به ص  ورت مترادل در داخل کابین پ ش که دما و رط
سیرکوله این دستگاه از دریچه های متحرک نیج بهره می برد که  مینماید. برای سیستن 

ورود هوای تازه و خروج هوای آلوده داخل دستگاه تربیه شده اند. در دوره های م تلف 
 تنظین دریچه ها می تواند راندمان جوجه کشی را افجایش دهد.جوجه کشی کاربر با 

 



 1درنا بررسی موتور و سیستم چرخشی دستگاه جوجه کشی 

که کی یت موتور جوجه کش  ی نیرب   دار س  اخت مالجی در این دس  تگاه به کار رفته 
بدون کوچ ترین ض  ربه و به ص  ورت نرم راک این موتور  س   اخت بس  یار باایی دارد.

دارای تایمر زمانی بوده و  1سیستن چرخشی درنا دستگاه را به مانند نهواره می چرخاند. 
 بل تنظین است.حالت م تلف قا 3در 

 
 1درنا دستگاه جوجه کشی طراحی حرفه ای 

های جوجه کش  ی س  ری درنا از جمله درنا  رد از هم اری نروه ص  نرتی  1دس  تگاه  ب
اس ندری با یک شرکت مرتبر کره ای به بهره برداری و مرحله تولید رسید. این دستگاه 

 ی یتبا ک قهراتس  اختاری ش  بیه به آرکام کره دارند که در س  اخت آنها از ها در واقع 
ست.  شده ا ست اده  ستگاه های درنا ا ستن ها وطراحی د سی ست که تمامی   به نحوی ا

ی نص  ب ش  ده اند و در داخل کابین آن فق  ش  انه و ت ن قهرات مهن آن در ب ش فوقان
ه کاربر بباعث میش  ود تا در ص  ورت نیاز های نه ه دار قرار میگیرد. این نحوه س   اخت 

 راحتی بتواند دستگاه را سروی  نموده و از آن نگهداری نماید.

همانند دیگر محص  وات تولید ش  ده توس    نروه ص  نرتی  1محص  ول جوجه کش  ی درنا 
 ساله بهره می برد. 10ماهه و خدمات پ  از فروش  12اس ندری از نارانتی 

 و مشــاهده فی م و مطالعه جزئیات بیشــتر 1درنا برای خرید دســتگاه جوجه کشــی 
 این محصول ک یک کنید:

 1درنا شی دستگاه جوجه ک خرید

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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