
 تایـــــــی 804با ظرفیـــــت  4درنــــــا معرفی دستــــــگاه جوجــــــــه کشــــــی 

سیار حرفه ای و محصول  4دستگاه جوجه کشی درنا  صنعتی ب شین جوجه کشی  یک ما
باشد. این دستگاه برای هر نوع پرنده اهلی و یا یمجدید ساخت گروه صنعتی اسکندری 

ولین بار در ایران برای ا 4زینتی به جز شتتترمرق بابا استتت اده استتت. در ستتاخت درنا 
که  و یک سیستم حرفه ای تأمین رطوبت به کار رفتهسوئیس  SHT3نسا سوم سنسور 

ستگاه با حداکثر دبت  صورت بی نقص عما میکنند. از این رو دما و رطوبت در این د به 
های  همچنین از بدنه پی وی سی فشرده و راک و شاسی 4تنظیم و کنترل میشوند. درنا 

ستر هچر  شده نیز بهره می برد. ومی آنادایزنییآلوم شانه کره ای و  ستگاه دارای  این د
 سال خدمات پس از فروش به مشتری ارائه میگردد. 10ماه گارانتی و  12همزمان بوده و با 

ای از وب  را می توانید به صتتورت آننین و با بیمت کارخانه 4ماشتتین جوجه کشتتی درنا 
 سایت چیکن دیوایس خرید نمایید.
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 4درنا مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی 

 ساخت بدنه از pvc ورق های یکپارچه و محکم از جنس

 جنس چارچوب کلی از شاسی های آلومینیومی آنادایز شده با پوشش رنگ لیزری و کوره ای

 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 بابلیت تبدیا شدن به سبد هچر

 نوع موتور گرداننده موتور گیربکس دار مخصوص جوجه کشی

 چرخش موتورنوع  درجه به چپ 45درجه به راست و  45

 سیستم تامین گرما المنت های صنعتی استیا

 سیستم تامین رطوبت تمام اتوماتیک با پمپ آب و ارتعاشات الکتریکی

 سیستم تهویه 12*  12عدد فن دائم کار   6

 تامین دما و رطوبت کامن هوشمند و بر اساس منطق فازی

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

 امکان نصب GSM مودم – CO2 سنسور

 سیستم های پشتیبان تم برق اضطراریسیس –درگاه خروجی  - LM35 سنسور

 حافظه داخلی دارد

 uv پوشش ضد اشعه دارد

 برق مصرفی ولت 220

 

 4درنا دستگاه جوجه کشی  ظرفیت

 تخم مرق عدد 840

 تخم بلدرچین عدد 1920

 تخم کبک عدد 1280

 تخم اردک عدد 720

 تخم بوبلمون عدد 500

 از تخم غاز عدد 500

 تخم برباول عدد 1280

 از تخم طاووس عدد 500

 تخم بو عدد 500

 تخم مرق شاخدار عدد 720

 ظرفیت ستر برای تخم مرق عدد 672

 ظرفیت هچر برای تخم مرق عدد 168

 تعداد سبد های ستر عدد 16

 تعداد سبد های هچر عدد 4

 ستر و هچر همزمان دارد

 صورت تمام سترامکان طراحی ب وجود دارد



 4درنا دستگاه جوجه کشی بررسی بدنه 

فشتترده و یکپارچه ستتاخته شتتده استتت.  PVCتماما از  4بدنه دستتتگاه جوجه کشتتی درنا 
ساخته از آلومینیوم شاسی های دستگاه و راک داخلی آن نیز برای نخستین بار در ایران 

شود.شده و در وابع دستگاه هرگز در برابر رطوبت باال دچار  همچنین این  خوردگی نمی
 به سادگی ضدع ونی کند.و کاربر می تواند آن را عایق بندی کاملی دارد بدنه 

 
پی وی سی فشرده و یکپارچه مزایای زیادی برای دستگاه جوجه کشی دارد که مهمترین 

سیدگی، ع سبک، مقاوم آنها عدم خوردگی و پو ایق کاما برودت و حرارت و رطوبت، وزن 
 شست شو و آنتی باکتریال بودن آن می باشد.به و بابا در برابر ضر

 4درنا بررسی سنسور دستگاه جوجه کشی 

سوئیس برای اولین بار در ایران در ساخت  SHT3دبیق ترین و جدیدترین نسا سنسور 
شی درنا  ستگاه های جوجه ک سور دیجی 4از جمله درنا د سن ست. این  تالی به کار رفته ا
قادیر دما و رطوبت را بستتنجد و آن را به برد مخابره کند. می تواند در کستتری از نانیه م



و نیازی به  ستتوئیس در گتشتتت زمان از کالیبره خارد نشتتده SHT3همچنین ستتنستتور 
 .دارد. این سنسور بیمت باالیی داردکالیبره ن

 
ستگاه و با ضریب اطمینان این د سکندری برای افزایش  صنعتی ا ظرفیت به توجه  گروه 

باالی آن عنوه بر استتت اده از دبیق ترین ستتنستتور روز بازار جهانی، ستتنستتور ضتتامن و 
ار گرفته تا در صتتورت هر نوع مشتتکا ناخواستتته برای به ک 4نگهبان نیز در ستتاخت درنا 

سنسور اصلی دستگاه بنفاصله با سنسور یدکی به جوجه کشی ادامه دهد و از تنظیم 
 خارد نشود. این بابلیت در کمتر دستگاهی موجود می باشد.

 4درنا دستگاه جوجه کشی  بردبررسی 

 
فه ای ترین و  JDR950کنترلر  که یکی از حر تاش شتتتده استتتت  گاه مون بر روی این دستتت
رین بردهای جوجه کشتتی و منطبق با تکنولوشی هوش مصتتنوعی میباشتتتد. این جدیدت

 سنسور پشتیبانی کند.تعداد زیادی از کنترلر می تواند همزمان 

 دستتتگاه هایمدار چاپی این دستتتگاه از نوع متالیزه شتتده بوده و بطعات الکترونیکی با 
ش شتتتده اند. همچنین این برد از میکروکنترلر بر روی مدار مونتا SMDرباتیک و فناوری 

 مودم را دارد. GSM و رد و بابلیت اتصال به دیتا الگربهره می ب ARMسریع 

 

 



 4درنا بررسی سیستم رطوبت رسانی دستگاه جوجه کشی 

 برایکه  بودهابتکار جدید گروه صتتنعتی استتکندری بت ستتاز این دستتتگاه ستتیستتتم رطو
رطوبت آب و پمپ مکش دارای  4دستگاه درنا  است اده شده است.نخستین بار در ایران 

 ساز داخلی بوده که در آن رطوبت با ارتعاشات الکتریکی ایجاد میگردد.

خزن آب )ترجیحا آب کاربر باید شتتلنگ تعبیه شتتتده بر روی دستتتگاه را در داخا یک م
صنوعی فعال شده هوش مفلوتر الکترونیکی و دستور مقطر( برار دهد. پمپ آب توسط 

سپس این  شات الکتریکی باعث تغییر فاز آن از حالت مایع به گاز میشود.  سپس ارتعا و 
 با هوای گرم و تازه میکس شتتده و در داخا کابین هایرطوبت ایجاد شتتده توستتط فن و 

  دستگاه منتشر میشود.

 
 4درنا بررسی سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی 

جریان عدد فن دائم کار بهره می برد که با ایجاد یک  6ستتیستتتم تهویه این دستتتگاه از 
هوای مناستتتب، رطوبت و دما را در داخا دستتتگاه پخش میکنند. همچنین این فن ها با 

دی اکستتید  ،وای آلودهخرود ه نموده و با را تأمیناکستتی ن مصتترفی مکش هوای تازه 
 تخلیه میکنند.کربن اضافی را 

چندین دریچه متحرک  و شتتبکه دار برای تنظیم تهویه بوده که در دارای  4دستتتگاه درنا 
 زمان ستر و هچر می توان آنها را کنترل نمود.

 4درنا بررسی موتور و سیستم چرخشی دستگاه جوجه کشی 

شانه های این دستگاه  ساخت چرخش راک و  سیار بوی  توسط یک موتور گیربکس دار ب
مالزی و با سرعت بسیار منیم و نرم انجام میگیرد. در این دستگاه تخم های نط ه دار با 



تایم مختلف  3درجه می چرخند. همچنین گردش کاما راک دستتتگاه بر روی  90زاویه 
 بابا تنظیم است.

 
سایزیک و کره ای  4درنا  شانه های  شانه ها تخم جدید نسا از  نیز بهره می برد. در این 

 نط ه دار در هر دو حالت بابا چیدن است ولی بهتر است که به صورت افقی برار گیرد.

امکان ستتتر و هچر همزمان نیز دارد. ظرفیت ستتتر این  4افزون بر این دستتتگاه درنا 
 عدد می باشد. 168آن  همزمان ظرفیت هچرعدد و  672دستگاه برای تخم مرق 

 4ا درندستگاه جوجه کشی طراحی حرفه ای 

بابا ستترمایه گتاری این ماشتتین جوجه کشتتی تحت نظارت یک کمپانی معتبر کره ای و با 
 ایران به مرحله تولید رسیده است.توجه گروه صنعتی اسکندری در 

در وابع دستگاه جوجه کشی درنا حاصا ترکیب نبوق ایرانی و تکنولوشی پیشرفته بوده 
ستگ سانی که به دنبال اه های گران بیمت و بو جزو د ست. ک شده ا ا ارزش طبقه بندی 
اروپایی و کره ای هستتتند می های  ونهاه جوجه کشتتی صتتنعتی هم تراز با نمیک دستتتگ

 توانند از دستگاه جوجه کشی درنا بهره ببرند.

 

ستگاه در بخش باالی صلی این د ست که بطعات ا بدنه برار گرفته اند که  یالزم به ذکر ا
سرویس دسترسی به آنها بسیار سریع و راحت می باشد. این نحوه طراحی در زمان های 

 دوره ای و نگهداری از دستگاه بسیار کاربردی است.



 
سال خدمات پس از فروش نیز برخوردار  10ماه گارانتی و  12از  4دستگاه جوجه کشی درنا 

 می باشد.

و  و مشاهده فیلم و مطالعه جزئیات بیشتر 4درنا برای خرید دستگاه جوجه کشی 
 این محصول کلیک کنید:عکس 

 4درنا دستگاه جوجه کشی  خرید

 تولید شده توسط واحد تولید محتوای گروه صنعتی اسکندری
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