
 تایـــــــی 672با ظرفیـــــت  3درنــــــا معرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

بکودستت وجهجکوی تتنوتهد دوشتتدجووم شتت نجدیدترینوو3دستتاه جوجهجکوی تتنود   و
هچوبس   وب الینود وجهجکواس ویکووایو ظ  توشری وه یومعابرویرجووب وومهندس نوایرا ن

وخالفوخ  هنوووپر دگ نوزینانودا د.ی نوازوط ه وم

،و اکوووستتنستته ویدینوستتهس  وSHT3مجهزوبهدنواینودستتاه جوبکو ستتموستتهروستتنستته و
بردوضدو هیزوب ووادکاریکن،شدج،وس سامو طهب و س  نوب وا تع ش تووآدهم ن همنوآ  دایز

وشتتت  کوه یوهککوی  جوووستتاروهزروهکزم نف تتردجووویکر  ،ک،ووPVCبد کوو،SMDمه ا ژو
وبخ  دجواس .آنوس خا  وحرفکوایوووق بمواعاک دوبکو

س لوتضک نوقطع تویدینوبهدجویکوتهسطوو10م جوگ  ا انوووو12هکزن نواینودساه جودا ایو
سکند ی ساه جوبوخدم توپ وازوفروشوی  خ  کوا کوم اری نوعزیزوا اسکوم هردد.واینود

و اوب وق ک وی  خ  کوایومنوتها  دوازووبوس ی و، کنودیهای وخریدو ک ی د.

و

و
و
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 3درنا مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی 

 س خ وبد کواز pvc و قوه یویکر  ،کووومحکموازوجن 

 جن و،  ،هبویلنواز ش سنوه یوآدهم ن همنوآ  دایزوشدجوب وپهششو  گود ز یووویه جوای

  اکوه وووپ یکوه یوآنواز آدهم ن هروآ  دایزوشدجوب واتص التوپلنوآم د

  هعوش  کوه یودساه ج ش  کوه یوهککوی  جوطرحوآ ی روب وق بل  وتبدیموشدنوبکوسبدوهزر

  هعومهته وگردا ندج مهته وگ ربک ودا ومخصهصوجهجکوی ن

  هعو،رخشومهته  د جکوبکو،پو45د جکوبکو اس ووو 45

 س ساموت م نوگرم  صنعانواسا موادکن وه ی

 س ساموت م نو طهب  تک رواتهم ت کوب وپکپوآبوووا تع ش توادکاریکن

 س ساموتههیک 12*وو12عددوفنوداسموی  و و6

 ت م نودم ووو طهب  ی مالوههشکندوووبرواس سومنطقوف زی

 شدجوسنسه وه یوتعب ک (بعنهانویدینوووج یهزین) LM 35 عددو1و–اصلن(و)SHT3 عدد 1

 امک نو صب GSM مهدر – CO2 سنسه 

 س ساموه یوپ ا ب ن س ساموبرقواضطرا یو–د گ جوخروجنو - LM35 سنسه 

 ح فظکوداخلن دا د

 uv پهششوضدواشعک دا د

 برقومصرفن ود  220

 

 3درنا دستگاه جوجه کشی  ظرفیت

 تخمومرغ عدد 672

 تخموبلد ، ن عدد 1536

 تخمویبک عدد 1024

 تخموا دک عدد 576

 تخموبهقلکهن عدد 400

 ازوتخموغ ز عدد 400

 تخموقرق ول عدد 1024

 ازوتخموط ووس عدد 400

 تخموقه عدد 400

 تخمومرغوش خدا  عدد 576

 ظرف  وساروبرایوتخمومرغ عدد 504

 ظرف  وهزروبرایوتخمومرغ عدد 168

 تعدادوسبدوه یوسار عدد 12

 تعدادوسبدوه یوهزر عددو4

 هزروهکزم نوساروو دا د

 صه توتک روسارامک نوطراحنوب وجهدودا د



 3درنا دستگاه جوجه کشی بررسی بدنه 

ف تتردجووویکر  ،کومنووPVCازوجن وو3بد کوبستت   ومستتاحکموووضتتدوز گودستتاه جود   و
ساه جوبهرجو س خ واینود شدجود و سنوه یوآدهم ن همنوآ  دایزو ش  شدوووهکزن نوازو ب 

شتت ستتنوه یودستتاه جوهکزن نودا ایو  گویه جوایوبهدجوووتهستتطووگرفاکوشتتدجواستت .
وبکویکدیهرو،ف وشدجوا د.وABSیر ره یو

بد کوی س نو  زواساف دجوشدجواس .ود و ا جکوزوالسا کوانوبد کواینودساه جود وطراح
ع یقوبندیوشتتتدجوووتب دلوههاوفاطوازوطریقوبکوطه وی ممود وبرابروشتتت  شوههاودستتاه جو

ود یزکوه یوتههیکود واینودساه جوا ج روم ه رد.

آنومنوب شتتتدویکوازوجن و اکوو3بستت   ومهمودیهرود وخصتتهصوبد کوداخلنود   وو کاک
ابروآدهم ن هروآ  دایزوشدجووواتص التوپلنوآم دوته کوشدجواس .واینو هعو اکوهرگزود وبر

و طهب ود،  وز گوزدگنو ک  هد.

و
 

 3درنا بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی 

سهس  ود واینودساه جووSHT3جه  نودم ووو طهب ویعننوجدیدترینووودق قوترینوسنسه و
بکوی  و فاکوووبکوجرأتومنوتهانوگف ویکودم ووو طهب ود واینودستتاه جوب ویکارینوم زانو



آوازجوجه  نودا دووود وبس   یوازووSHT3سنسه وسهس سنوواخاالفومککنوتنظ موم  ه د.
سه و سن ساف دجوقرا وم ه رد.واینو    زیوبکوی د برجوتجه زاتودق قوووگرانوق ک ومه دوا

وپ داو ک کند.

و
وتح ازویکوسنسه ویدینو  زوبهرجوگرفاکوشدجوت ودساه جوو3دساه جوجهجکوی نود   ود و

ضطرا یوووبکووشرایطومخالف شرایطوا سه ویدینود و سن شدجوب قنوبک  د.و هکزن نوتنظ مو
اینوستتنستته وبروق بل  واعاک دواینوومحضوازوی  وافا دنوستتنستته واصتتلنوفع لوم  تتهد.

منوتهانوتعدادوبست   وب الینوتخمو طفکودا ود وودستاه جوبکوشتدتوافزودجوووب وخ  لو اح 
واینودساه جوقرا وداد.

 

 3درنا دستگاه جوجه کشی  بردبررسی 

د وتنظ موووینارلوادک نوه یومخالفواینودستتاه جو اشوآفریننومنویند.ووJDR970ویناردر
ورفکوایوووپ  رفاکوطراحنوشدجواس .اینویناردرود وواقعوبس   وح

سه ومخالف،ومه ا ژو سن شدج،ووSMDق بل  وپ ا ب  نوازو،ندینو ضدو هیز،وبردوما د زجو وو
خروجنوه یویدینوووتاهی وشدج،وامک نوگزا شوگ ری،وق بل  واتص لو،وARMم کرویناردرو

ک ی تتهرودیج ا لودم ووو و وشوپ  مکنوووی واینار  ،وا الگروووینارلوازو اجودو وب ودوبکودی
ومنوب شند.وJDR970 طهب ووو ابطوی  بریوس دجوازوویژگنوه یوبردوپ  رفاکوووجدیدو

و



 3درنا بررسی سیستم رطوبت رسانی دستگاه جوجه کشی 

برایوایج دو طهب وهروی ب نواینودساه جوازویکو طهب وس زوجداگ  کووواتهم ت کوبهرجومنو
اینودستتاه جودا ایوپکپوبرایومکشوخهدی  وآبووویکووهروستت ستتامو طهب وستت زوبر د.

ی ستتکوادکن ودا ومنوب شتتد.وستتطروآبود واینوی ستتکوب وفلهتروادکارو  کنودق ا وتنظ مو
سطرو ش توادکاریکنوبرو شدجوووآنو اوبکوآم  هدووود وزم نو   زوبکو طهب و،وا تع  بووا دو

و طهب وتبدیموم کند.

سا س  سامو طهب و س  نواینودساه جوب و ساموتههیکو  زوس  س  تری بوموگرم ی نووو
شتتدجواستت ووود وواقعو طهب وایج دوشتتدجوتهستتطوفنوه یودستتاه جوب وههایوت زجوووگرم یو

شدجوووسر ود وداخموی ب نوتهزیعوم  ه د.ود و ا جکواینوهک هنهنووم ک ایج دوشدجو
وم زانودم ووو طهب وووگ زوایستت ژنوبکوطه ویکستت نود وب نوتخموه وپخشوم  تتهدوووه چ

ستتالم وی مموبکوو ووبدینوترت بوتخموه یو طفکودا ودو هعو هستتت نودم ینوایج دو  تتتدج
و شدووو کهیوخهدوادامکوم دهند.

 

 3درنا بررسی سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی 

د واینومحصتتهلوبکوی  ومخصتتهصودستتاه جوجهجکوی تتنوداسموی  وعددوفنوستت ریهدکوو6
ب دواروس خاکووABSاینوفنوه وتک م وازوق بوووپروا کوپالسا کنووویکو هعووگرفاکوشدجوا د.

جری نوتههیکوههاود وداخمواینودستتاه جوتهستتطواینوفنوه وبستت   ومالیموبهدجوووشتتدجوا د.و
شد. سطووی مالوبرایوجهجکوی نوایدجوآلومنوب  ساه جوته الزروبکوذیرویکوتک منوفنوه یود

وفع لوووی وخ مهشوم  ه د.وJDR970یناردرو

و



زانوی  برو  زومنوتها دوب وتغ  رود یزکوه یومخالفو صتتبوشتتدجوبرو ویواینودستتاه جوم 
و ودوووخروجوههایودستتاه جو اوینارلویند.ود واینودستتاه جوبرایوخروجوگ زودیوایستت دو

و ودوههایوت زجوووایستت ژنو  زووجداگ  کوووبرایشتتبککودا ویربنوووگ زه یومضتترود یزکو
 وا ا الته ه یوماحرکوبکوی  وگرفاکوشدجوا د.

 3درنا رخشی دستگاه جوجه کشی بررسی موتور و سیستم چ

ی تتنوتجه زوگردیدجووجهجکهروی ب نواینودستتاه جوب ویکومهته وگ ربک ودا ومخصتتهصو
بکوی  وگ ربک وداخلنووو،رخود دجوه ینوازوجن وفهو4یکود وستتت خ وآ ه و الدوابدیدجو

صهلو ساه جومح شنواینود س .ومهته ه یوگرد اروووعکروی ه وم دزیوبهدجوووازودو فاکوا
وطهال نوبرخه دا وهساند.

ش  کوه و او ساه جو اکووود و ا جکو سامو،رخ نود صه توگهها جوایومنو،رخ  د.وس  بکو
نوس ساموتهسطوبردودساه جوبرو ویوت یکره یوزم  نومخالفوهکزهنوس عانویکب  ،ودووای

وس ع ویکب  وق بموتنظ مومنوب شد.و3س ع ویکب  وووی و

و
 هعوهککوی  جویرجوایوازوو3شتت  کوجهجکوی تتنومهجهدود ودستتاه جود   و  گفاکو ک  دویکو

اس .وش  کویرجوایوبکوصه توس یزیکوطراحنوشدجوووتخمو طفکودا وا هاعوپر دجوزینانووو
شتت  کوهککوی  جوهکزن نوستتریع وبکوستتبدوهچو  زوتبدیموواهلنو اومنوتهانوداخموآنو، د.

و.م  هد

د وطراحنواینودساه ج،وق بل  وساروووهزروهکزم نو  زوتعب کوشدجواس ووود وواقعوی  برو
وفکودا واض فکو ک ید.م اها دوبکوصه توتد یجنوبکوداخمواینودساه جوتخمو ط

ش ی نوذیرواس ویکودساه جوجهجکوی نود   ود وصه توسف  شوم اریوب وظرف  وتک رو
وسارو  زوق بموطراحنواس .



 3درنا دستگاه جوجه کشی طراحی حرفه ای 

یکومحصتتهلوحرفکوایواستت ویکووت ینو672م شتت نوجهجکوی تتنوصتتنعانود   وب وظرف  و
صنعانواسکند یوطراحنوووته س خا  یوبس   واینودساه جود دوشدجواس .وتهسطوگروجو

وه یومعابروخ  جنو)آ ی روووبرینس (ودا د.پ  رفاکوووهک  ندوبر د

قطع تومخالفواینودساه جوهکزهنوبردوآن،وس ساموگرم ی ن،وتههیکوووس سامو طهب و
اکوا د.واینوم ه جوقرا وگرف ق  نودستتا هدا یوووستتت زوآنوهکهنود وبخشوفه زی وامرو ه

وسروی وه یودو جوایودساه جو اوبس   وتسه موبخ  دجواس .

و  و مشاهده فیلم و مطالعه جزئیات بیشتر 3درنا برای خرید دستگاه جوجه کشی 
 این محصول کلیک کنید:عکس 

و3درنا دستگاه جوجه کشی وخرید

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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