
عددی 2016دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور   

 

 2016دستگاه جوجه کشی صنعتی خود را با عنوان تجاری سوپر مینیاتور  ،سال تجربه در زمینه ساخت انواع ماشین های جوجه گیری 23با بیش از  گروه صنعتی اسکندری

 2016توانایی جوجه کشی از  گاه های موجود در ایران و مناسب برای مرغداری ها میباشد کهجوجه کشی یکی از بهترین دستمعرفی و روانه بازار نموده است. این ماشین 

این ماشین جوجه کشی یکی از معدود . استعدد تخم اردک را دارا  1728عدد تخم کبک ،  3072عدد تخم بوقلمون ،  1200عدد تخم بلدرچین ،  4608عدد تخم مرغ ، 

 البته دهد انجام اتوماتیک کامالً و... را دما و رطوبت تنظیم ، راکها گردش ، کشی جوجه ، گیری اکسیژن  مانندکه قادر است تمامی اعمال جوجه کشی  میباشددستگاه هایی 

میتوان به  دیگر امکانات این دستگاهاز  . دارا میباشد کاستوم یا ای حرفه و اتوماتیک صورت دو به را پرندگان تمامی از آوری جوجه قابلیت پیشرفته کشی جوجه دستگاه این

  SHTیسیئ، ستر هچر همزمان ، سنسور تنظیم دما و رطوبت سو نمودسخنگو بودن آن اشاره کرد که به صورت صوتی در تمامی مراحل شما را شفاهاً راهنمایی خواهد 

SENSIRION   121، ارتفاع: 144عددی جثه ای به ابعاد: ) وزن :  2016و دهها امکانات دیگر که در ادامه مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور 

در میباشد .  نیز سال خدمات پس از فروش 10ماه گارانتی و  12دارای  و البته شده است و تولید خرین استاندارد های جهانی طراحیآدارد که با (  ۹8، عرض:  160، طول:

 ادامه مطلب به تشریح تک به تک قابلیت های دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور خواهیم پرداخت.

 

 1008مشخصات 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  ۹00JDRبرد دیجیتالی

 وگرمکیل 144 وزن محصول

 سانتی متر 121 ارتفاع محصول

 سانتی متر 160 طول محصول

 سانتی متر ۹8 عرض محصول
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 1008ابعاد دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 عدد 2016 ظرفیت جوجه کشی از مرغ

 عدد 40608  ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین

 عدد 1200  ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون

 عدد 3072 ظرفیت برای جوجه کشی از کبک

 عدد 1200 از غاز ظرفیت برای جوجه کشی

 عدد 1728 ظرفیت برای جوجه کشی از اردک

 عدد 1680 ظرفیت ستر برای مرغ

 عدد 336  ظرفیت برای هچر مرغ

 عدد 8 تعداد سبد در هچر

 عدد 40 تعداد سبد در ستر

 

 

 نمائید.پیامک  1000800080را به سامانه  2016عدد 2016سوپر مینیاتور تگاه جوجه کشی برای خرید دس

تومان 2.900.000قیمت برای مصرف کننده :   
 

 

 2016سیستم رطوبت رسانی اتوماتیک ماشین جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

 

به منظور تامین رطوبت از دستگاه  EIGدستگاه های جوجه کشی را مشخص مینماید سیستم رطوبت رسانی آنها است. دستگاه جوجه کشی صنعتی  یکی از نکاتی که راندمان

خود قادر به  سیستم التراسونیک با استفاده از تکنولوژی خاص رار میگیردمورد استفاده ق)اینکباتورهای انسانی(   که اکثراً در مصارف پزشکیالتراسونیک استفاده نموده است 

گروه صنعتی  .به ارمغان خواهد آوردستگاه در تامین رطوبت دستگاه های جوجه کشی باالترین راندمان را برای شما تغییر حالت آب از مایع به گاز میباشد استفاده از این د

دقیقترین حسگر دما و  SHT، حسگر استفاده نموده است SHT SENSIRIONسوئیسی از سنسور  و تضمین کیفیت تبدیل تخم به جوجه ی برای تنظیم دقیق رطوبتاسکندر

 ENSIRIONSمیباشد که به دلیل دقت باال در سنجش میزان دما و رطوبت بیشتر در مصارف پزشکی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد. سنسور های رطوبت در سطح جهان 

به عنوان یکی از  آرکام کرهانه عبارتند از کارخ 3کارخانه در جهان از این سنسور در ساخت دستگاه جوجه کشی استفاده کرده اند، این  3بسیار گران قیمت میباشند و فقط 

نوان بزرگترین به ع گروه صنعتی اسکندریبه عنوان برترین سازنده دستگاه های جوجه کشی و  ویکتوریای ایتالیامعروف ترین برند های دستگاه های جوجه کشی در جهان ، 

 سازنده ماشین های جوجه کشی در سطح خاور میانه.
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از حالت کالیبراسیون خارج نمیشود و نیازی به کالیبراسیون دوباره ندارد.  SHTی از مزیت های این سنسور عدم نیاز به کالیبراسیون آن میباشد به این معنا که حسگر یک

دستگاه  شده است و میتواند به صورت دیجیتال تا صدم درجه را هم به نمایش بگذارد. ساخته  SMDدومین مزیت بسیار مهم این سنسور دیجیتال بودن آن میباشد که با پکیج 

 ردارای دو سنسور مجرا میباشد که در داخل و بیرون دستگاه تعبیه شده اند یکی برای سنجش دمای داخل و دیگری برای سنجش دمای محیط ، سنسو EIGجوجه کشی صنعتی 

( میباشد اما سنسور خارجی دستگاه که وظیفه سنجش دمای محیط پیرامون SHTداخلی دستگاه به دلیل حساسیت بسیار باال در امر جوجه کشی از بهترین نوع سنسور در جهان )

 میباشد که در پشت برد دستگاه نصب گردیده ، دستگاه با استفاده از این سنسور میزان دمای بیرون را اندازه گیری نموده و نسبت به میزان 35LM از نوع را بر عهده دارد 

ر است که برای تعیین میزان روشن بودن هیتر ها نسبت به دمای بیرون از هوش مصنوعی استفاده برودت محیط مدت زمان روشن بودن هیتر ها را تغییر میدهد البته شایان ذک

تکلی را نسبت به اطالعات دریافتی از دمای داخل و بیرون دستگاه تنظیم و اجرا مینماید تا تخم های نطفه دار با هیچ مشکلی وشده است به این صورت که هوش مصنوعی پر

 جه نشوند.ارابطه با تغییر میزان دمای دستگاه مو در

برای سنجش دما و رطوبت استفاده نموده اند.  NTCاگر نگاهی به دیگر دستگاه های موجود در بازار ایران بیندازید خواهید دید که فقط از یک حسگر چینی بی کیفیت به نام 

ز فاکتور ا نالوگ بوده و قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت را ندارند و که در این صورت خطر مرگ و میر تخم ها بسیار باالست چرا که یکیآ این سنسور های ارزان قیمت کامالً

دستگاه های جوجه کشی موجود در ایران  کامالً  عالوه بر این سیستم رطوبت رسانی دیگرهای اصلی در ساخت ماشین جوجه کشی دقیق بودن میزان دما و رطوبت میباشد. 

مرگ تخم های نطفه دار حتمی است. از همه مهمتر مشکل کالیبراسیون سنسور میباشد که بعد از چند دوره جوجه کشی دوباره نیاز  دستی بوده و در صورت خطا در این مورد 

 ه کالیبره کردن سنسور نیاز به دانش باالیی دارد کالیبره ساختن حسگر برای کاربر امکان پذیر نیست.به کالیبراسیون دارد و از آنجایی ک

 

 تایی 2016سخنگو و راهنمای پیشرفته دستگاه جوجه کشی 

 

وده و تمامی موارد الزم در مورد مجهز به سیستم راهنمای سخنگو میباشد که از ابتدا تا انتهای دوره جوجه کشی راهنمای شما بعددی  2016ه کشی سوپر مینیاتور ماشین جوج

عالوه بر این راهنمای سخنگوی  در حین جوجه کشی باید رعایت شودها و راهنمایی ها شامل تمامی مواردی میباشد که این اخطارجوجه کشی را به کاربر اخطار می دهد. 

یفاء نقش اضیحاتی در مورد نحوه عملکرد دستگاه به شما خواهد داد. در کنار سیستم سخنگوی دستگاه ، راهنمای پیشرفته به عنوان یک استاد کار ماهر دستگاه در هر مرحله تو

دهید تا راهنمای پیشرفته دستگاه تمامی اطالعات الزم در مورد  راه فشار  Helpمینماید به این صورت که در هر مرحله که نیاز به توضیحات اضافه داشتید فقط کافیست دکمه

ه دستگاه افزوده سیستم سخنگو ب آن مرحله و حتی عملکرد تک به تک دکمه ها را برای شما به صورت صوتی بازگو نماید.  سیستم اعالم خطر نیز یکی دیگر از امکاناتی است که

 .ربر میرساندنحوه کارکرد سیستم اعالم خطر به این صورت است که هرگونه خرابی در قطعات و یا مشکل در مراحل جوجه کشی را به صورت شفاهی به اطالع کااست 

جوجه کشی به صفر میرسد زیرا تمامی راهنمایی های مورد نیاز توسط دستگاه به اطالع کاربر امکان خطا در امر  2016به طور کلی با بهره گیری از سیستم سخنگوی دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

این در حالی است که دیگر سازندگان دستگاه های جوجه سابقه ای در مورد جوجه کشی ندارند.  وبرای افرادی طراحی شده است که هیچ دانش  EIGمیرسد، در اصل ماشین جوجه کشی صنعتی 

  ساخت یک دستگاه جوجه کشی سخنگو که امکان خطا در امر جوجه کشی را به صفر میرساند میباشند.دانش فنی الزمه برای  فاقد کشی در ایران
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 هوش مصنوعی در دستگاه جوجه کشی

 

استفاده میشود، کوچکترین نمونه این سیستم در موبایل های هوشمند دیده میشوند که قابلیت تشخیص لبخند در آنها خودنمایی میکند.  هوش مصنوعیامروزه در اکثر صنایع از 

عت جوجه کشی استفاده کرده است به این صورت که دستگاه کامالً خودکار تمامی این بار گروه صنعتی اسکندری برای اولین بار در ایران از سیستم هوش مصنوعی در صن

رنده دستگاه با توجه به پ اعمال جوجه کشی را انجام میدهد و خریدار فقط کافیست نوع پرنده ای که قصد جوجه کشی از آن را دارد از لیست پرندگان انتخاب نماید سپس

عددی قادر به تنظیم دما با  2016صورت اتوماتیک تنظیم نموده و عملیات جوجه کشی را آغاز مینماید، دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور انتخابی کاربر تمامی فاکتورها را به 

تکل را وده سپس پرگیری نمو درب باز میباشد به این صورت که هوش مصنوعی ابتدا میزان دمای درون دستگاه و دمای محیط و البته میزان شارش حرارت به بیرون را اندازه

م ادر به تنظیم دما با درب باز نیز خواهد بود. البته الزم به ذکر است که تمامی این عملیات به صورت کامالً خودکار انجاتکل دستگاه قوطراحی و اجرا مینماید و طی این پر

 میشود و نیازی به حضور کاربر نیست.

رکام آعبارتند از  برای ساخت دستگاه جوجه کشی استفاده کرده اندشایان ذکر است که تنها کارخانه های سازنده دستگاه های جوجه کشی در جهان که از هوش مصنوعی 

 ویکتوریای ایتالیا ، گروه صنعتی اسکندری ، کره

 

 

 

 عددی 2016بدنه دستگاه جوجه کشی صنعتی 

 

در ساخت بدنه استفاده کرده اند دارای ثبات دما و رطوبت  PVCی انجام شده در سطح جهان تنها دستگاه هایی که از جنس با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی دستگاه ها

ه و از استفاده کرده است که دوجداره بود پی وی سیر ساخت دستگاه های جوجه کشی خود از جنس مناسبی در داخل دستگاه هستند، بنابر این گروه صنعتی اسکندری نیز د

تایی در  2016ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور  PVCد عایق کامل حرارت، برودت ، رطوبت میباشد.  بدنه خو پی وی سیاستحکام بسیار باالیی برخوردار است البته جنس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/هوش_مصنوعی
https://fa.wikipedia.org/wiki/هوش_مصنوعی
http://rcom.co.kr/main/intro.htm
http://rcom.co.kr/main/intro.htm
http://iranjooje.com/
http://iranjooje.com/
http://www.incubatricivictoria.com/en.html
http://www.incubatricivictoria.com/en.html
http://film.iran-mashin.com/هوش-مصنوعی-در-دستگاه-جوجه-کشی.html
http://www.aparat.com/v/5BXUA
http://www.aparat.com/v/5BXUA
http://iranjooje.com/wa_files/Artificial%20intelligence.mp4
http://iranjooje.com/wa_files/Artificial%20intelligence.mp4
https://fa.wikipedia.org/wiki/پلی_وینیل_کلراید
https://fa.wikipedia.org/wiki/پلی_وینیل_کلراید
https://fa.wikipedia.org/wiki/پلی_وینیل_کلراید


ی پوشیده میباشد که با رنگ کوره ا گالوانیزهکنار شاسی گالوانیزه یکی از مستحکم ترین دستگاه های جوجه کشی حال حاضر جهان به شمار میرود.  شاسی دستگاه از جنس 

  .شده است

مراه ه پلی کربناتساخته شده است تا در مقابل ضربه ، حرارت ، برودت ، رطوبت کامالً مقاوم باشد، البته درب دستگاه با نورگیری از جنس  PVCدرب دستگاه نیز از جنس 

شبیه سازی مرغ مادر طراحی شده است با کمی تامل خواهید دید که در جوجه کشی طبیعی نیز نور به ندرت به تخم  ساستایی بر ا 2016ی صنعتی است. دستگاه جوجه کش

رناک است بر همین اثاث گروه صنعتی اسکندری در ساخت دستگاه طخورشیدی کامالً برای نطفه خ ماوراء بنفشمیخورد زیرا نور برای نطفه مضر است مخصوصاً اشعه های 

 به عنوان نورگیر دستگاه استفاده کرده اند که مانع ورود نور مستقیم و اشعه های مضر خورشیدی میشود.  پلی کربناتهای جوجه کشی خود از 

در مصرف  %70رزگیری شده تا بدنه و درب با استفاده از قفل گیره ای چفت میشوند که دستگاه با این نوع قفل کامالً د 2016در ماشین جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

کامالً رسانای حرارت و برودت  PVCگر دستگاه های جوجه کشی از بدنه فلزی استفاده شده، این نوع بدنه برخالف یانرژی صرف جویی میشود. البته شایان ذکر است که در د

ه جه شده تخم ها تلف میشوند عالوه بر این برای نورگیری در این نوع دستگاه ها بااز بدنه فلزی در ساخت دستگاه سیستم کنترل دما با مشکل مومیباشد در نتیجه ی استفاده 

 تخم های نطفه دار را تهدید میکند. جای پلی کربنات از شیشه ساده استفاده شده که مانع ورود اشعه های مضر و نور مستقیم نیز نمیگردد و کامالً

 

 

 2016سیستم تهویه اتوماتیک دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

 

تکلی را وبه صورت کامالً اتوماتیک میباشد به نوعی که دستگاه طبق پرنده انتخابی شما و میزان دما و غلظت اکسیژن پر EIGسیستم تهویه در ماشین جوجه کشی صنعتی ساخت 

فن اضطراری برای مواقعی که دمای هوا بسیار گرم میباشد )مکان هایی مانند  2فن برای سیرکوالسیون هوای داخل دستگاه و  3این دستگاه دارای   تنظیم و اجرائی مینماید.

میزان استفاده از فن ها را نسبت به دمای  هوش مصنوعیبا استفاده از  2016اهواز که هوا بسیار گرم است(  در اصل سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

یی برخوردارند. این در بسیار باال ن دستگاه تنظیم مینماید البته شایان ذکز است که فن های استفاده شده در این دستگاه نیز از بهترین نوع فن ها میباشند که از عمر مفیدبیرو

ستگاه ها هیچ سیستم تهویه در این نوع د خودکارامکان تنظیم حالی است که دیگر دستگاه های جوجه کشی تولید شده در ایران از سیستم تهویه اتوماتیک برخوردار نیستند و 

 معنایی ندارد. 
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 پورت اتصال به رایانه

 

شده  ی های انجامپورت اتصال به کامپیوتر تعبیه شده است که خریدار میتواند با استفاده از این پورت تاریخچه جوجه کش 2016در دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

در دوره جوجه کشی اعمال شده است را مشاهده نماید مانند طول دوره جوجه  قبالً با آن دستگاه را مشاهده نماید، با استفاده از این مورد اپراتور میتواند تمامی تنظیماتی که

 کشی ، میزان رطوبت ، میزان دما ، میزان اکسیژن و... 

ابلیت جه کشی خود به کامپیوتر میتواند از این قاز دیگر مزایای وجود پورت اتصال به رایانه باید به امکان بروز رسانی نرم افزاری اشاره کرد که اپراتور با اتصال دستگاه جو

نیز استفاده نماید به این صورت که مودم جی اس ام را با استفاده از  GSMدستگاه بهره مند گردد.  البته شایان ذکر است که کاربر میتواند با استفاده از این پورت از مودم 

دار شوید و حتی در خبر دستگاهکرده و سپس میتوانید حتی زمانی که  کیلومتر ها از دستگاه دور هستید با ارسال یک پیام کوتاه از وضعیت  پورت اتصال به کامپیوتر متصل

 صورت نیاز تغییراتی را نیز در روند جوجه کشی اعمال نمایید.

 

 

 عددی 2016نحوه جوجه کشی دستگاه صنعتی 

 

 ایفای کاربر جای به اتوماتیک کامالً صورت به  عددی 2016قابلیت انتخاب پرنده در ماشین های جوجه کشی سوپر مینیاتور از جمله دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور 

 ه پرنده مورد نظر را انتخاب کرده و تخم ها را داخلدستگا برد روی بر موجود پرندگان لیست از اپراتور که صورت این به نیست کاربر وجود به نیازی دیگر و میکنند نقش

 تنظیم توماتیکا صورت به را …دهید. سپس خود سیستم بنا به انتخاب پرنده مورد نظر شما تمامی پارامتر ها را مانند: میزان گرما ، رطوبت ، غلضت اکسیژن ومیدستگاه قرار 

اب پرنده برای افرادی که هیچ دانشی در مورد جوجه کشی ندارند طراحی شده است تا به راحتی بتوانند عملیات جوجه کشی را فقط با انتخاب در اصل سیستم انتخ. مینماید

ن ، کبک ، ، بلدرچین ، بوقلمود مرغ نوع پرنده آغاز نموده و راندمان بسیار باالیی را تجربه نمایند. در سیستم انتخاب پرنده امکان جوجه کشی از پرنده های پر کاربرد مانن

 مهیا شده است.اردک ، غاز، به صورت کامالً اتوماتیک 

شده است کاربر تمامی موارد مورد نیاز برای جوجه کشی مانند میزان دما ، رطوبت ، غلظت  طراحیجربه تر و حرفه ای در حالت پیشرفته یا کاستوم که بیشتر برای افراد با ت

 را به صورت دستی تنظیم می نماید و همچنین در حالت پیشرفته یا کاستوم کاربر می تواند از پرنده شی ، طول دوره هچر ، طول دوره ستر و...، طول دوره جوجه ک اکسیژن

الزم به ذکر است گروه صنعتی اسکندری تنها تولید کننده دستگاه های جوجه کشی هوشمند مجهز  .کند کشی جوجه نیز …هایی مانند کاسکو ، طوطی ، مرغ عشق ، طاووس و

ر حالی است که در اما این د بپردازد به سیستم انتخاب پرنده میباشد که کاربر با بهره گیری از این قابلیت میتواند فقط با انتخاب پرنده مورد نظر به جوجه کشی از آن پرنده

 ارید.دیگر ماشین های جوجه کشی تمامی المان ها به صورت دستی تنظیم میگردد و برای استفاده از این دستگاه ها نیاز به تجربه باالیی د
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  و دستگاه  سبد هچر تعبیه شده است 8سبد مخصوص ستر و  40بدین معنا که در قسمت ستر دستگاه از دیگر امکانات این دستگاه ستر ، هچر همزمان بودن آن است

تحقیقات بر روی راندمان جوجه کشی نشان دهنده این مطلب بوده که بیشترین عامل موثر در راندمان  .قادر است به طور همزمان عملیات ستر و هچر را انجام دهد

از امکان تبدیل تخم نطفه دار به ( %15صد قابل توجهی )حدود تبدیل تخم نطفه دار به جوجه تازه بودن تخم می باشد و در صورت گذشت هر روز از تولید تخم در

زه های تخم را در با جوجه کمتر میشود گروه صنعتی اسکندری با افزودن امکان ستر و هچر همزمان این امکان را برای کاربر مهیا ساخته است تا بتواند هر تعداد

توانند تخم ها را در همان روز تولید داخل دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور قرار دهد و از باالترین زمانی مختلف داخل دستگاه قرار دهد به عبارتی کاربر می

آرکام  ،ویکتوریا ایتالیا مانند دستگاه جوجه کشی خارجی سازندگان بزرگترین را تکنیک ستر هچر همزمانالبته شایان ذکر است که  .راندمان جوجه کشی لذت ببرد

 رعایت کرده اند در ساخت دستگاه های جوجه کشی خود نیز کره

 

  : چند نمونه از مزیت های سیستم ستر هچر همزمان عبارتند از

 امکان جوجه کشی از چند پرنده همگن به طور همزمان 

 امکان افزودن تخم نطفه دار جدید در حین جوجه کشی 

سب خنکتر باشد )دمای منا باعث شده در قسمت پایین دستگاه که محل قرارگیری سبد های هچر است نسبت به قسمت باالی دستگاه EIG طراحی خاص دستگاه جوجه کشی

 هچ( یعنی میزان رطوبت و غلظت اکسیژن بیشتر است.

 

 برد دستگاه جوجه کشی

 

میباشد که از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است، تمامی قطعات الکترونیکی استفاده شده در  JDR۹00برد نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی سوپر مینیاتور از نوع 

عددی  2016 های جوجه کشی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جمله سوپر مینیاتور )ضد نویز( مونتاژ میگردد. دستگاه   SMDبرد ساخت مالزی بوده که در ایران به صورت 

 پردازش ه کشی است. سرعتاز ریز پردازنده های بسیار قوی و فوق پیشرفته بهره میبرد که به جرات میتوان گفت قویترین ریز پردازنده های استفاده شده در صنعت جوج

 مقایسه در که میباشد (ها کامپیوتر و ها تاپ لپ در شده استفاده پردازنده) اینتل  پردازنده یک با برابر مینیاتور سوپر کشی جوجه دستگاه در شده استفاده میکروپروسسورهای

بیست برابر افزایش یافته است. این ریز پردازنده ها قابلیت های زیادی به دستگاه افزوده شده است از جمله این قابیلیت ها میتوان  800JDR برد در شده استفاده پردازنده با

 .شده است رفتهبر روی دستگاه به کار گهمه به واسطه این ریز پردازنده ها به قابلیت سخنگویی دستگاه ، هوش مصنوعی ، اتصال به کامپیوتر و ده ها قابلیت دیگر اشاره کرد که 

 این در حالی است که برد استفاده شده در دیگر دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران از قطعات چینی و بی کیفیت استفاده شده است.

 

همیشه بصورت آنالین به شما نشان می دهد که در چندمین روز جوجه کشی قرار دارید و چند روز تا زمان هچ  2016روی سوپر مینیاتور تعبیه شده بر  روز شمار جوجه کشی

 ر می رسد. روز تا پایان زمان ستر و یا چند روز تا پایان دوره جوجه کشی زمان دارید. به این ترتیب امکان هر نوع خطا در روز های جوجه کشی به صفو چند 
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 کیفیت دستگاه جوجه کشی

 

ته اند تا با کیفیت بر این داشگروه صنعتی به عنوان بزرگترین و برترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در خاورمیانه همیشه کیفیت را حق مصرف کننده دانسته و سعی 

اماتی نیز انجام داده اند از جمله این اقدامات میتوان به استفاده از قطعات الکترونیکی ساخت ترین دستگاه های جوجه کشی را تولید و روانه بازار نمایند که در این راستا اقد

برای بهینه سازی استفاده از انرژی ، کنترل کیفی چند مرحله ای که  PVCاستفاده از بدنه در سیستم تنظیم رطوبت ،  SHTسنسور سوئیسی از  مالزی در برد دستگاه ، استفاده

 در روند تولید دستگاه برای افزایش کیفیت دستگاه خروجی و... اشاره کرد.

استفاده کرده است که کامالً ضد نویز میباشد و با قرارگیری در کنار وسایل  SMDدستگاه های جوجه کشی ، گروه صنعتی اسکندری از سیستم مونتاژ برای افزایش کیفیت برد 

استفاده شده است  DIPه برقی هیچ مشکلی در فرایند دستگاه به وجود نمی آید و بر عکس در دیگر دستگاه های جوجه کشی ساخت ایران از سیستم مونتاژ قدیمی موسوم ب

سکندری برای او عملیات جوجه کشی با مشکل مواجه میشود. عالوه بر این گروه صنعتی  دستگاه های برقی کامالً تحت نویز قرار میگیرد دیگر که در صورت قرارگیری در کنار

پی وی سی استفاده کرده است که کامالً دو الیه بوده و عایق حرارت ، برودت و رطوبت میباشد و بدین صورت   کاهش مصرف انرژی در دستگاه های جوجه کشی صنعتی خود از 

 ی را کاهش دهد.میزان مصرف انرژ %70و درزگیری کامل دستگاه توانسته تا  PVCبا استفاده از بدنه 

ساخت اتاق ، ساخت برد ، کنترل  ورود مواد اولیه به کارخانه، در عددی سیستم کنترل کیفی چند مرحله ای وجود دارد  2016در روند تولید دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

شایان ذکر است که تمامی این موارد برای  .و تایید میشود و در نهایت محصول مهر کنترل شد را دریافت مینماید نهایی و بسته بندی توسط مهندسان کنترل کیفی مشاهده

 ند.افزایش کیفیت محصول میباشد  این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان حتی بدون کوچکترین کنترلی دستگاه های خود را تولید مینمای

بود  قادر خواهد شانه هاین برای سهولت جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری بر روی دستگاه های جوجه کشی خود شانه های همه کاره را ارائه میدهد، گاربر با استفاده از ا

رغ ور مثال اکر بخواهد از متا از تمامی پرندگان جوجه کشی نماید. در سایر دستگاه های جوجه کشی کاربر باید شانه های مخصوص هر پرنده را خریداری نماید یعنی به ط

ماید و به همین ترتیب از هر پرنده که بخواهد جوجه کشی نماید باید شانه های مخصوص آن پرنده را خریداری جوجه کشی نماید باید شانه های مخصوص مرغ را خریداری ن

گذار جوجه کشی تمامی پرندگان و ماکیان تخم   نماید در حالی که گروه صنعتی اسکندری با ارائه شانه های همه کاره این امکان را برای دستگاه فراهم می آورد تا بتواند از

ز استفاده ره و ویکتوریای ایتالیا نینماید. الزم به ذکر است از این نوع شانه ها  که معروف به شانه های کره ای هستند در بهترین دستگاه های جوجه کشی جهان مانند آرکام ک

 شده است.

 

 

 لوازم همراه دستگاه
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 شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمامی پرندگان 

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم 

 هچ تخم ها سبد های هچ برای استفاده در دوره 

  ماه گارانتی مینماید 12کارت 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 10برگی آموزش جوجه کشی از  300دفترچه 
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تومان 2.900.000قیمت برای مصرف کننده :   
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