
 ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

ود. میر بشمارترین نوع از ماشین های جوجه کشی باکیفیت ساخت گروه صنعتی اسکندری  ارزان ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

پرندگان برخوردار می باشد. طبق بررسی های صورت گرفته  این دستگاه جوجه کشی توانایی جوجه گیری از تخم نطفه دار تمامی

د این دستگاه با بالاترین درص بکمک نیز(  …ترین پرندگان ) مانند عقاب ، قرقی ، طوطی آمریکایی سخنگو و  ، تخم نطفه دار نادر

 ابتدای مطلب نیز ذکر شد این ماشین جوجه کشی ارزانترین دستگاه برای جوجه یل میشوند. همانطور که درهچ به جوجه تبد

ایران ( از قابلیت جوجه کشی برخوردار نبوده و  گیری از تخم نطفه دار می باشد و ماشین جوجه کشی ارزانتر ) موجود در بازار

می باشد.  از قابلیت های بیشماری برخوردار ۵جوجه کشی ایزی باتور یدک میکشند. ماشین  صرفاً نام دستگاه جوجه کشی را

نمونه آنها در سایر دستگاه های جوجه کشی ساخت ایران  اغلب این قابلیت ها در انحصار کارخانه گروه صنعتی اسکندری بوده و

 .وجود ندارد

 

 .درجه می باشد ۰۶۳دار در زاویه  ، قابلیت گردش تخم های نطفه ۵ایزی باتور  یکی از امکانات پر رنگ دستگاه جوجه کشی

مادر ( الهام گرفته شده است. مرغ مادر هنگام  درجه ای تخم نطفه دار دقیقاً از روش جوجه کشی طبیعی ) رفتار مرغ ۰۶۳گردش 

 عملکرد دستگاه درجه به چرخش در می آورد. با توجه به نزدیک بودن ۰۶۳تخم ها را در زاویه  شروع فصل و دوره جوجه کشی ،

دومین .در راندمان جوجه دهی دستگاه به وفور احساس خواهد شد با رفتار مرغ مادر ، به حتم تاثیر آن ۵جوجه کشی ایزی باتور 

ایزی  ، جنس درب و بدنه آن می باشد. درب و بدنه ماشین جوجه کشی ۵ایزی باتور  نکته مثبت در طراحی دستگاه جوجه کشی

امکان ورود پرتوهای مضر خورشیدی به داخل محفظه  اشد ؛ همچنین بدلیل نوع ساختار بدنهاز جنس کریستال نشکن می ب ۵باتور 

است. نکته قوت  با توجه به یکدست بودن زیبایی منحصر بفردی به آن بخشیده ۵بدنه ایزی باتور  دستگاه وجود ندارد . درب و

سومین قابلیت ماشین جوجه کشی .بودن اجزای داخلی می باشد طراحی درب و بدنه محصول ، عمر بسیار بالای آن و قابل رویت

محفظه دستگاه می باشد. سنجش  استفاده از جدیدترین و بروزترین تکنولوژی جهت کنترل رطوبت و دمای داخل ۵ایزی باتور 

سنسور مطرح  ۵ساخت سوئیس انجام میپذیرد. این سنسور یکی از  SHT Sensirion رطوبت و دمای این دستگاه توسط سنسور

)واقع در سوئیس( کالیبره میگردد و  حسگرهای سنجش دما و رطوبت می باشد. سنسور مذکور یکبار در کارخانه تولیدی در رده

 ساخت سوئیس امکان کنترل دمای SHT Sensirion ندارد. از دیگر نقاط قوت سنسور در هر بار استفاده نیازی به کالیبره مجدد

 ۵قابلیت های ماشین جوجه کشی ایزی باتور  ن درصد خطا ) حتی یک دهم درجه ( می باشد. سایرداخل ماشین جوجه کشی بدو

یح تک توض به ادامه در که باشد می …بروزرسانی نرم افزاری ، شانه همه کاره جوجه کشی و  قابلیت اتصال به اینورتر ، قابلیت

 .تک آنها خواهیم پرداخت



 جدول مشخصات دستگاه

 مشخصات فنی ماهیت

 کنترل هوشمند دما دارد

 سیستم کنترل فازی دما دارد

 سیستم کنترل هوشمند رطوبت دارد

 سیستم کنترل فازی رطوبت ندارد

 سیستم جوجه کشی حرفه ای

 پمپ هوشمند رطوبت ندارد

 نوع رطوبت سنج تمام دیجیتال

 نوع دماسنج تمام دیجیتال

 بدنه کریستال نشکن

 نوع کاور ضد اشعه ماوراء بنفش

SHT سنسور داخلی ساخت سوئیس 

 نوع گردش تخم ها درجه ۰۶۳

 پد سلولوزی با تکنولوژی نانو ندارد

 روزشمار جوجه کشی ندارد

 گارانتی ماه ۲۱

 خدمات پس از فروش سال ۲۳

 قابلیت جوجه کشی از پرندگان اهلی دارد

 قابلیت جوجه کشی از پرندگان زینتی دارد

 قابلیت جوجه کشی از پرندگان خاص دارد

 بسته بندی استاندارد دارد

 سیستم اکسیژن گیری هوشمند

 نوع فن دائم کار

 نوع شانه شانه کره ای یا همه کاره

 موتور پمپ رطوبت ندارد

 نمایشگر دما و رطوبت دارد

 ARM پردازنده فوق پیشرفته دارد

 نوع برق مصرفی ولت شهری )خانگی( ۱۱۳

 SMD برد ضد نویز دارد

 توان مصرفی وات ۰۳



 ظرفیت دستگاه

 عدد تخم نطفه دار مرغ ۲۱ ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ

 عدد تخم نطفه دار بلدرچین ۰۶ ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین

 عدد تخم نطفه دار بوقلمون ۹ ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون

 عدد تخم نطفه دار کبک ۰۳ ظرفیت برای جوجه کشی از کبک

 عدد تخم نطفه دار غاز ۹ ظرفیت برای جوجه کشی از غاز

 عدد تخم نطفه دار اردک ۹ ظرفیت برای جوجه کشی از اردک

 ظرفیت دستگاه بستگی به سایز تخم ها دارد

 ۹« تخم درشت  – ۲۱« تخم مرغ بالغ 

 ۰۶« تخم خیلی ریز  – ۰۳« تخم ریز 

 



 آماتور ()  ۵خریده دستگاه جوجه کشی ایزی با تور 

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید ۰برای خرید این محصولات به  : توجه

اقدام  تماس با ما تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش- ۲

 نمائید.خرید آنلاین

، برای این کار روی  (ارسال سریعتر و اتوماتیک محصول از کارخانه سازنده) یژهخرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات و -۱

 .دکمه خرید آنلاین کلیک نمائید

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  ۲۳۳۳۰۳۳۳۰۳ به سامانه ۲۱ ارسال عدد -۰

 .تماس خواهند گرفت

 اد کنم ؟چکونه به گروه صنعتی اسکندری اعتم

 

 گروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت است «

 دری دارای لوگوی رسمی تائید صلاحیت و هویت صاحب کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد استگروه صنعتی اسکن «

 گیردهای اینترنتی شما توسط در گاه بسیار امن صورت میهمه پرداخت «

 گروه صنعتی اسکندری ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی به همه کالاهای ارسالی دارد «

 

 

خواهیم پرداخت ۵ه کشی خانگی ایزی باتور در زیر به بررسی مشخصات کامل دستگاه جوج  

 

http://www.hovabator.ir/easy-bator-5.html?add-to-cart=1641


 

 Easy Bator ۵ کشی خانگیایمنی دستگاه جوجه «

 دستگاه جوجه کشی تعهد تولید کننده محصول بر میزان گارانتی و کیفیت خدمات پس یکی از مهمترین نکته در انتخاب و خرید

گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد . طبق  از فروش می باشد. گروه صنعتی اسکندری خوش نام ترین برند از لحاظ ارائه

کسب  درصد رضایت استفاده کنندگان از ماشین جوجه کشی را ۹۵کارخانه بیش از این  بررسی سیستم امتیاز دهی مشتریان ،

 .نموده است

برخوردار می باشد. سیستم گارانتی این  از یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 یرانی تدوین گردیده است. این سیستم تمامیگروهی از برنامه نویسان با تجربه ا محصول بصورت کاملاً اختصاصی و توسط

ناظر تولید ، همچنین مشخصات خریدار را در  اطلاعات ساخت ) از جنس پیچ و مهره گرفته تا سیم کشی و مواد اولیه ( و شخص

د. بدین می باش رقمی در هر زمان قابل فراخوانی ۹ذخیره میکند و این اطلاعات بوسیله بارکد  سرورهای اختصاصی این کارخانه

بگیرد ، تمامی اطلاعات ذخیره شده زمان تولید بصورت کامل برای  ترتیب اگر خریدار بعد از گذشت چندین سال با کارخانه تماس

هر چه بهتر به مشتری فراهم  پس از فروش قابل رویت و کنترل خواهد بود . این اطلاعات کمک شایانی به خدمات کارمند خدمات

 خواهد کرد

 

 قابلیت بروزرسانی «

 وشتانگ چند سال گذشته قابلیت بروزرسانی لوازم هوشمند الکترونیکی چندین بار به احتمالاً شما نیز جزو افرادی هستید که در

گیرنده های دیجیتالی و یا بروزرسانی تلفن همراه . همانطور  خورده و حتی آن را انجام داده اید ؛ مانند بروزرسانی نرم افزاری

طرف شرکت های سازنده منتشر  این بروزرسانی ها در جهت افزایش قابلیت ها و بهبود عملکرد این دستگاه ها از که اطلاع دارید



دیجیتالی این دستگاه ها قادر به نمایش شبکه های صدا و سیمای بیشتری  رت بروزرسانی گیرندهمیشوند ، برای مثال درصو

تعداد بیشتری کانال تلویزیونی را مشاهده  ، افزار سخت و ها دکمه همان با –و شما میتوانید با همان گیرنده دیجیتال  میگردند

باشد.  ی خانگی هوشمند با قابلیت بروزرسانی نرم افزاری میاولین دستگاه جوجه کش ۵کنید. ماشین جوجه کشی ایزی باتور 

در بالا مطالعه نمودید دارد ؛ این بدان معناست که  نیز عملکرد مشابه به آنچه ۵قابلیت بروزرسانی نرم افزاری ایزی باتور 

 دستگاه ، امکانات و قابلیت های بیشتری را به آن اضافه می نماید بروزرسانی نرم افزاری این

 

 مجهز به شانه های جوجه کشی «

رآیند جوجه کشی از نوعی شانه های مخصوص جوجه گیری موسوم به انجام ف جهت ۵تایی ایزی باتور  ۲۱دستگاه جوجه کشی 

پرندگان می باشند و محدودیت نوع پرنده و  همه کاره استفاده میکند. این شانه ها دارای قابلیت جوجه گیری از تمامی شانه

 .ها وجود ندارد اندازه تخم نطفه دار در این شانه

متعدد جهت جوجه کشی از پرندگان مختلف اشاره  م نیاز به استفاده از شانه هایاز مزایای شانه های همه کاره میتوان به عد

همه کاره  شانه های اضافه برای جوجه کشی از پرندگان مختلف را نخواهید داشت و با شانه کرد. بدین ترتیب نیاز به خرید

 نمایید(  …غاز ، اردک و بلدرچین ، کبک ،  میتوانید اقدام به جوجه کشی از انواع پرندگان ) مانند مرغ ،

 

 قابلیت استفاده از اینورتر برق «

اینورتر  .طعی برق برخوردار استاستفاده برق اضطراری ) اینورتر برق ( در زمان ق از قابلیت ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

اینورتر شما قادر به استفاده از ماشین جوجه کشی در زمان  وسیله ایست که برق باتری را به برق شهری تبدیل میکند . بکمک



قیمت دستگاه محاسبه  بود. شایان ذکر است که قابلیت مذکور باید بصورت جداگانه خریداری گردد و روی های برق خواهید

 تنشده اس

 

 ساخت سوئیس Sensirion استفاده از سنسور «

 راندمان دستگاه جوجه کشی سنسور کنترل دما می باشد دستگاه جوجه کشی ایزی یکی از قطعات الکتریکی تاثیرگذار در میزان

مجهز می باشد. این سنسور از نمونه  یسساخت سوئ SHT Sensirion به آخرین نسخه سنسور کنترل دمای دیجیتالی ۵باتور 

عرضه گردیده است. آخرین نسخه این سنسور  SHT است که توسط کارخانه سوئیسی ( حسگرهای بسیار دقیق ) خطای یک هزارم

صنعتی اسکندری به کار گرفته شد. این  معرفی گردیده و برای اولین بار در ماشین های جوجه کشی ساخت گروه ۱۳۲۶سال  در

 .داردن در کشور سوئیس کالیبره میگردد و در دفعات استفاده نیازی به کالیبره مجدد یکبار در کارخانه سازنده سنسور سنسور

 

 ۵جنس درب و بدنه ایزی باتور  «

 از کریستال دودی و نشکن ساخته شده است. دلیل انتخاب بدنه کریستالی ، عمر و ۵درب و بدنه ماشین جوجه کشی ایزی باتور 

بر دفع نورهای مضر خورشیدی قابلیت مشاهده  دوام بسیار بالای آن می باشد. همچنین بدلیل دودی بودن بدنه و درب ، علاوه

قابلیت  ۵باتور  نیز فراهم میکند. از سایر قابلیت های درب و بدنه دستگاه جوجه کشی ایزی داخلی دستگاه جوجه کشی را نمای

این دستگاه جوجه کشی ارزانترین ماشین جوجه کشی برای  .شستشوی بسیار آسان و عدم ایجاد خط و خش روی بدنه می باشد

 پرندگان می باشد جوجه گیری از انواع



 

 مجهز به قابلیت هوش مصنوعی «

 .به سیستم هوش مصنوعی مجهز می باشد ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

این دستگاه میزان دمای محیط و داخل  به این صورت میباشد که ابتدا ۵کارکرد هوش مصنوعی ماشین جوجه کشی ایز باتور 

 مورد سنجش قرار داده و از طرف دیگر میزان شارش هوای گرم از داخل دستگاه به دستگاه را با استفاده از سنسورهای خود

اعمال مینماید . بدینصورت میزان دما به صورت  وجه به این تعاریف پرتکلی تنظیم وبیرون را اندازه گیری می نماید ، سپس با ت

گرم و خشک ،  ) قابلیت باعث افزایش میزان بهره وری جوجه کشی در انواع شرایط آب و هوایی هوشمند تنظیم میگردد. این

 .میگردد( …مرطوب و 

 

 درجه تخم نطفه دار ۰۶۳چرخش «

 درجه تخم نطفه دار در ایران می باشد. متد این نوع ۰۶۳گیری با قابلیت چرخش  این دستگاه جوجه کشی اولین ماشین جوجه

است و با توجه به نزدیک بودن سبک چرخیدن  در الهام گرفته شدهچرخش دقیقاً از نحوه چرخش طبیعی تخم ها بوسیله مرغ ما

 .گردیده است ۵راندمان جوجه دهی ماشین جوجه کشی ایزی باتور  تخم ها به طبیعت مرغ ، باعث افزایش

قد درجه می باشد و دستگاه های فا ۰۶۳دار  همانطور که در بالا توضیح داده شد استانداردترین میزان چرخش تخم های نطفه

 .نبوده و از راندمان جوجه کشی مناسب برخوردار نیستند این میزان چرخش در واقع استاندارد



 

 مجهز به شانه های همه کاره «

 شانه های جوجه کشی مخصوص جوجه گیری از همه پرندگان برخوردار بوده و از به قابلیت ۵ی باتور ماشین جوجه کشی ایز

در گذشته خریدار دستگاه جوجه کشی مجبور  .توانایی جوجه گیری از تمامی پرندگان ریز تخم و درشت تخم برخوردار می باشند

ه ارائه شانه های هم ی هر پرنده نماید. اما با پیشرفت تکنولوژی وپرنده اقدام به تهیه شانه برا بود برای جوجه گیری از هر نوع

نطفه دار برطرف گردیده است. بوسیله شانه های همه کاره جوجه  کاره توسط گروه صنعتی اسکندری ، محدودیت استفاده از تخم

 گیری از تمامی تخم های نطفه دار ریز و درشت فراهم گردیده است کشی امکان جوجه

 

 DIP به جای تکنولوژی منسوخ شده SMD استفاده از تکنولوژی «

 قطعات روی برد SMD میباشد. در برد جوجه کشی با تکنولوژی SMD با تکنولوژی مجهز به برد ۵دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 لحیم می شوند. یکی از مزیت های تکنولوژی وند و پشت بردوارد برد مدار می ش DIP لحیم می شوند نه پشت آن ، اما قطعات

SMD الکترومغناطیس به داخل مدار می باشد و امکان نویز پذیری در مدارهای کاهش ورود نویز های SMD صفر رسیده  به

 .است و نویز هیچ دخالتی در کارکرد سیستم ندارد



 

 دفترچه راهنما و کتابچه آموزش جوجه کشی «

باشد  کاملترین نوع دفترچه راهنما برای کاربران حرفه ای و غیرحرفه ای می ۵باتور  دفترچه راهنمای دستگاه جوجه کشی ایزی

همراه دفترچه راهنما کتابچه تخصصی آموزش  . جوجه کشی را به شما آموزش خواهد داد که تمامی اصول استفاده از دستگاه

 پرندگان از انواع خواهد شد که شما با مطالعه کتابچه میتوانید اقدام به جوجه کشی از تمامی جوجه کشی نیز برای شما ارسال

 .تخوهید گرف نژادها فرمایید و صفر تا صد جوجه کشی را با مطالعه آن فرا

 ایجا کلیک کنید ۵برای خرید دستگاه جوجه کشی ایزی باتور  
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