
 عدد ۸۶۱دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور 

میباشد. این دستگاه  عددی دومین دستگاه جوجه کشی صنعتی و خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری ۸۶۱ دستگاه جوجه کشی

را بصورت کاملا دیجیتال کنترل میکند و کاربر را از تنظیمات و  ی ) دما ، رطوبت ، چرخش (جوجه کشی تمامی مراحل جوجه کش

در هر طبقه میتوان ، یک شانه  تایی از چهار طبقه تشکیل شده که ۸۶۱دستگاه بی نیاز میکنند . سوپر مینیاتور  کنترل مداوم

مصرف انرژی را بهینه ساخته  ۰۷%شی سوپر مینیاتور تا دستگاه های جوجه ک . همه کاره کره ای مخصوص جوجه کشی قرار داد

عایق دما و رطوبت میباشد و البته درزگیری بسیار  این بهینه سازی با استفاده از بدنه پی وی سی که دوجداره بوده و کاملاً است و

اه اضطراری این دستگ ویه و فنویژگی های این دستگاه می توان به مواد زیر اشاره کرد . سیستم ته دقیق تحقق یافته است . از

اکسیژن گیری در زمان هچر برای تامین اکسیژن در زمان هچر طراحی  برای استفاده در آب و هوای متفاوت جغرافیایی و دریچه

ی را دار میباشد. این ماشین جوجه کش مینیاتور تمام اتوماتیک بود و قابلیت جوجه کشی از تمامی پرندگان و ماکیان شده . سوپر

اندمان جوجه ر راه دور توسط اپلیکیشن تلفن همراه میباشد . این ماشین در شرایط مناسب ابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل ازق

تشخیص  SHT sensirion سوپر مینیاتور میتوان به قابلیت سنسور را ارائه میدهد . از جمله از امکانات این ۱۷%کشی بالغ بر 

ولت شهری بوده که  ۲۲۰برق  با عدد ۸۶۱ کشی جوجه دستگاه کارکرد. کرد اشاره …وئیس و ساخت و کالیبره س دما و رطوبت

 مواقع قطعی برق با برق اضطراری استفاده کنید . عمر مفید دستگاه های جوجه کاربر به راحتی میتواند توسط برق شهری یا در

شده در برد دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  سال ارزیابی شده است . تمامی قطعات استفاده ۸۱الی  ۸۰کشی سوپر مینیاتور 

گواهینامه مدیریت  دارای ۸۶۱کیفیت بسیار بالایی برخودار هستند ، دستگاه سوپر مینیاتور  ساخت کشور مالزی بوده و از ۸۶۱

مقایسه با نمونه های خارجی بوده حتی در برخی موارد برتری  ر حتم میتوان گفت قابلمیباشد که به طو (ISO %۰۰۸) کیفیت

دارا میباشد . این دستگاه در  این ماشین جوجه کشی کاملاً هوشمند بوده و قابلیت جوجه کشی تمام اتوماتیک را . نسبی نیز دارد

جوجه  کیلوگرم را دارا میباشد . دستگاه %7انتی متر وزن : س ۱۸سانتی متر عرض :  %۶سانتی متر طول :  ۱۸ابعادی : به ارتفا : 

 .خدمات پس از فروش ارائه می شود سال ۸۰ماه گارانتی بی قید و شرط و  ۸۲دارای  ۸۶۱کشی سوپر مینیاتور 

 

گروه صنعتی اسکندری به نحوی برنامه ریزی شده است که می توان به عنوان  تایی ساخت و طراحی ۸۶۱سوپر مینیاتور  دستگاه جوجه کشی

نه برای اسب بهترین گزیپیشرفته ، کوچک و ظرفیت من ترین شبیه ساز مرغ مادر نام برد . این دستگاه جوجه کشی با توجه به امکانات دقیق

ساخت و  SHT sensirion خانگی و نیمه صنعتی می باشد . این ماشین جوجه کشی مجهز سنسور فوق دقیق انتخاب و استفاده در مصارف



ار ک نیاز به کالیبره مجدد است . سیستم سخنگو این دستگاه به منظور سهولت در کالیبره استاندارد کارخانه سازنده در کشور سوئیس بدون

راه اندازی بهتر دستگاه فراهم شد و به این صورت که تمامی  استفاده بهتر از ماشین جوجه کشی برای افراد با رد های سنی مختلف و برای و

دستگاه آموزش داده میشود . همچنین  لازم از ابتدایی ترین کارها تا پیشرفته ترین مراحل جوجه کشی توسط خود مراحل و آموزش های

بدنه پی وی سی یکی  .دوجداره که کاملا آنتی باکتریال و قابل شستشو میباشد P.V.C مقاوم و زیبای تایی از بدنه بسیار ۸۲۶نیاتور سوپر می

ه ب میزان قابل توجهی پایین می آورد . از ویژگی های مهم سوپر مینیاتور می توان از بهترین عایق های دما و رطوبت بوده و مصرف برق را تا

راندمان جوجه کشی دارد نام برد . این دستگاه از سری دستگاه  شمند دو محیطی داخلی و خارجی دما و رطوبت که تاثیر بالای درسنسور هو

از تمامی پرندگان و ماکیان مانند مرغ بومی ،  سوپر مینیاتور بوده که مجهز به شانه های کره ای یا همه کار برای جوجه کشی های جوجه کشی

ق و هوای مناط شرایطه آب ، اردک فراهم میسازد . همچنین به دلیل داشتن فن اضطراری قابلیت کار کرد در ، بوقلمون ، غازکبک ، بلدرچین 

 بخش های این دستگاه از جمله دما و رطوبت و گردش تخم ها و سیستم اکسیژن گیری مختلف از جمله مناطق گرم جنوبی دارا است . تمام

پرند مورد نظر خود را از پنل دستگاه انتخاب کنید تا تمامی  ملاً اتوماتیک و هوشمند بوده فقط کافیست نوعزمان ستر و هچر به صورت کا

سیستم ستر و هچر هم زمان همانند  تایی دارای ۸۲۶به صورت کامل هوشمند و خودکار انجام گیرد . ماشین جوجه کشی  فرایند جوجه کشی

بازده زمانی  به شما این امکان میدهد که به صورت روزانه و یا هفتگی یا ماهانه و یا در هر هماشین های جوجه کشی برتر خارجی میباشد ک

 ولت و در هنگام قطع ۲۲۰تایی با استفاده از برق شهری یا خانگی  ۸۲۶مینیاتور  که مورد نیاز باشد به فرایند جوجه کشی به پردازید . سوپر

شماردیجیتال جوجه کشی قابلیت اتصال به انواع گوشی تلفن  برق با کمک برق اضطراری کار میکند . این ماشین داری سیستم دقیق روز

سانتی متر  ۱۸دارای ابعادی به ارتفا :  تایی ۸۲۶جهت کنترل از راه دور و آپدیت نرم افزاری میباشد. دستگاه جوجه کشی  همراه و کامپیوتر

گارانتی بی قید و  ماه ۸۲کیلوگرم میباشد . شایان ذکر است سوپر مینیاتور دارای  77متر وزن :  سانتی ۱۸نتی متر عرض : سا %۶طول : 

 .سال خدمات پس از فروش ارائه می شود ۸۰شرط و 

 

 مشخصات فنی دستگاه جوجه کشی

 

 سیستم سخنگو دارد

 سیستم انتخاب پرنده دارد

 ساخت سوئیس SHT سنسور دارد

 سیستم ستر هچر همزمان دارد

 سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت دارد

 PVC بدنه تمام دارد

 JDR%۰۰ برد دیجیتالی دارد

 کالیبراسیون خودکار حسگر دارد

 سیستم راهنمای پیشرفته صوتی دارد

 سیستم اعلام خطر دارد

 هوش مصنوعی دارد



 تنظیم دما با درب باز دارد

 PVC بدنه تمام دارد

 شاسی گالوانیزه دارد

 قفل گیره ای درب دارد

%%درزگیری ۷ دارد  

 نورگیری پلی کربنات دارد

 سیستم تهویه اتوماتیک دارد

 فن اضطراری دارد

 هواکش زمان ستر دارد

 پورت اتصال به رایانه دارد

 بروز رسانی نرم افزاری دارد

 کنترل از راه دور دارد

 روزشمار دیجیتال دارد

 شانه های همه کاره دارد

 SMD مونتاژ دارد

 کنترل کیفی چند مرحله ای دارد

 اتصال به اینورتر دارد

 نطفه سنج دارد

 وزن محصول کیلوگرم ۶۶

 ارتفاع محصول سانتی متر %۸

 طول محصول سانتی متر ۶%

 عرض محصول سانتی متر ۱۸

 

 

 



 ظرفیت فنی دستگاه جوجه کشی

 

عدد ۸۶۱  ظرفیت برای جوجه کشی از مرغ 

 ظرفیت برای جوجه کشی از بلدرچین عدد 7۱۶

 ظرفیت برای جوجه کشی از بوقلمون عدد ۸۰۰

 ظرفیت برای جوجه کشی از کبک عدد ۲۱۶

 ظرفیت برای جوجه کشی از غاز عدد ۸۰۰

 ظرفیت برای جوجه کشی از اردک عدد ۸۶۶

 ظرفیت ستر برای مرغ عدد ۸۲۶

 ظرفیت برای هچر مرغ عدد ۶۲

 تعداد سبد در هچر عدد ۸

 تعداد سبد در ستر عدد ۲

 

تایی ۸۶۱خرید دستگاه جوجه کشی سوپر میناتور   

 

 

 :روش زیر میتوانید اقدام نمائید 7رای خرید این محصولات به ب : توجه

اقدام  تماس با ما تماس با واحد فروش کارخانه ، کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید، برای این کار میتوانید از بخش- ۸

 نمائید.خرید آنلاین

محصول از کارخانه سازنده( ، برای این کار روی  خرید آنلاین دستگاه و استفاده از تخفیفات ویژه )ارسال سریعتر و اتوماتیک -۲

 .نمائید دکمه خرید آنلاین کلیک

به صورت پیامکی ، در این صورت کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما  ۸۰۰۰۱۰۰۰۱۰ به سامانه ۸۶۱ارسال عدد  -7

 .هند گرفتتماس خوا

http://www.hovabator.ir/contact-us
http://www.hovabator.ir/contact-us
http://www.hovabator.ir/incubation-chicken-168.html?add-to-cart=1899


 چکونه به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنم ؟

 

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

 گروه صنعتی اسکندری دارای لوگوی رسمی تائید صلاحیت و هویت صاحب کسب از وزارت فرهنگ و ارشاد است «

 گیردما توسط در گاه بسیار امن تایید شده پلیس فتا صورت میهای اینترنتی شهمه پرداخت «

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

 

 

 

 

 

 

 قابلیت سخنگو دستگاه جوجه کشی

کرد . این  تایی شما را در تمامی مراحل فرایند جوجه کشی به صورت صوتی یاری خواهد ۸۶۱ دستگاه جوجه کشی قابلیت سخنگو

دستگاه را به صفر برساند زیرا سیستم سخنگوی دستگاه به  سیستم موجب آن میشود بروز هر گونه خطا در هنگام استفاده از

مینماید . کارکرد راهنمای  ایند جوجه کشی را ایفامراحل در کنار شما بوده و نقش مهمی در راهنما فر صورت شفاهی در تمامی

مرحله که اپراتور نیاز به راهنمایی های بیشتری داشته باشد فقط کافی است  پیشرفته دستگاه به این صورت می باشد که در هر



ار کاربر قرار دهد ، مورد آن مرحله را در اختی را بفشارد تا سیستم راهنمای پیشرفته دستگاه تمامی اطلاعات در Help دکمه تا

 به را …و به نکته ی آن مرحله از جوجه کشی ، تمامی احتمالات در مورد تلف شدن جوجه ها این اطلاعات شامل آموزش نکته

یکی دیگر از امکاناتی میباشد که به واسطه سیستم سخنگو  نیز خطر اعلام سیستم. داد خواهد قرار کاربر اختیار در صوتی صورت

که تخم های نطفه دار  … مواقعی مانند قطعی برق ، فرا رسیدن زمان هچر ، تغییر آب و هوایی ناگهانی و و درمحقق شده است 

 .اطلاع میدهد را در معرض خطر قرار میدهد به صورت شفاهی به کاربر

 داین دستگاه به کمک پردازنده فوق قوی که در دل خود جا داد است امکانات زیر را برای شما فراهم میکن «

 دکمه help به صورت کامل در ده دقیقه روش صحیح  موجود در پنل دستگاه به صورت کامل صوتی و گویا در ابتدا کار به شما

 دهدمی استفاده از دستگاه را برای شما توضیح

 صورت فشار دادن دکمه این سیستم به گونی طراحی شد است که همانند سیستم رایانه در help گاه آن با توجه به شرایط دست

 خواهد کرد قسمت شما را راهنمای

 زمان ستر و زمان هچر و دما و رطوبت ایده آل برای پرندگان مختلف را  در هنگام انجام هر یک مراحل مهم جوجه کشی به طور مثل

 کندمشخص می برای شما

 ده و نحوه حل مشکل را توضیح صورت هوشمند شما را از نوع خرابی مطلع نمودر هنگام بروز هر نوع مشکل فنی در دستگاه به

 دهدمی

 دهددر صورت هماهنگ نشدن یک از موارد مانند دما. رطوبت. شدت جریان هوا و غیر به صورت صوتی به شما هشدار می 

 کندای در دستگاه شما را از نتیجه به عمل آمده دستگاه آگاه میدر هر موقع از زمان با فشار دادن دکمه 

 

 

 هوش مصنوعی دستگاه جوجه کشی

تغییرات در هوش مصنوعی می توانند  مصنوعی یکی از مقوله هایی است که در علوم کامپیوتر، اهمیت فراوان دارد و هوش

وپر س پدید بیاورند . در این بین، گروه صنعتی اسکندری با توسعه دستگاه جوجه کشی تحولات گسترده ای را در فناوری اطلاعات

دستگاه نسبت به موقعیت که در آن است مانند  ی کرد است . به این صورت کهتایی آن را مجهز به هوش مصوع ۸۶۱مینیاتور 

 پروتکلی …و میزان شارش هوای گرم از داخل دستگاه به بیرون ، روز های باقی مانده از ستر دمای محیط ، دمای داخل دستگاه ،

ر بتواند از بالاترین راندمان دستگاه بهره ببرد. نگردد و کارب روبرو خطری هیچ با کشی جوجه فرایند تا مینماید اعمال و تنظیم را

میباشد یعنی حتی در صورتی که درب  است دستگاه با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تنظیم دما با درب باز نیز شایان ذکر

واهد داد خ اتوماتیک با توجه به شارش دما از داخل به بیرون المان ها را به نوعی تغییر دستگاه باز بماند نیز دستگاه به صورت

تبدیل خواهد نمود. البته لازم به ذکر است گروه صنعتی  که دما حتی با درب باز نیز ثابت بماند و به یک حالت تثبیت شده



ش مصنوعی در دستگاه های جوجه کشی خود استفاده در ایران است که از هو دستگاه جوجه کشی ساخت اسکندری تنها کارخانه

 .می کند

 

 گاه جوجه کشیسنسور سوئیسی دست

به دقت بسیار زیاد در تنظیم دما داخل  تایی می توان ۸۶۱ویژگی های منحصر به فرد دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور  از

 باره دراین عمل انجام میگیرد . این سنسور به صورت یک  SHT سنسور سوئیسی دستگاه جوجه کشی اشاره کرد که با کمک

شایان به ذکراست گروه صنعتی اسکندری  کالیبراسیون و برنامه ریزی شده است . همچنینکارخانه سازنده )کشور سوئیس( 

است  های ساخت و تولید خود به کار بردهخریداری کرد و در دستگاه Sensirion شرکت لایسنس معتبر و رسمی این سنسور را از

گیرد. همچنین این سنسور در استفاده صورت می های نگهداری نوزاد و مصارف نظامی. از این سنسور فوق حساس در دستگاه

 تولید گروه های جوجه کشیتوان در دستگاهگیرد. نمونه این سنسور را میاستفاده قرار می های جوجه کشی نیز مورددستگاه

 .صنعتی اسکندری و نمونه های خارجی مشاهده کنید

 در سایت آپارات SENSIRION -SHTنمایش ویدیو معرفی سنسور

  sensirion-SHTدانلود ویدیو معرفی سنسور

 

 شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی

گرفت است . بعد از آن گروه صنعتی اسکندری  د استفاده قرارسیستم برای اولین بار در دستگاه های جوجه کشی خارجی مور این

ه کمک این شان این دانش را وارد کشور نمود و بومی سازی این تکنولوژی را آغاز کرد است . با با بهره گیری از نمونه های خارجی

http://www.aparat.com/v/GSD7z
http://جوجه-کشی.com/wp-content/uploads/2017/05/SHT-SENSIRION.mp4


ابلیت بدلیل ریسایز بودن شانه ها جوجه کشی انجام داد. این ق های کاربردی میتوان از هر نوع پرنده ای که بخواهد نیاز باشد

گفت شانه همه کاره شما را از خرید شانه  میتواند سایز آن را بنا به اندازه تخم ها تغییر داد . به زبان ساده می شود میباشد که

شین ز سایر ماا داشتن این نوع شانه شما قادر به جوجه کشی از تمام پرندگان خواهید بود اگر های متفاوت بی نیاز می سازد و با

کشی از مرغ باید شانه مخصوص مرغ ، برای جوجه کشی از  های جوجه کشی ایرانی استفاده نمایید در ان صورت برای جوجه

ه این ترتیب نیاز ب به نمایید خریداری را …بلدرچین و برای جوجه کشی از کبک شانه مخصوص کبک و بلدرچین شانه مخصوص

خواهید داشت این در حالی است که اگر از ماشین های جوجه کشی  ه کشی از پرندگان مختلفصرف هزینه بسیار بالای برای جوج

 .پرندگان جوجه گیری نمایید اسکندری بهره ببرید بدونه هیچ گونه مشکل و هزینه ای میتوانید از تمامی گروه صنعتی

 نمایش ویدیو معرفی شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی در سایت آپارات

 دانلود ویدیو معرفی شانه های همه کاره دستگاه جوجه کشی

 

 درب نورگیر پلی کربنات

گراد سختی بالای خود را درجه سانتی ۸۶۰دمای  کربنات، پلاستیکی شفاف که مقاومت حرارتی بالایی دارد . این پلاستیک تا پلی

صنعتی اسکندری در  الکتریکی خوبی دارد و خود اطفاء در برابر حریق است . به همین منظور گروه کند. خواص عایقحفظ می

رابر شیشه ب ۲۱۰ای ورقهای پلی کربنات استفاده کرد است. مقاومت ضربه نورگیرهای درب دستگاه سوپر مینیاتور از پلی کربنات

های مضر خورشیدی و کربنات از ورود اشعه باشد. عایق حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی دار. پلیضخامت با آن می هم

ه جای ب های جوجه کشینماید. این در حالی است که دیگر سازندگان دستگاهجلوگیری می همچنین نور مستقیم به داخل دستگاه

های اند که کاملًا شکننده بوده و از ورود اشعهکرده های جوجه کشی خود استفادهساخت ماشین پلی کربنات از شیشه ساده در

ص این نور گیرها شخ نماید. پلی کربنات به دلیل داشتن جنس خاص و شفافمستقیم نیز جلوگیری نمی مضر خورشیدی و نور

 تواند به راحتی داخل دستگاه را مشاهده نمایدمی

http://www.aparat.com/v/9uSvr
http://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2017/04/egg-incubator.mp4


 

 سیستم تامین رطوبت دستگاه جوجه کشی

میباشد . این دستگاه به دلیل هوشمند  به سیستم رطوبت سازه التراسونیکتایی مجهز  ۸۶۱جوجه کشی سوپر مینیاتور  دستگاه

ی که زمین رطوبت خواهد داشت . در مقایسه با دستگاه های ساخت کارگاه های کوچک زیر بودن در نتیجه کیفیتی بالای در تولید

 .ر جوجه کشی خواهد داشتراندمان بالای د . از سیستم ظرف آب برای تامین رطوبت داخل دستگاه استفاده میکنند

 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر دستگاه جوجه کشی

های بتواند به راحتی به تاریخچه جوجه کشی باشد. تا کاربرکشی سوپر مینیاتور مجهز به پورت اتصال به رایانه می جوجه ماشین

شته های گذکشی باشد. با اتصال دستگاه به رایانه متوانید تمامی عملیاتی که در طول جوجه خود به طور کامل دسترس داشته

توانید از عیب یابی و بروز رسانی نرم افزاری از این پورت می انجام دادید لحظه به لحظه مشاهده فرمایید. همچنین با استفاده

حتی از راه دور نیز دستگاه  GSM شوید . شایان به ذکر است با کمک این پورت می توانید به راحتی با اتصال مودم نیز بهر مند

 .لاً رسد و البته کنترل نمائیدخود را کام



 

 گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشی

تمامی قطعات و ملزومات از جمله  تایی دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط شامل ۸۶۱جوجه کشی سوپر مینیاتور  دستگاه

 د از اتمام گارانتی تا ده سال دارای تضمین فروش قطعات یدکی و تضمینو بع موتور ، برد ، پمپ ، پردازشگر و غیره میباشد

خاور  سازنده ماشین جوجه کشی خانگی در سرویس میباشد این گاارنتی به پشتوانه بیش از بیست سال تجربه تولید بزرگترین

 همراه دستگاه برگ گارانتی معتبر ارائه میگردد میانه دارا اعتبار مضاعف میباشد به

 نمایش ویدیو گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشی در سایت آپارات

 ویدیو گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه جوجه کشیدانلود 

http://www.aparat.com/v/lLXgN
http://جوجه-کشی.com/wp-content/uploads/2017/05/garanti.mp4


 

 ارسال به سرتا سر کشور دستگاه جوجه کشی

ماشین جوجه کشی در ایران و شرکت های حمل  توجه به اخذ قرار داد رسمی مابین گروه صنعتی اسکندری بزرگترین سازنده با

یران و ا یشتاز بندر و شرکت تی پاکس و همچنین شرکت پست جمهوری اسلامیبار ، باربری پ خرده بار مانند باربری وطن ، حامد

 .تک تک شهرو روستاهای ایران وجود دارد ساعت بعد از سفارش برای ۶۱پست پیشتاز امکان ارسال بار در کمتر از 

 

 لوازم همراه دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور

 شانه های همه کاره برای جوجه کشی از تمامی پرندگان 

 نطفه سنج برای سنجش وجود نطفه در داخل تخم 

 سبد های هچ برای استفاده در دوره هچ تخم ها 

 ماه گارانتی مینماید ۸۲ارت گارانتی که دستگاه شما را تا ک 

 دفترچه راهنمای دستگاه برای آموزش کامل استفاده از دستگاه 

 کتاب آموزش کامل جوجه کشی اختصاصی گروه صنعتی اسکندری 

  پرنده ۸۰برگی آموزش جوجه کشی از  7۰۰دفترچه 



 

 تایی اینجا کلیک کنید ۸۶۱برای خرید دستگاه جوجه شکی سوپر مینیاتور 

http://www.hovabator.ir/incubation-chicken-168.html?add-to-cart=1899

