
 8001دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

 

عددی یکی از ماشین های جوجه کشی مطرح در سطح خاورمیانه میباشد قابلیت های منحصر به فرد این ماشین جوجه کشی نیمه  8001دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 در رابطه با بدون هیچ دانش فنیبتواند  صنعتی باعث شده تا به عنوان یک دستگاه جوجه کشی بی رقیب در ایران شناخته شود. طراحی این دستگاه به گونه است که خریدار

میتوان به سیستم جوجه  8001ر جوجه کشی به صورت کامالً اتوماتیک عملیات جوجه کشی را با باالترین راندمان انجام دهد، از قابلیت های دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتو

کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون ، قرقاول ،  قابلیت راهنمای سخنگوی دستگاه که در نند مرغ ، بلدرچین ، کشی تمام اتوماتیک با باالترین راندمان برای پرنده های پر کاربرد ما

سنسور  با استفاده از تتمامی مراحل جوجه کشی به صورت صوتی موارد الزم را متذکر خواهد شد ، سیستم رطوبت دهی خودکار برای سنجش و تنظیم اتوماتیک میزان رطوب

وطی ، فنچ طثاث پرنده انتخابی ، سیستم جوجه کشی حرفه ای برای جوجه گیری از تمامی پرندگان و ماکیان تخم گذار مانند طاووس ، مرغ عشق ، کاسکو ، بر ا SHTسوئیسی 

عی رطوبت بودن  آن ، استفاده از هوش مصنوبدنه تمام پی وی سی در ساخت دستگاه به دلیل دوجداره بودن و عایق دما و  استفاده از ، قناری ، کبوتر ، فالمینگو ، لک لک و.. ،

رای سنجش دمای و رطوبت در روند جوجه کشی برای تنظیم میزان دما و رطوبت داخل دستگاه با توجه به میزان دما و رطوبت محیط اطراف ، استفاده از دو حسگر مجزا ب

اشاره کرد. دستگاه جوجه  و ده ها قابلیت دیگر  JDR000، برد فوق پیشرفته  ول خروجیداخل و محیط اطراف ، سیستم کنترل کیفی چند مرحله ای برای تضمین کیفیت محص

( میباشد. در ادامه مطلب میتوانید تمامی قسمت 18CM(   عرض)00CM(   طول )828CM(   ارتفاع )11KGعددی دارای ابعادی معادل وزن ) 8001کشی سوپر مینیاتور 

 د.مطالعه فرمائی به تشریح های دستگاه را

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

 8001مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 دارد م سخنگوتسیس

 دارد آموزش جوجه کشی به صرت صوتی

 دارد سیستم انتخاب پرنده

 دارد ساخت سوئیس SHT سنسور

 دارد سیستم ستر هچر همزمان

 دارد سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت

 دارد  PVCبدنه تمام

 دارد  000JDRبرد دیجیتالی

 عدد140  ظرفیت ستر برای مرغ

 عدد881  ظرفیت برای هچر مرغ

محصولوزن   کیلوگرم 11 

 سانتی متر 828 ارتفاع محصول

 سانتی متر 00 طول محصول

 سانتی متر 18 عرض محصول

 

 

 8001ابعاد دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 عدد8001  ظرفیت جوجه کشی از مرغ

 عدد2004  ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین

http://film.iran-mashin.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-1008-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/ZgioD
http://www.aparat.com/v/ZgioD
http://iranjooje.com/wa_files/Industrial-Egg-Incubator.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/Industrial-Egg-Incubator.mp4


 عدد800  ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون

 عدد8308  برای جوجه کشی از کبکظرفیت 

 عدد800  ظرفیت برای جوجه کشی از غاز

 عدد184  ظرفیت برای جوجه کشی از اردک

 عدد 4 تعداد سبد در هچر

 عدد 20 تعداد سبد در ستر

 

 

 نمائید.پیامک  8000100010به سامانه را  8001عدد 8001سوپر مینیاتور برای خرید دستگاه جوجه کشی 

تومان 000000000قیمت برای مصرف کننده :   
 

Www.IranJooje.com 
 

 

 EIGسیستم تامین رطوبت ماشین جوجه کشی نیمه صنعتی 

 

 اتورینیسوپر م رفتهشیفوق پ یجوجه کش نی. ماشباشدیتخم نطفه دار به جوجه م لیراندمان تبد زانیکننده م نییسنسور آنهاست که تا یجوجه کش یجزء دستگاه ها نیتر یاصل

بوده که به عنوان  سیساخت سوئ SHT SENSIRION دستگاه ی، سنسور داخل باشدیاطراف م طیسنجش دما و رطوبت داخل دستگاه و مح یمجهز به دو سنسور کامالً مجزا برا

مورد استفاده  یزشکو پ ینطام عیدر صنا شتریکه ب باشدیجهان م یحسگرها نیتر متیسنسور جزو گران ق نیسنسور دما و رطوبت جهان شناخته شده است. ا نیقتریو دق نیبرتر

  LM03 از نوع زیدستگاه ن ی. سنسور خارجباشدیم یجوجه کش تیفیک نیتضم لیدستگاه به دل یبه عنوان سنسور داخل SHT SENSIRION . استفاده از سنسورردیگیقرار م

 نیبودن ا برهیکال گرید ینسبت به حسگر ها (SHT SENSIRION) دستگاه یسنسور داخل یها تیاز مز یکیرا بر عهده دارد.  رونیب طیمح یسنجش دما فهیکه وظ باشدیم

دما و  زانیخارج شده و م برهیاز حالت کال یبعد از مدت گرید یشدن دوباره ندارد، سنسور ها برهیبه کال ازیبوده و ن برهیفرض کال شیپ رتبه صو SHT ، سنسور باشدیسنسور م

  .داردشدن دوباره ن برهیبه کال یازیبودن خود را کامالً حفظ کرده ن برهیحالت کال SENSIRION اما حسگر معروف دهند ینم شینما قیرطوبت را به طور دق

نحصر به م یلوژبا استفاده از تکنو کیدستگاه التراسون باشد،یم کیبر عهده دستگاه رطوبت ساز التراسون یعدد 8001 اتورینیسوپر م یرطوبت دستگاه جوجه کش نیتام ستمیس

 زیآلمان ن یایکتوریمانند آرکام کره و و ییاروپا یجوجه کش یدر دستگاه ها هم اکنون ستمیس نیذکر است که از ا انی. البته شاباشدیبخار سرد م دیفرد خود قادر به تول

 استفاده 

 

وظیفه کنترل دمای داخل دستگاه جوجه کشی را بر عهده دارد. سنسور مورد استفاده در این دستگاه  در دیگر دستگاه های جوجه کشی فقط از یک سنسور استفاده شده است که

از دقت بسیار پایین تری نسبت به  NTCو امکان تشخیص دما و رطوبت به صورت دیجیتال را نیز ندارد. عالوه بر این سنسور  میباشدبوده که کامالً چینی و آنالوگ  NTCها 

نیاز به کالیبراسیون به صورت دوره ای میتوان اشاره کرد که بعد از دو یا سه دوره جوجه کشی سنسور از حالت  NTC حسگراز معایب عمده  .برخوردار استSHT  سنسور 

http://www.iranjooje.com/


ان برای دانش فنی باالیی دارد این امک کشی احتیاج به کالیبراسیون دارد، با توجه به اینکه کالیبره کردن سنسور نیاز بهکالیبره خود خارج شده و برای ادامه روند جوجه 

یون سنسور کشی خواهان کالیبراسکاربر غیر ممکن میباشد در نتیجه باید با خدمات پس از فروش کارخانه سازنده تماس بگیرید و از مهندسان کارخانه سازنده دستگاه جوجه 

 SHT SENSIRIONی در ساخت دستگاه های جوجه کشی سری سوپر مینیاتور از سنسور سوئیسی که این امر مستلزم هزینه و وقت فراوانی است اما گروه صنعتی اسکندر دشو

 زی به کالیبره شدن دوباره ندارند.استفاده کرده است که حالت کالیبراسیون خود را تحت هر شرایطی حفظ مینمایند و نیا

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات ماشینمشاهده ویدئو در ایران 

 

 (8001سخنگو )سوپر مینیاتور دستگاه جوجه کشی 

 

آن است که در  یسخنگو ستمینموده است س زیمتما یجوجه کش یدستگاه ها گریرا از د یعدد 8001 اتورینیسوپر م شرفتهیفوق پ یکه دستگاه جوجه کش ییها تیاز مز یکی

کات شامل ن نیشما بازگو خوهد نمود که ا یبرا یموارد را نکته به نکته به صورت صوت یتمام یجوجه کش یسخنگو در ابتدا ستمیمراحل در کنار شما خواهد بود. س یتمام

 یادآوریمانند اتمام دوره ستر ، اتمام دوره هچر و... را  یمراحل نکات یتمام انیدر آغاز و پا نیشود، عالوه بر ا تیرعا دیبا یاست که در طول دوره جوجه کش یموارد

دستگاه بهره  تیقابل نیاز ا Help با فشردن دکمه تواندی. کاربر مکندینقش م به عنوان یک استاد کار راهنما یجوجه کش شرفتهیپ یسخنگو، راهنما ستمیکنار س در ،خواهد نمود

در منو انتخاب  اگرداده شود به طور مثال  یدر مورد آن مرحله از جوجه کش حاتیتوض یفشرده شود تا تمام Help دکمه ستیصورت که در هر مرحله فقط کاف نیمند گردد به ا

  .دینمایبازگو م یکه اتفاق خواهد افتاد به صورت صوت یشما کارکرد هر دکمه را همراه با عمل یدستگاه برا دیاستفاده نمائ شرفتهیپ یراهنما تیپرنده از قابل

مانند  یلیلکه کارکرد دستگاه هر د یاعالم خطر در مواقع ستمیاعالم خطر اشاره کرد. س ستمیبه س توانیشما قرار خواهد داد م اریسخنگو در اخت ستمیکه س یامکانات گرید از

به  .رساندیمورد را شفاهاً به اطالع کاربر م نیشده و ا ملوارد ع شودیرا به خطر اندازد مختل م یکه مراحل جوجه کش یلیهر دل ایدما و  زانیم ایاز قطعات و  یکی یخراب

ر خواهد مورد را به اطالع کارب نینباشد دستگاه ا ریامکان پذ یجوجه کش اتیباشد که در آن عمل یتر از حد مجاز جوجه کش نییپا ایباالتر  طیمح یدما زانیطور مثال اگر م

  .دیرسان

 شایان ذکر است که گروه صنعتی اسکندری اولین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی سخنگو در ایران میباشد.

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

http://film.iran-mashin.com/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/ZgioD
http://iranjooje.com/wa_files/incubator-Humidity-tools.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/incubator-Humidity-tools.mp4
http://film.iran-mashin.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88.html
http://www.aparat.com/v/0KsST
http://iranjooje.com/wa_files/Speaker-Chicken-Device.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/Speaker-Chicken-Device.mp4


 در دستگاه جوجه کشی هوش مصنوعی

 

شده  یطراح یبا استفاده از هوش مصنوع اتورینیسوپر م یجوجه کش یها نیاستفاده شده است. ماش یهوش مصنوع یاز تکنولوژ اتورینیسوپر م یجوجه کش نیدر ساخت ماش

از  یتا خراب ندکیقطعات را تست م یتمام طیمح یبودن دما نییسرد باشد ابتدا با توجه به پا طیمح یهوا یرا داراست به طور مثال وقت یریادگیو  صیکه قدرت تشخ یبه نحو

 یکه دما دهدیم صیهم جوابگو نبود تشخ نهیگز نیکه ا یو در صورت بردیها را باال م تریه یدر قطعات دستگاه وجود ندارد دما یمشکل دیفهم نکهیطرف دستگاه نباشد بعد از ا

 قطعات وبیقادر به رفع کردن ع یتکنولوژ نیاز ا یریاز موارد دستگاه با بهره گ یاریبس در است. نییپا طیمح یکه دما کندیسخنگو اعالم م ستمیاست و از طربق س نییپا طیمح

 قهیدق 20به طور مثال اگر المنت شما خراب شود دستگاه بصورت هوشمند در کمتر از   دیبپرداز وبیقطعه مع ریبه تعم یباشد تا بعد از اتمام دوره جوجه کش یم یبه طور فعل

 یوجه کشدوره ج انیداشت تا بعد از پا دیامکان را خواه نیشما ا بیترت نیو به ا کندیرا فعال م (شماره دو ) زاپاس  المنت المنت شده و فوراً ستمیمتوجه اشکال موجود در س

 .دییکرده و مجددا نصب نما ریاول را تعم هیتر

د خل را مورد سنجش قرار میدهاز دیگر مزیت های هوش مصنوعی در این دستگاه میتوان به تنظیم دما با درب باز اشاره کرد که در این حالت ابتدا دستگاه دمای محیط و دا

سپس میزان  مودهنگیزی  داخل را نسبت به دمای بیرون تنظیم مینماید البته مراحلی این اقدام به این صورت میباشد که ابتدا دمای محیط و داخل دستگاه را اندازهسپس دمای 

یزان به طور مثال اگردمای محیط بسیار پایین باشد م  این اطالعات پرتکلی طراحی و اعمال مینماید شارش هوای گرم از داخل دستگاه به بیرون را اندازه گیری مینماید و طبق

 ا و رطوبت اختاللی به وجود نیاید.روشن بودن هیتر ها را به مدت بیشتری تغییر میدهد تا در تنظیم دم

 

میر تخم  طوبت دستگاه را تنظیم مینماید تا درصد مرگ وتضمین تبدیل نطفه به جوجه میباشد که در هر شرایطی دما و راین قابلیت دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور برای 

هیچ سنسوری برای سنجش دمای بیرون دستگاه ندارند و بدنه آنها از جنس گالوانیزه میباشد که انتقال ها به صفر برسد. این در حالی است که دیگر دستگاه های جوجه کشی 

دمای محیط پایین تر از حد مجاز باشد دستگاه به عمل عادی خود ادامه میدهد و در این صورت احتمال تلف  برودت و حرارت به راحتی انجام میپذیرد یعنی در صورتی که

 شدن جوجه ها باالست.

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو  

 دانلود ویدئو  آپاراتمشاهده ویدئو در  مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

 

 جنس بدنه دستگاه جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری

http://film.iran-mashin.com/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://iranjooje.com/750-egg-incubator.html
http://iranjooje.com/wa_files/Speaker-Chicken-Device.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/Speaker-Chicken-Device.mp4


 

 یستگاه هااستفاده در بدنه د یجنس برا نیبهتر ایتالیا یایکتوریمانند آرکام کره و و یجوجه کش یساخت دستگاه ها یشرکت ها نیانجام شده توسط برتر قاتیتحق طبق

رده است استفاده ک یس یو یخود از پ یهادر ساخت بدنه و درب دستگاه  یجوجه کش یها نیمانند دوسازنده برتر ماش زین یاسکندر ی. گروه صنعتباشدیم PVC یجوجه کش

  .قفل ها استفاده شده است نیاز ا یریرساندن درزگ %800به  یکه برا باشندیم یا رهیگ یرابط درب و بدنه قفل ها انیم نیدر ا

 

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیم PVC بدنه یها تیمز از

اه دستگ کیسوم  کیبه اندازه  یس یو یبا بدنه پ یدستگاه جوجه کش کیتر  حیدرصد!! به عبارت صح ۰0نوع بدنه تا  نیدر ا یقو ونیزوالسیبا توجه ا یکاهش مصرف انرژ .8

 .مصرف برق دارد یبدنه فلز یجوجه کش

ه و باعث امکان شستشو فراهم نبود یبا بدنه فلز یجوجه کش یاست که در دستگاه ها یدر حال نیو ا باشدیبارها و بارها شستشو و نظافت را دار م تیقابل یس یو یبدنه پ .2

 .گرددیم ستمیس یزنگ زدگ

 یم هامعموال تخ یبدنه فلز یدر دستگاهها یبه داخل دستگاه جوجه کش یدستگاه جوجه کش رامونیپ یسرما ایانتقال گرما و  به علت عدم یراندمان جوجه ده شیافزا .0

 .شوند یمواجه م یهاب جدد بیقرار گرفته اند با آس یدستگاه جوجه کش یکنار یها هیکه در ال ینطفه دار

طر برق خ یبدنه فلز یبرق هست دستگاه ها یرو داخلشون دارن و فلز رسانا یباال اریرطوبت بس یجوجه کش یکه دستگاه ها نیبا توجه بها یکاهش خطر برق گرفت .4

 .رو دارند یباال اریبس یگرفتگ

 شده و باعث کاهش راندمان جوجه جادیا تیونولیدو جداره و داخل  نیما ب یبدنه فلز یجوجه کش یکه در دستگاه ها یایباکتر یها یماریامکان وجود ب دنیبه صفر رس .3

 .شد یم یآور

 و نظافت آسان ییو طول عمر بدنه و امکان گند ذا دیو عمر مف یبایز شیافزا .8

 ..…و .۰

 

که  یه نوعب گرددیم باعث باال رفتم استحکام دستگاه نیشده است. ا دهیپوش یکه با رنگ کوره ا باشدیم زهیاز جنس گالوان ییتا 8001 یصنعت مهین یدستگاه جوجه کش یشاس

و کامالً زد زنگ و خش  شودیدرجه پخته م 200 یدما در ی. البته الزم به ذکر است که رنگ کوره اابدی یم شیتا چند برابر افزا زیدستگاه ن یمقاومت شاس یبا رنگ کوره ا

  .باشدیم

 جهینت نیبه ا یعیطب یریمرغ مادر و جوجه گ یفراوان بر رو قاتیبا تحق یاسکندر یگروه صنعت باشد،یدستگاه م ریجنس نورگ خوردیبه چشم م شتریکه ب یزیتنها چ انیم نیا در

 یروه صنعتگ لیدل نیتخم ها کامالً مضر است، به هم یبرا که باشدیماوراء بنفش م یآن اشعه ها لیو دل خوردینور به ندرت به تخم ها م زین یدر حالت عاد یاند که حت دهیرس

از جمله ماواء بنفش به داخل دستگاه  یدیمضر خورش یکربنات استفاده کرده است که از ورود اشعه ها یخود از پل ییتا 8001 یجوجه کش نیدر ساخت ماش یاسکندر

 .دینمایم یریجلوگ

 



 

ه اینکه بین این دو الیه با یونولیت پوشیده شده است. با توجه ب واز دو الیه ورق گالوانیزه ساخته شده اند  که دیگر دستگاه های جوجه کشی که از بدنه فلزی استفاده مینمایند

عد از چند دوره جوجه کشی دما و رطوبت دستگاه های جوجه کشی برای رشد قارچ و میکرب ها کامالً مناسب میباشد بین این دو الیه میکرب ها و قارچها رشد میکنند و ب

عالوه بر این دستگاه های جوجه کشی فلزی قابل شستشو نیستند زیرا بعد از چند بار شستشوی دستگاه خواهید دید اثار  خواهید دید که راندمان دستگاه شما به صفر میرسد.

 زنگ زدگی در بدنه ماشین جوجه کشی نمایان خواهد شد.

زیرا کامالً با دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران متفاوت است  8001سوپر مینیاتور اگر به دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور دقت نمائید خواهید دید که ابعاد 

شده اند  ت عمودی طراحیطراحی دستگاه به گونه ای میباشد که سیرکوالسیون هوا به نحو احسنت انجام پذیرد این در حالی است که دستگاه های جوجه کشی فلزی به صور

 ستگاه کامالًمتفاوت بوده و باعث افت راندمان دستگاه میگردد.که در این حالت اختالف دمای باال و پایین د

 

 :ایرادات دستگاه های جوجه کشی فلزی عبارتند از 

 

 مشکل تهویه هوا و اکسیژن گیری 

 در ماشین های جوجه کشی فلزی به دلیل اختالف دمای داخل دستگاه تلفات زیادی به بار می آید 

  یکی دیگر از مشکالت این ماشین های جوجه کشی میباشد زیرا بعد یک یا دو بار شستشو آثار زنگ زدگی غیر قابل شستشو بودن دستگاه های فلزی

 در دستگاه نمایان میشود

بار جوجه  4یا  0از  در ماشین های جوجه کشی فلزی به دلیل وجود یونولیت وهمچنین وجود شرایط مناسب جهت رشد قارچ و میکرب در بین الیه های فلزی دستگاه بعد

 کشی قارچ ها و میکرب ها در داخل دستگاه رشد کرده و این باعث پایین آمدن رانمان جوجه کشی و تلف شدن تخم ها میشود

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

 (8001)سوپر مینیاتور  EIGماشین جوجه کشی جدید  سیستم تهویه و اکسیژن گیری

 

با توجه به غلظت اکسیژن و پرنده انتخابی کاربر برای جوجه کشی میزان کارکرد فن ها  دستگاه دستگاه کامالً اتوماتیک میباشد. به این صورت که تهویه و اکسیژن گیریسیستم 

یگیری بسیار مناسبی برخوردارند به نوعی که پرتاب عددی مجهز به فن های اکسیال میباشد که از جا 8001ید. دستگاه جوجه کشی ه صورت کامالً اتوماتیک تنظیم مینمابرا 

http://film.iran-mashin.com/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/vYDkK
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C_1.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C_1.mp4


ه تا به کان را فراهم آورداین ام جوجه کشی نمیگردد. عالوه بر این فن های اضطراری دستگاه جوجه کشیاکسیژن به طور مستقیم به تخم ها نخورده و باعث اختالل در روند 

 اتیک شروع به کار کنند.عنوان فن های جایگزین یا کمکی در مواقع ضروری به صورت اتوم

های اصلی و اضطراری از هواکش های مخصوص زمان هچر نیز بهره میبرد، در زمان هچر که جوجه ها کامالً درون عددی( عالوه بر فن  8001روزه ) 8دستگاه پرورش جوجه 

شدن پوسته تخم ها و مساعد شدن شرایط برای خروج جوجه از تخم میباشد  تخم رشد کرده اند و آماده بیرون آمدن از تخم هستند نیاز به رطوبت و اکسیژن بیشتر برای نرم

سون استفاده الدستگاه های مشابه که توسط شرکت های دیگر تولید میشوند فقط از دو فن برای سیرکو استفاده نماید. برای اکسیژن رسانی بیشتر کاربر میتواند از هواکش هچر

 چر و فن های اضطراری میباشند. کرده اند، این دستگاه ها فاقد هواکش ه

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

 قابلیت اتصال به رایانه در دستگاه جوجه کشی سری سوپر مینیاتور

 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر گنجانده شده است که همانند یک جعبه سیاه عمل مینماید و کاربر میتواند با اتصال دستگاه به کامپیوتر تمامی تایی 8001در دستگاه جوجه کشی 

امل روز های ستر ، روز های هچر ، میزان دما ، میزان رطوبت ، میزان غلظت کشی خود را مشاهده نماید، این اطالعات شدوره های جوجه  تاریخچه اطالعات مربوط به

گاه تدوره جوجه کشی رعایت شده توسط این قابلیت برای شما قابل مشاهده است. عالوه بر این کاربر میتواند با اتصال دس لاکسیژن و به طور کلی تمامی اطالعاتی که در طو

نی نرم افزاری نیز استفاده نماید که قابلیت های نرم افزاری جدید دستگاه با بروز رسانی بر روی دستگاه به صورت اتوماتیک اعمال جوجه کشی به رایانه از قابلیت بروز رسا

 خواهند شد.

 کیلومتر ها از دستگاه زمانی کهکه خریدار بتواند حتی  ستکاربر فراهم نموده اعددی امکان کنترل از راه دور را نیز برای  8001برد دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور 

یک پیام کوتاه تمامی عملکرد های دستگاه را اعم از میزان دما ، رطوبت ، چرخش راک ها و... کنترل نمائید و در صورت نیاز تغییراتی  دور است فقط با ارسال جوجه کشی خود

 نیز اعمال نمائید. 

 

یز در آنها ن و مشاهده  تاریخچه جوجه کشی دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران فاقد هرگونه پورت اتصال به رایانه میباشند و امکان بروزرسانی نرم افزاریدیگر 

 وجود ندارد.

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

http://film.iran-mashin.com/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://iranjooje.com/750-egg-incubator.html
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C_1.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C_1.mp4
http://film.iran-mashin.com/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/mXLTh
http://iranjooje.com/wa_files/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_1.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_1.mp4


 

 عددی 8001سوپر مینیاتور  پیشرفته ماشین جوجه کشی گیری درجوجه  نحوه

 

تا افرادی که هیچ تجربه ای در زمینه جوجه کشی ندارند نیز بتوانند  عددی به صورت کامالً اتوماتیک میباشد 8001در ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور  گیریسیستم جوجه 

ربر فقط با انتخاب نوع پرنده میتواند از تخم ها جوجه کشی نماید، به طور مثال زمانی به نوعی که کا به نحو احسنت انجام دهند  با باالترین راندمان عملیات جوجه کشی را

اه و تخم ها را درون دستگکه خریدار قصد جوجه کشی از بلدرچین را دارد فقط کافی است از لیست پرندگان موجود بر روی برد دستگاه پرنده بلدرچین را انتخاب نماید 

اتوماتیک تمامی تنظیمات الزم برای جوجه کشی از آن پرنده مانند میزان دما ، میزان رطوبت ، مدت زمان دوره جوجه کشی ، مدت زمان ستر قرار دهد تا دستگاه به صورت 

ه هد. دستگاه جوجنموده و جوجه کشی را شروع نماید بدین صورت دستگاه کامالً خودکار عملیات جوجه کشی را انجام مید به صورت خودکارتنظیم، مدت زمان هچرو... را 

مرغ ، بلدرچین ، بوقلمون ، کبک ، اردک ، غاز به طور کامالً اتوماتیک با استفاده از قابلیت انتخاب پرنده قادر است از پرندگان پر کاربرد مانند  8001کشی سوپر مینیاتور 

 .جوجه کشی نماید

ینمایند و در جوجه کشی م قابلیت دیگر دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور امکان جوجه کشی حرفه ای میباشد ، این قابلیت برای افرادی طراحی شده که به صورت حرفه ای

دما ، میزان غلظت اکسیژن ، طول دوره جوجه کشی را اعم از میزان رطوبت ، میزان این نوع جوجه کشی تمامی المان ها قابل تغییر هستند و کاربر میتواند تمامی موارد 

ه است ، طراحی شداز تمامی پرندگان از جمله طوطی ، قناری ، کاسکو ، مرغ عشق و یا هر پرنده دیگری و... را به صورت دستی تنظیم نماید. این سیستم برای جوجه کشی 

پرنده در آن ذکر شده است و شما به راحتی میتوانید از حالت حرفه ای دستگاه  800الزم برای بیش از البته با مطالعه دفترچه راهنمای دستگاه خواهید دید که المان های 

 نیز استفاده نمائید.

ر اند هکه خریدار میتواصلی ترین مزیتی که دستگاه جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری در اختیار کاربران قرار میدهد امکان ستر و هچر همزمان میباشد به این صورت 

تخم درون دستگاه قرار میدهد و به جوجه کشی از آنها میپردازد در این حین روز  800زمانی که بخواهد هر چند تخم درون دستگاه قرار دهد. به طور مثال کاربر روز اول 

زودتر وارد دستگاه شده اند در قسمت هچر تخم هایی که  در زمان هچر هم طی کندبعد هم میتواند هر تعداد تخم که بخواهد به دستگاه بیفزاید و ادامه روند جوجه کشی را 

استفاده  ست کاربر از دو دستگاهقرار میگیرند تا دوران هچر برایشان سپری شود و به این صورت به طور همزمان عملیات ستر و هچر در یک دستگاه انجام میپذیرد و نیازی نی

 نماید.

ان فاقد سیستم انتخاب پرنده میباشند و فقط از سیستم دستی برخوردارند که کاربر به صورت دستی تمامی موارد را باید دیگر دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایر

وجود ندارد  هه دانش باالیی در این زمینه دارد. البته الزم به ذکر است که با این حال هیچ راهنمایی برای پرنده های مختلف در راهنمای دستگاتنظیم نماید که این امر نیاز ب

ن ، های مرغ ، بلدرچی اما دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری برای راحتی هرچه بیشتر کاربر در امر جوجه کشی امکان جوجه گیری تمام اتوماتیک از پرنده

 امکان جوجه کشی از تمامی پرندگان و ماکیان تخم گذار را دارا میباشد.( EIGبوقلمون ، قرقاول ، اردک ، غاز فراهم شده است )البته دستگاه های جوجه کشی 

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو 

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 

 عددی 8001سوپر مینیاتور  تمام دیجیتال برد دستگاه جوجه کشی

http://film.iran-mashin.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-1008-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/eUS2q
http://iranjooje.com/750-egg-incubator.html
http://iranjooje.com/750-egg-incubator.html


 

طراحی برد بهره میبرد که تماماً متشکل از قطعات الکترونیکی ساخت مالزی میباشد.  JDR000از برد فوق پیشرفته   EIGستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی سوپر مینیاتور د

JDR000 طراحی برد دستگاه بر اثاث راحتی استفاده افراد از دستگاه میباشد. د خود دست یابد در اصلبه نوعی میباشد که کاربر فقط با فشردن چند دکمه میتواند به مقصو 

العاتی که کاربر در تمامی اط این دستگاه اشاره کرد که دیجیتالی از قابلیت های ویژه برد دستگاه سوپر مینیاتور نسبت به دیگر دستگاه های جوجه کشی میتوان به نمایشگر

تر ، روز های باقی مانده تا هچر و... نیاز دارد را به مورد میزان دما و رطوبت و حتی روز های جوجه کشی مانند روزهای باقی مانده از ستر ، روز های سپری شده از س

 نمایش در خواهد آورد.

تی بته شایان ذکر است که حدیگر دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران فاقد روز شمار دیجیتالی میباشند و این باعث اشتباه در روز های جوجه کشی میگردد. ال

مانند روز های ستر یا هچر باعث تلف شدن جوجه ها میگردد. دستگاه های جوجه کشی سری سوپر مینیاتور با بهره گیری از روز  یک روز اشتباه در روز های جوجه کشی

 شمار دیجیتالی احتمال خطا در روز های جوجه کشی را به صفر رسانده است.

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو  

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات دئو در ایران ماشینمشاهده وی

 

 

 عددی 8001کیفیت دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 

کیفیت محصول پایه  %30ه گروه صنعتی اسکندری بر این عقیده است که کیفیت یک ماشین جوجه کشی قبل از تولید در زمان طراحی باید رعایت شود و در این مرحله است ک

نین سنسور ساخت سوئیس استفاده کرده است به همین منظور در طراحی و تولید دستگاه های خود از قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی و همچ EIGریزی میشود. 

ی سوپر تگاه های جوجه کشتا تجربه جوجه کشی با باالترین راندمان را برای خریداران عزیز به ارمغان آورد. گروه صنعتی اسکندری برای بهبود کیفیت هرچه بیشتر دس

ت قویترین ریز پردازنده هایی هستند که در صنعت جوجه کشی مورد ه به جرات میتوان گفه کرده است کهای بسیار قوی استفااز ریزپردازنده  ،مینیاتور و رضایت مشتری

میباشد که در رایانه ها تعبیه شده است. ریز پردازنده های فوق  سرکت اینتل core i سری استفاده قرار گرفته اند. سرعت پردازش این ریزپردازنده ها برابر با پردازنده های

شتر با سرعت پردازش باالتری بهره مند گردد.از طرفی گروه یاین امکان را برای کاربر به امغان آورده تا بتواند از امکانات ب 8001کشی سوپر مینیاتور پیشرفته دستگاه جوجه 

آن نویز  طعات میباشد که درجدیدترین سیستم مونتاژ ق SMDاستفاده کرده است. سیستم  SMDصنعتی اسکندری در ساخت دستگاه های جوجه کشی خود از سیستم مونتاژ 

 ده است.یپذیری به صفر رس

http://film.iran-mashin.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1-%D9%85.html
http://iranjooje.com/750-egg-incubator.html
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%B1%D8%AF_1.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%D8%A8%D8%B1%D8%AF_1.mp4


ژی را کمترین میزان مصرف انر امروزه برق در تمامی نقاط جهان به عنوان یک انرژی با ارزش شناخته شده است و اکثر سازندگان در محصوالت خود سعی بر این داشته اند تا

استفاده کرده است تا درصد اتالف انرژی  ABSتگاه از جنس این روند را پیش رو داشته به همین دلیل در بدنه دسبا باالترین بازدهی ارائه دهند ، گروه صنعتی اسکندری نیز 

حداکثر صرفه جویی در انرژی بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت را به حداقل برساند. از سوی دیگر درزگیری دستگاه طی دو مرحله کنترل کیفی صورت میپذیرد تا 

در مصرف  %۰0عددی تا  8001نجام شده در زمینه استفاده بهینه از برق در ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور گروه صنعتی اسکندری اعمال گردد. الزم به ذکر است با اقدامات ا

تایی قابلیت اتصال به برق اضطراری را دارا میباشد به نوعی  8001ماشین جوجه کشی پیشرفته و سخنگوی سوپر مینیاتور عالوه بر این  انرژی دستگاه صرفه جویی شده است. 

 ولت دیگری وصل گردد تا مانع از قطعی کارکرد دستگاه شود.  82ستفاده از اینورتر قادر است در مواقع قطعی برق به باطری ماشین یا هر باطری با اکه 

 

وش پس از فر گروه صنعتی اسکندری برای افزایش کیفیت دستگاه و همچنین خدمات پس از فروش دستگاه های جوجه کشی خود مرکزی تحت عنوان گارانتی و خدمات

نوان بزرگترین دری به عمحصوالت گروه صنعتی اسکندری راه اندازی کرده است که جزو پیشرفته ترین مراکز خدمات پس از فروش در سطح کشور میباشد. گروه صنعتی اسکن

سال  80سال خدمات پس از فروش ارائه میدهد که طی این  80ماه گارانتی بی قید شرط و  82تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در سطح خاورمیانه برای محصوالت خود 

در اصرع  EIGواهان قطعه یدکی و یا حل مشکل دستگاه خود گردد مهندسان خریدار فقط کافیست با خدمات پس از فروش کارخانه تماس گرفته و با ارائه شماره سریال خود خ

 وقت به این مشکل رسیدگی خواهند نمود.

عددی کنترل کیفی چند مرحله ای تعبیه شده است به این معنا که دستگاه در طی پروسه تولید بارها و بارها مورد تست  8001جوجه کشی سوپر مینیاتور  در روند تولید دستگاه

ا تولید اتاق ، تولید د اولیه به کارخانه تو بررسی قرار میگیرد تا محصول با کیفیت باال به دست خریدار برسد. کنترل کیفی دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور از مرحله ورود موا

 برد ، مونتاژ ، بسته بندی و... ادامه دارد.

گاه جوجه دستباعث تولید یک  اقداماتی است که گروه صنعتی اسکندری در تولید دستگاه های جوجه کشی خود اعمال مینماید و تمامی مواردی که در باال مشاهده نمودید

ار دیگر تولید کننده های دستگاه های جوجه کشی بدون هیچ کنترل کیفی محصول خود را تولید و روانه بازار مینمایند که این امر نارضایتی خریبا کیفیت میگردد اما د کشی

 را به همراه دارد.

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. این بخشبرای مشاهده ویدئو  

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 

 لوازم همراه دستگاه

 شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمامی پرندگان 

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم 

  استفاده در دوره هچ تخم هاسبد های هچ برای 

  ماه گارانتی مینماید 82کارت گارانتی که دستگاه شما را تا 

 دفترچه راهنمای دستگاه برای آموزش کامل استفاده از دستگاه 

 کتاب آموزش کامل جوجه کشی اختصاصی گروه صنعتی اسکندری 

  پرنده 80برگی آموزش جوجه کشی از  000دفترچه 

 

 به لینک های زیر مراجعه فرمائید. بخش اینبرای مشاهده ویدئو  

 دانلود ویدئو  مشاهده ویدئو در آپارات مشاهده ویدئو در ایران ماشین

 نمائید.پیامک  8000100010را به سامانه  8001عدد  8001سوپر مینیاتور رای خرید دستگاه جوجه کشی ب

http://film.iran-mashin.com/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html
http://www.aparat.com/v/BwRQb
http://iranjooje.com/wa_files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_1.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_1.mp4
http://film.iran-mashin.com/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-1008-%D8%B9%D8%AF%D8%AF.html
http://www.aparat.com/v/j86Si
http://iranjooje.com/wa_files/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_2.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_2.mp4


تومان 000000000قیمت برای مصرف کننده :   
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