
JDR 9501 دفترچه راهنمای 

 

 بسمه تعالی

 مصرف کننده محترم  : 

 .سپاسگزاریم، پیوسته اید EIGمحصوالت گروه صنعتی اسکندری را انتخاب نموده اید و به خانواده بزرگ  این کهاز 
 

 
 

توانسته  خانگی و صنعتی با کیفیتی ایده آلدستگاههای جوجه کشی انواع تولید زمینه سال سابقه در  25 گروه صنعتی اسکندری با بیش از
تولید نوین مزیت  تکنولوژیو  قطعات اروپاییصنعت بردارد. طراحی پیشرفته این محصول، استفاده از این جهت ارتقاء  موثر درگامی است 
. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه خواهید شدبرای این دستگاه به ارمغان آورده که با مطالعه این دفترچه از آن ها بهره مند  فراوانیهای 
درج در دسترس نگه دارید. مطمئن باشید رعایت موارد  همیشهاین دفترچه را لذا ، در آن و رعایت نکات ذکر شده مطالب درج شدهدقیق 

احتمال  ،عدم رعایت موارد مندرجدر صورت و  خواهد نمودایانی به استفاده بهینه و افزایش طول عمر دستگاه کمک ش مجموعهدر این  شده
 وارد امدن خسارات جانی و مالی دور از انتظار نیست.  

 

 :  توجه مهم

 د.دستگاه میباشد که باید در اختیار هر مصرف کننده ای قرار بگیرمتعلقات از  یکیاین دفترچه  -
صدمات جدی به کاربر وارد امدن ممکن است موجب های ارائه شده در آن و عدم توجه به دستورالعمل دفترچه صحیح  مطالعهعدم  -

 .را به دنبال خواهد داشتکاهش شدید راندمان جوجه کشی شود، هم چنین دستگاه یا و 
 در این دفترچه را رعایت نمایید .   ایمنیموارد   -
 .بفرماییددفترچه را به طور کامل مطالعه  تما نکات ذکر شده درحقبل از راه اندازی دستگاه  -
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اربر در طول کارکرد دستگاه می رعایت کردن دستورالعمل های ذکر شده در این دفترچه، پیش نیازی مهم جهت عدم آسیب به دستگاه و ک

، بر عهده نخواهد مشکالت ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در این دفترچه رابطه بادر را ، لذا گروه صنعتی اسکندری هیچ مسئولیتی شدبا
در .  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانید سواالت خود را از طریق تماس با واحد خدمات و پشتیبانی گروه صنعتی اسکندری گرفت

 شماره تماس  یاو  32387787-044از طریق تلفن گویای عصر )به جز ایام تعطیل(  19صبح الی  8، همه روزه از ساعت میان بگذارید

 هستیم. پاسخگوی شما 13 الی 11 تعطیل از ساعت ایام و 23الی  22از ساعت  044-32387787

 
 گروه صنعتی اسکندری آماده پذیرش هر گونه انتقاد و پیشنهاد از سوی شما مصرف کننده محترم می باشد.  

 

 

 

 

  :JDR950  برد کنترلر

 
وبت داخل دو نمایشگر وجود دارد که نمایشگر سمت چپ برای نمایش دما و نمایشگر سمت راست وظیفه نمایش رط 950وی برد کنترلر ر بر

 دستگاه را بر عهده دارد.

شده عمل  یادفعال باشد به صورت  SHTهر دو نمایشگر در شرایط استاندارد و در صورتی که سنسور  نکته مهم :
 خواهند کرد .
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 با معرفی جز به جز 950شماتیک کلی پانل 

 
 توجه : 

 هراتوماتیک انجام می شود پس روشن ، خاموش و چشمک زدن چراغ های روی پنل کنترلر به صورت هوشمند و تمامی عملیات های 

 .دهندگونه عمل یا عملکرد چراغ ها عاری از خطا بوده و این عالئم صرفا با توجه به شرایط داخلی دستگاه تغییر حالت می 
 وجود دارد که برای اعمال تنظیمات از آنها استفاده می شود. set   ،up  ،down  ، hatchچهار دکمه  jdr950روی برد کنترلر ر ب

 

 
استفاده می شود در زمان آماده به کار بودن دستگاه با فشردن و نگه داشتن  setبرای انجام تنظیمات دما و رطوبت از دکمه  :SET دکمه 
تنظیم دمای مورد نظر  نسبت به downیا  upبا زدن دکمه نیه و پس از شنیدن صدای بوق ، دکمه را رها کرده و به مدت سه ثا setدکمه 
 .کنیداقدام 

به حالت چشمک دمای مورد نظر ذخیره شده و نمایشگر رطوبت جهت انجام تنظیمات مربوطه  setدما و با زدن یکبار دکمه  پس از تنظیم
این بار نسبت به تنظیم رطوبت مورد نظر اقدام کرد و با توجه به نوع   downیا   upمرحله می توان با زدن دکمهدر این  .مدآزن در خواهد 

پس از انجام تغییرات و وارد کردن رطوبت مورد نظر  ،تنظیم کرد down یا   upپرنده انتخابی رطوبت الزم را به راحتی و با زدن دکمه های
 ه ی پایان یافتن تنظیمات و ذخیره داده ها خواهد بود.صدای بوق ممتد به گوش خواهد رسید که به منزل  setبا زدن یکبار دکمه 
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 توجه بسیار مهم :

  .رمایشی کند و تند پشتیبانی میکندبرای گرمایش از سیستم گ  JDR950سیستم کنترلر 
ها( چنانچه سیستم گرمایشی کند برای دستگاه تنظیم شده است ) بهترین سیستم گرمایشی برای آسیب نرسیدن به تخم در حالت پیشفرض، 

ثانیه از سیستم  30به مدت  setبا فشردن و نگه داشتن دکمه  یدر سیستم گرمایشی به حالت تند و سریع را داشته باشید میتوانیتصمیم به تغی
 کند به تند و بلعکس تغییر وضیعت داد.

 

 
، و تنظیم زمان چرخش تخم ها خواهد رسیدان : پس از انجام تنظیمات دما و رطوبت نوبت به انتخاب ستر یا هچر بودن دورHATCH دکمه 

معنی به نمایش داده خواهد شد که  60دما عدد  صدای بوق در نمایشگر و با شنیدن Hatchیکبار دکمه فقط برای انجام این تنظیمات با زدن 
تنظیم نسبت به تغییر دوران ستر به هچر و همچنین  downیا  upقرار داشتن در دوران ستر بوده و به راحتی می توان با زدن دکمه های 

وی عدد صفر تنظیم شود سیستم در حالت هچر قرار خواهد گرفت و چرخش ر ه اگر تایمر چرخشی برچچنانتایمر چرخشی نیز اقدام کرد. 
هم چنین عدد نمایش داده  .، همانطور که می دانید در دوران هچر باید چرخش تخم ها را متوقف نمودقطع خواهد شداتوماتیک تخم ها 

دقیقه  60به معنی یک چرخش کامل در  60یک چرخش کامل بر حسب دقیقه خواهد بود، به عنوان مثال عدد  حدودی برای LCDشده در 
 است. 

 120دارند، عدد توجه داشته باشید که تایمر چرخشی مناسب برای پرندگان مرغ، بوقلمون، غاز، اردک و سایر پرندگانی که تخم سایز متوسط 
مناسب خواهد بود. برای پرنده  60می باشد. برای پرندگانی مانند بلدرچین و سایر پرندگانی که تخم سایز کوچک دارند تایمر چرخشی عدد 

 می باشد، البته این میزان بسته به نژاد پرندگان متفاوت است و می تواند تغییر کند.  180ین تایمر چرخشی عدد شترمرغ بهتر
با فشردن نیاز به چرخش دستی راک ها خواهید داشت، و یا قرار داشتن راک ها در حالت هچ ، رخی مواقع برای بازدید از وضعیف تخم ها در ب

را نگه داشته باشید،  hatchرت دستی شروع به چرخش خواهند کرد و تا زمانی که دکمه به صو، راک های دستگاه  hatchو نگه داشتن دکمه 
 راک ها همچنان در حال چرخش خواهند بود. 

 

 
با فشردن و نگه داشتن دکمه افزیش می توان دمای محیط را  ،توجه بسیار مهم : زمانی که دستگاه در حالت عادی کار میکند : UPدکمه 

برای انجام تنظیمات مختلف کنترلر، از دکمه افزایش برای جابجایی بین منو ها و یا افزایش اعداد و  .بر روی نمایشگر رطوبت مشاهده نمود
 ارقام استفاده خواهد شد.
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در طول انجام تنظیمات مختلف برای برد کنترلر از دکمه کاهش برای جابجایی بین منو ها و یا کاهش اعداد و ارقام  : DOWNدکمه 
، با فشردن و نگه داشتن دکمه کاهش می توان دما و دتوجه بسیار مهم : زمانی که دستگاه در حالت عادی کار میکن)  استفاده خواهد شد.

هم چنین اگر دکمه کاهش برای مدت بیشتری نگه داشته شود،  .مشاهده نمودنمایشگر های دما و رطوبت  بر رویرطوبت تنظیم شده را 
ساعت گذشته تجربه کرده  24مم دما و رطوبتی که دستگاه در طول سیصورت خودکار ماک پس از نمایش دما و رطوبت تنظیم شده ، به

ساعت گذشته  24ثانیه مینیمم دما و رطوبت در طول  3نشان داده خواهد شد، اگر نگه داشتن دکمه ادامه پیدا کند، یعنی پس از گذشت حدود 
ی رخ داده به نمایش در خواهد آمد. منظور از تعداد خطا ها، تعداد دفعاتی ابه نمایش در خواهد آمد و پس از آن در مرحله آخر تعداد خطاه

 (است که دما و رطوبت داخل دستگاه از مقدار تنظیم شده باالتر یا پایین تر رود.

 

 

 

 :  LM35و SHT سنسورهای کنترل کننده 

با  سیستم هوشمند کنترلر د کهمی باش) البته عالوه بر سنسور محیطی (   LM35و   SHTمجهز به دو سنسور هوشمند  jdr950برد کنترلر 
سنسورها برای کنترل دما و رطوبت داخل کابین دستگاه استفاده خواهد این از گاه و امکان پیشامدهای مختلف توجه به شرایط داخلی دست

چنانچه در طول دوران  طوبت در الویت قرار میگیرد(برای کنترل دما و ر  SHT) الزم به ذکر است که به صورت پیشفرض سنسور  کرد.
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 LM35از کار بیافتد یا خللی در کار سنسور پیش بیاید به صورت اتوماتیک کنترلر از سنسور  SHTبه هر دلیلی سنسور کنترل بنا جوجه کشی 
 برای کنترل دما استفاده خواهد کرد.

 

 
 : ورود به تنظیمات پیشرفتهنحوه 

به مدت ده ثانیه ( setبا نگه داشتن همزمان دکمه های کاهش و تنظیم )میتوان  با سیستم کنترلر دستگاه در حالت عادی در هنگام کار کردن
( نسبت به setتوجه داشته باشید در هر مرحله از این تنظیمات میتوانید با زدن یکبار دکمه تنظیم ) وارد منوی تنظیمات پیشرفته کنترلر شد.

 اعمال تغییرات اقدام نمایید. 
 

توجه مهم : این تنظیمات بسیار حساس بوده و تنظیمات اصلی توسط کارشناسان گروه صنعتی اسکندری به صورت 
 .ری تنظیمات اکیدا اجتناب فرمائیدلطفا از دستکا ،است گردیدهدقیق محاسبه و اعمال 

 

سان بخش اخدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری در ارتباط باشید و مطابق دستورات کارشنهر تغییری حتما با بخش به قبل از اقدام 
 خدمات پس از فروش اقدام به اعمال تغییرات نمائید.

داده های ذخیره شده را نشان در هنگام ورود به سیستم تنظیمات پیشرفته نمایشگر رطوبت وظیفه نمایش مرحله تنظیمات و نمایشگر دما 
نسبت به اعمال تغییرات در همان مرحله اقدام و پس از اعمال تغییرات میتوان  setدر هر مرحله از تنظیمات می توان با زدن دکمه  .می دهد

اقدام  hatchتوجه کنید در هر مرحله از تنظیمات میتوان با زدن دکمه  ال شده اقدام کرد.منسبت به ذخیره تغییرات اع setبا زدن دوباره دکمه 
 تنظیمات کرد. به لغو
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 جدول تنظیمات پیشرفته :
 

 توضیحات مرحله تنظیمات

C 1  مقدار دمایی که سنسورSHT در حال حاضر میخواند 
C 2  مقدار دمایی که سنسورLM35  در حال حاضر میخواند 
C 3 کالیبره سنسور  مقدارSHT غیر قابل تغییر دستی( برای دما( 
C 4 کالیبره سنسور  مقدارLM35 غیر قابل تغییر دستی( برای دما( 

C 5  مقدار رطوبتی که سنسورSHT  در حال حاضر میخواند 
C 6 کالیبره سنسور  مقدارSHT غیر قابل تغییر دستی( برای رطوبت( 
C 7  انتخاب سنسور کنترل کنندهSHT    یا  LM35 
C 8 تنظیم خروجی زاپاس تعبیه شده بر روی برد 
C 9  انتخاب مدل کنترلرJDR950     یاJDR970 

CA  خروجی فعال برای سیستم گرمایشیBT1  یاBT2 

 
روشن باشد و سنسور انتخابی رنگ سبز که چراغ سنسور روی برد به قابل انجام خواهد بود تمامی تنظیمات باال صرفا زمانی  توجه مهم :

باشد تنظیمات برای سنسور رنگ قرمز به  sensorچنانچه چراغ  باشد. SHTبرای کنترلر تنظیم پیشفرض کارخانه یا همان سنسور هوشمند 
LM35 ل اعمال شده است و برای انجام هرگونه تغییراتی حتما بایستی با بخش خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری تماس حاص

 نمائید. 

این تنظیمات بسیار حساس بوده و تنظیمات اصلی توسط کارشناسان گروه صنعتی اسکندری به صورت دقیق محاسبه و :  1نکته مهم 
 اعمال تغییرات صورت گرفته است لطفا از دستکاری تنظیمات اکیدا اجتناب فرمائید.

از دماسنج استفاده می کنید، در نظر داشته باشید که سنسور خود دستگاه از نوع  چنانچه برای تست دما و رطوبت دستگاه:  2نکته مهم 
SHT  می باشد که از بهترین نوع سنسور های سنجش دما و رطوبت می باشد و برای تست این سنسور ها به هیچ وجه نباید از دماسنج

الی  100که قابل اعتماد می باشند حداقل دارای قیمت مابین  دماسنج های استانداردی کههای ارزان قیمت و غیر استاندارد استفاده شود. 
دالر هستند. بنابراین هرگز از دماسنج های ارزان قیمتی که مناسب تست دستگاه های جوجه کشی نیستند، استفاده نکنید. چرا که  200

 خطاهای زیادی به همراه خواهد داشت. 
 

چنین . در شدروشن خواهد ، از کار بیافتد، چراغ سنسور موجود بر روی برد به رنگ قرمز  SHTسنسور چنانچه به هر علتی :  3نکته مهم 
( را برای کنترل دما و رطوبت داخل دستگاه راه اندازی کرده است. در این شرایط LM35به صورت هوشمندانه سنسور دوم ) 950حالتی برد 

با اتصاالت را بررسی کنید و بکنید و در مرحله دوم رسی تنظیمات دما و رطوبت اقدام به تنظیم و بر در مرحله اولنباید بی تفاوت باشید، 
 تماس حاصل فرمایید.  EIGبخش خدمات پس از فروش 

زمانی که سنسور دوم دستگاه به کار افتاده باشد، بر روی نمایشگر رطوبت دو خط تیره و بر روی نمایشگر دما مقدار دمای داخل دستگاه 
 نشان داده خواهد شد. 
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 بررسی تنظیمات دما و رطوبت : -مرحله اول 
نمایش داده شود و چراغ سنسور به  رطوبت به صورت دو خط تیرهده باشد و نمایشگر راه اندازی شدستگاه بر روی سنسور دوم زمانی که 

 SETثانیه فشار داده و نگه دارید و پس از شنیدن صدای بوق انگشت خود را از روی دکمه  3را به مدت  SETکلید رنگ قرمز باشد، ابتدا 
( بر روی نمایشگر 0-9یک عدد تک رقمی ) SETبردارید. نمایشگر دما، دمای تنظیم شده را نشان خواهد داد، بعد از آن با زدن دکمه 

 8تا  2رطوبت نشان داده می شود. این منوی تنظیم گام رطوبت می باشد. برای کنترل وضعیت رطوبت داخل دستگاه می توان از گام های 
 تواند متفاوت باشد.  استفاده کرد که بسته به نوع دستگاه ، حجم و محل قرارگیری آن و هم چنین استان و مکان جغرافیایی شما می

تنظیم شود، رطوبت  1کمترین بازه زمانی را برای رطوبت دهی هوشمند دارد. چنانچه عدد  8بیشترین و عدد  2در نظر داشته باشید که عدد 
 نزدیک شود، سرعت تولید رطوبت افزایش خواهد یافت.  9در بازه های زمانی طوالنی تولید خواهد شد و هر چه قدر این مقدار به عدد 

 

 LM35در سنسور  یگام رطوبت میتنظ

. کندیگام به گام رطوبت صرف م دیتول یزمان را برا نیکمتر 9و عدد  نیشتریب 1گام رطوبت ، عدد  میکه در زمان تنظ دیداشته باش توجه
که از قبل در داخل دستگاه  یساعت ، توسط رطوبت سنج دست کی. بعد از گذشت دیرا انتخاب کن 2ابتدا عدد  یستیگام با قیدق میتنظ یبرا

گام رطوبت  یانتخاب برا نیبهتر 2شده باشد ، عدد  کینزد ازی. اگر رطوبت به مقدار مورد ندیستگاه را بسنجد ، رطوبت داخل دیقرار داده ا
 .دیروال تا زمان به دست آوردن گام مناسب اقدام کن نیو به هم دیده شیافزا 3عدد گام رطوبت را به  یستیبا نصورتیا ریباشد. در غ یم

دارد. بعنوان  میمستق یاپراتور بستگ یدستگاه و مهارت ها تی، ظرف طی، رطوبت مح ییایجغراف طیبه شرا قایدق یگام رطوبت می: تنظنکته
بلعکس در مناطق  ایمناسب داشته باشد و  میتنظ نییپا یباال در گام ها یطیمثال ممکن است دستگاه در مناطق مرطوب و با رطوبت مح

مناسب با  یرا داشته باشد. پس از به دست آوردن گام رطوبت ییممکن است گام رطوبت مناسب عدد باال یطیمح نییخشک با رطوبت پا
 .دیریحتما با بخش خدمات پس از فروش تماس بگ SHTاز کار افتادن سنسور  لیکردن دل دایو پ یابی بیفرصت جهت ع نیدستگاه در اول

 

  بررسی اتصاالت برد –مرحله دوم 
چنانچه بنا به هر با بخش خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری تماس بگیرید.  می توانیدبرای تنظیم گام رطوبتی مناسب با دستگاه 

خاموش شود، ابتدا بایستی برق ورودی به برد را بررسی کرده و پس از اطمینان از برقرار بودن جریان برق ورودی  JDR950علتی برد 
 سی و کنترل فیوز دستگاه نمایید.باید اقدام به برر

 می باشد.  A 10فیوز دستگاه همانطور که در تصویر هم نشان داده می شود در داخل جک پاور ورودی برق برد قرار دارد. نوع فیوز 
 



JDR 9509 دفترچه راهنمای 

 

 
 هشدار مهم :

بعد از نظافت کامل محیط داخلی و بیرونی دستگاه ، آن را به مدت یک روز بدون زمانی که از دستگاه برای مدتی استفاده نمی شود بایستی 
دستگاه باید که محل انبار  ه باشیددر نظر داشتکنید. با سلفون بسته بندی اتصال رطوبت ساز یا پر کردن ظرف آب راه اندازی کنید و سپس 

 درجه سانتی گراد باشد. 20دارای دمای حداقلی 
بعد از وارد کردن دستگاه به محل نسبتا گرم و یا گرم نمودن سریع محیط با دستگاه  مکان سردی نگهداری شده باشد،چنانچه دستگاه در 

های گرما ساز، حتما ماشین جوجه کشی را چند ساعت قبل از استفاده در حالت خاموش نگه دارید، تا دستگاه با محیط هم دما شود. در غیر 
جسم یکی به علت بخار زدن ناشی از گرمایش سنسور و سایر قطعات الکترونمحیط، نگام روشن کردن دستگاه و گرم شدن در هاینصورت 

 در چنین حالتی دستگاه از درجه گارانتی ساقط خواهد بود.توجه داشته باشید  سرد حتما دچار آسیب و خرابی خواهند شد.

عصر می باشد  7صبح تا  8( همه روزه به غیر از جمعه از ساعت  E.I.Gسکندری ) ساعات کاری واحد خدمات پس از فروش گروه صنعتی ا
در ارتباط باشید و سواالت احتمالی خود را مطرح نمایید. هم چنین کارشناسان  EIGبا کارشناسان  04432387787و شما می توانید با خط ویژه 

جوابگوی شما با همین شماره  15الی  14وز های جمعه از ساعت و ر 23الی  22کشیک واحد خدمات پس از فروش همه روزه از ساعت 
 تلفن خواهند بود. 

لطفا در کانال تلگرام واحد خدمات پس از فروش عضو شده و جهت اطالع رسانی و آموزش های موردی و ضروری از این طریق با ما در 
 ارتباط باشید. 
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