
 تایـــــــی 336با ظرفیـــــت  2درنــــــا معرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

عدد تخم مرغ بوده و برای جوجه کشی از  336دارای ظرفیت  2دستگاه جوجه کشی درنا 
دومین سبببایز از سببری  2باشبببدر درنا  دیگر پرنده های اهلی و زینتی کامال مناسبببی می
نظیری بهره می  که از امکانات بی اسببتدسببتگاه های جوجه کشببی جدید و  رفه ای درنا 
سوئیس، سیستم رطوبت رسانی  SHT3بردر مهمترین قطعات این دستگاه شامل سنسور 

شات  شاسی های الکتریکی، راک تمام خودکار با ارتعا شده با بدنه و  آلومینیومی آنادایز 
PVC  فشرده و یکپارچه و برد ضد نویز و پیشرفته آن میباشدر همچنین امکان ستر هچر

سبباخ خدمات پس  10ماه گارانتی و  12را با  2همزمان نیز در این دسببتگاه وجود داردر درنا 
از فروش می توانید به صببورت مسببتویم و آنالین از وی سبببایت چیکن دیوایس خرید 

 رنمایید
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 2درنا مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی 

 ساخت بدنه از pvc ورق های یکپارچه و محکم از جنس

 جنس چارچوی کلی از و کوره ایشاسی های آلومینیومی آنادایز شده با پوشش رنگ لیزری 

 راک ها و پایه های آن از آلومینیوم آنادایز شده با اتصاالت پلی آمید

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

 نوع موتور گرداننده موتور گیربکس دار مخصوص جوجه کشی

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

 سیستم تامین گرما المنت های صنعتی استیل

 سیستم تامین رطوبت تمام اتوماتیک با پمپ آی و ارتعاشات الکتریکی

 سیستم تهویه 12*  12عدد فن دائم کار   3

 تامین دما و رطوبت کامال هوشمند و بر اساس منطق فازی

 سنسور های تعبیه شده (یدکی و جایگزینبعنوان ) LM 35 عدد 1 –اصلی( )SHT3 عدد 1

 امکان نصی GSM مودم – CO2 سنسور

 سیستم های پشتیبان سیستم برق اضطراری –درگاه خروجی  - LM35 سنسور

  افظه داخلی دارد

 uv پوشش ضد اشعه دارد

 برق مصرفی ولت 220

 

 2درنا دستگاه جوجه کشی  ظرفیت

 تخم مرغ عدد 336

 بلدرچینتخم  عدد 768

 تخم کبک عدد 512

 تخم اردک عدد 288

 تخم بوقلمون عدد 200

 از تخم غاز عدد 200

 تخم قرقاوخ عدد 512

 از تخم طاووس عدد 200

 تخم قو عدد 200

 تخم مرغ شاخدار عدد 288

 ظرفیت ستر برای تخم مرغ عدد 252

 ظرفیت هچر برای تخم مرغ عدد 84

 تعداد سبد های ستر عدد 6

 تعداد سبد های هچر عدد 2

 ستر و هچر همزمان دارد

 صورت تمام سترامکان طرا ی ب وجود دارد



 2درنا دستگاه جوجه کشی بررسی بدنه 

PVC  صلی این شده بدنه ا سی های آلومینیومی آنادایز  شا شرده و یکپارچه به همراه  ف
ز یک دستگاه جوجه کشی را تشکیل داده اندر همچنین به جهت ایزوالسیون کامل بدنه ا

نیز در  از کرنرهای پلی آمید بدنهبیشببتر نوع السببتیک کشببسببان و به جهت اسببتحکام 
و  ضد زنگ 2درنا  هایژنیک بدنه ساخت نهایی بدنه این محصوخ بهره گرفته شده استر

 قابلیت شست شویی و ضد عفونی آسان را داردر ضد ضربه می باشد و

که برای نخستین بار در  راک های آن می باشد ،ویژگی های این دستگاهیکی از مهم ترین 
سببباخته شبببده اسبببتر دیگر از آلومینیوم آنادایز شبببده با پوشببش رنگ کوره ای ایران 

دسببتگاه ها دارای راک گالوانیزه ای هسببتند ولی راک این دسببتگاه از متریاخ ضببد زنگ و 
 بسیار با دوام ساخته شده استر

 
 2درنا بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی 

هستیم که  SHT3برای اولین بار در دستگاه های جوجه کشی ایرانی شاهد  ضور سنسور 
 SHTجدیدترین و سومین نسل سنسور سوئیسی  دستگاه های درنا از آن بهره برده اندر

ناخته میشببو در جهان قویترین  سببگر دما و رطوبت باالیی هم داردر  دشبب که قیمت 
بیشببتر در تیهیزات  سبباس پزشببکی و نظامی و ابزارهای دقیق به کار می  SHT3سببنسببور 

استفاده از این سنسور سیستم تنظیم دما و رطوبت دستگاه را قادر می سازد تا با رودر 
 ن اختالف دما و رطوبت جوجه کشی را تأمین و کنترخ نمایدرکمترین میزا

سور یدکی نیز  2درنا  سن صی فوط فعاخ از  شرایط خا سور تحت  سن بهره می برد که این 
شودر در واقع شود،ر د می ستگاه با مشکل مواجه  صلی د سور ا سن سور  صورتیکه  سن

اتوماتیک وارد مدار شبببده و دما را اندازه میگیردر لاا این دسببتگاه جوجه  2یدکی درنا 



شی  ش تی ک سط جوجه ک سیی ببیند، اگر در و شود و یا آ صلی آن خرای  سور ا سن ی ، 
 همچنان با سنسور یدکی به صورت تنظیم شده باقی خواهد ماندر

ستگاه درنا  شی د سفار صورت  سور  2افزون بر این موارد، می توان به  سن نیز  CO2را با 
میهز نمودر این سببنسببور به دلیل قیمت بسببیار گران به صببورت آپشببن و با درخواسببت 

 تری بر روی دستگاه نصی میشودرمش

 2درنا دستگاه جوجه کشی  بردبررسی 

 
شی درنا  ست که  2برد جوجه ک سکندری ا صنعتی ا ساخت گروه   JDR970جدیدترین برد 

نام داردر این کنترلر  رفه ای می تواند به صببورت دقیق و بر اسببباس هوش مصببنوعی 
 JDR 970کنترلر منطق فازی تمامی المان های دستگاه جوجه کشی را کنترخ و تنظیم نمایدر 

و مدار چاپی متالیزه شبببده و  ARMو رباتیک مونتاژ شبببده و از میکرو کنترلر  SMDبه روش 
در این برد  بهره می بردر توویت شببدهبسببیار مرغوی و خروجی های  قطعات الکترونیکی

رطوبت به صببورت لحظه ای بر روی نمایشببگر دیییتاخ به نمایش گااشببته موادیر دما و 
دستگاه شروع  ،میشود و همچنین در صورت افزایش دمای محیط و از تنظیم خارج شدن

کنترخ از راه دور  مودم GSM ر امکان اتصاخ به دیتاالگر وکندمی  دادن به هشدار و اخطار
 به صورت سفارشی در برد این دستگاه وجود داردر و اینترنت موبایلبا 

 



 2درنا بررسی سیستم رطوبت رسانی دستگاه جوجه کشی 

جدیدترین روش تأمین رطوبت جوجه کشببی برای اولین بار در ایران در سبباخت دسببتگاه 
ارتعاشات الکتریکی و با این سیستم بر اساس  های جوجه کشی درنا به کار رفته استر

از این طریق با  رطوبت اییاد شبببدهکندر  مکش اتوماتیک آی به داخل دسببتگاه کار می
ای هوای گرم و هوای تازه ترکیی شببده و سببپس با سببرعت بسببیار مالیم در بین تخم ه

 نطفه دار پخش میشودر

 
 2درنا دستگاه جوجه کشی  درببررسی 

ساخت دری ا شه در  شی ستفاده از پلی کربنات دو جداره به جای  ستگاه یا ارجحیت ن د
چراکه پلی کربنات بر خالف شیشه در برابر ضربه مواوم و در برابر برودت داشته استر 

 و مضر نور آفتای را فیلتر می کندر UV، عایق بندی کاملی دارد و همچنین امواج و  رارت

همچنین دری این دسببتگاه دارای یک نوع مونو پالسببتیک خاص می باشببد و توسببط چفت 
 ر نظر گرفته شده کامال به بدنه آن چفت و قفل میشودربندهای د

 2درنا بررسی سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی 

ندین دریچه متحرک در طرا ی سببیسببتم تهویه این دسببتگاه به عدد فن دائم کار و چ 3
های دسببتگاه تحت فرمان برد دسببتگاه فعاخ و غیر فعاخ  ندر فن  کار گرفته شبببده ا
سیار  رفه ای بوده به طوریکه  ستگاه ب ستم گردش هوا در این د سی شوندر طرا ی  می

کیی نموده و م و هوای تازه و رطوبت را تررفن های دسببتگاه با سببرعت مناسببی هوای گ
سببپس از طریق کاناخ کشببی خاص آن را در سببرتاسببر کابین پخش میکنندر نتییه این 

 های نطفه دار می باشببدرتخم  هماهنگی توزیع یکسببان دما و رطوبت و اکسببیژن در بین
هواکش  الزم به ذکر اسبببت که برای خروج هوای آلوده و گاز دی اکسببید کربن دو عدد



متحرک بر روی بدنه دسببتگاه نصببی شببده اند که می توان ورودی این دریچه ها را کم و 
 زیاد نمودر

 

 2درنا بررسی موتور و سیستم چرخشی دستگاه جوجه کشی 

ستگاه به  ستم گردشی این د سی ساخت مالزی در طرا ی  موتور چرخشی گیربکس دار 
این موتور قدرتمند عملکرد بسیار مناسبی در دستگاه جوجه کشی دارد کار رفته استر 

 ا لرزش در هنگام چرخیدن اییاد نمیکندریانی و و هیچ نوع تکان ناگه

صورت  ستگاه نیز به  شی این د ستم گرد ست و  90سی شده ا درجه و گهواره ای طرا ی 
سایز تخم نطفه دار  3ارای تایمر د شدر بدین معنی که کاربر با توجه به  مدت زمانه می با

ساعت یکبار تنظیم  سه  ساعت و یا  ساعت یکبار، دو  زمان گردش کامل آن را بر روی هر 
 کندر

هر تخم الزم به ذکر است که در این دستگاه از شانه های کره ای استفاده شده که برای 
ستر ستفاده ا ستر هچر  نطفه دار تمامی پرنده های زینتی و اهلی قابل ا همچنین امکان 

 میسر می باشدر 2همزمان نیز با دستگاه جوجه کشی درنا 



 
 2درنا دستگاه جوجه کشی طراحی حرفه ای 

شده تا نیاز کاربران به  سکندری طرا ی  صنعتی ا شین جوجه کشی درنا از طرف گروه  ما
های معتبر خارجی را پاسببخگو یک دسببتگاه جوجه کشببی  رفه ای و قابل رقابت با برند

می باشببد که  این محصببوخ  رفه ای از آن دسببت دسببتگاه های قیمتی و با ارزش باشببدر
تحت لیسانس شرکت های معتبر کره ای و توسط مهندسان ایرانی طرا ی و ساخته شده 

 استر

گاه جوجه کشببی برای هر نوع پرنده بل  (به جز شببترمرغاهلی و زینتی ) این دسببت قا
ستر ستفاده ا ستم  ا سی صلی و  شد که قطعات ا ستگاه نیز به نحوی می با طرا ی این د

های مهم دسببتگاه بر روی سببو  آن طرا ی شبببده اند که دسبببت یابی به این قسببمت 
 دستگاه بسیار ساده می باشدر

سبباخ خدمات پس از فروش گروه  10ماه گارانتی و  12دارای  2دسببتگاه جوجه کشببی درنا 
 به تمامی نواط ایران ممکن می باشدر نصنعتی اسکندری بوده و امکان ارساخ آ

شی  ستگاه جوجه ک شتر 2درنا برای خرید د شاهده فیلم و مطالعه جزئیات بی و  و م
 این محصول کلیک کنید:عکس 

 2درنا دستگاه جوجه کشی  خرید

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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