
 

 

 اصل( 1تایی )ایزی باتور 84 یکشجوجهدستگاه 

وژی ایزی باتور مطابق با آخرین تکنول یکشجوجه، ماشین باشدیمیک دستگاه تمام اتوماتیک با کاربری بسیار آسان و راندمان باال ( 1خانگی )ایزی باتور  یکشجوجهدستگاه 

این  یهاتیمزاز . باشدیمسنسور دستگاه ساخت سوئیس  ساخت مالزی ودستگاه  و مکانیکی  تمامی قطعات الکترونیکی کهیطوربه  است شدهساختهروز دنیا طراحی و 

بودن دستگاه اشاره کرد که کاربر فقط با انتخاب نوع پرنده مانند بلدرچین ، مرغ  خودکارتمامبه  توانیمخانگی ساخت ایران  یکشجوجه یهادستگاهدستگاه نسبت به دیگر 

ساخت سوئیس که برترین حسگر دما  SHT SENSIRION گرحس استفاده از از آن پرنده بپردازد، یکشجوجهخودکار به  صورتبه تواندیم، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون و...  

کارکرد در حالت خلع برای جلوگیری  یفنّاور، فن دائم کار با  یکشجوجه یروزهابرای جلوگیری از خطا در  یکشجوجهنمایشگر دوره ، دشویمو رطوبت در جهان محسوب 

 . خواهیم پرداخت هاآنکه در ادامه مطلب به توضیح  برتری دیگر اشاره کرد هادهفن مخصوص سیرکوالسیون و  استهالکاز 

 یهادستگاه دکنندگانیتول دارپرچم عنوانبهو صنعتی و  یصنعتمهینخانگی ،  یکشجوجه یهانیماشساخت  ٔ  نهیدرزمسال تجربه  32گروه صنعتی اسکندری با بیش از 

 یاگونهبهطراحی دستگاه  .لید نموده استدر منازل )خانگی( طراحی و تو یکشجوجهرا مخصوص  Easy Bator 1 نمایندگی در کشور 111و بیش از  در خاورمیانه یکشجوجه

ات استفاده نموده و عملی دستگاه خودکار یکشجوجهبدون هیچ دانش فنی از قابلیت  تواندیمنداشته باشد  یکشجوجهدر  یاتجربهکه حتی اگر خریدار هیچ  باشدیم

ان از تمامی پرندگان و ماکی تواندیم گرددیمرایگان ارائه  صورتبهاین دستگاه که  یهاشانهرا به بهترین نحو انجام دهد عالوه بر این کاربر با استفاده از  یکشجوجه

 است. شدهاشاره هاآنکامل به  طوربهبسته به نوع پرنده متفاوت است که در جدول زیر  یکشجوجهظرفیت  .کند یکشجوجه

 

 کنید و یا بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.مراجعه  mashin.com-www.film.iran تیساوببه   1Easy Batorخانگی  یکشجوجهبرای مشاهده ویدئو معرفی دستگاه 

 →1فیلم معرفی ایزی باتور ←

  

 

 

 مختلف یهاپرندهبرای  یکشجوجهظرفیت جدول 

 دارنطفهعدد تخم  84 مرغاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 بلدرچیناز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 کبکاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  31 غازاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  31 اردکاز  یکشجوجهظرفیت برای 
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 دارنطفهعدد تخم  31 بوقلموناز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 قرقاولاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 شقعمرغ از  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  84 طاووساز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 کاسکواز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 طوطیاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 از فنچ یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 از قناری یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  131 از کبوتر یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 سیاه یاز قو یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  31 از اردک مسکویی یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 از فالمینگو یکشجوجهظرفیت برای 

 دارنطفهعدد تخم  14 لکلکاز  یکشجوجهظرفیت برای 

 باشدیماز تمامی پرندگان و ماکیان را دارا  یکشجوجهدستگاه قابلیت 

 

 1خانگی ایزی باتور یکشجوجهجدول مشخصات فنی دستگاه 

 دارد ولتاژ کاهندهسیستم 

 دارد سیستم برق اضطراری

 دارد یکشجوجه خودکارسیستم 

 دارد )دستی( یاحرفه یکشجوجهسیستم 

 دارد سیستم آژیر خطر

 H2برد هوشمند  برد

 SMD سیستم مونتاژ

 یکشجوجهروزشمار دوره  ماهیت نمایشگر

 ساخت سوئیس SHT SENSIRION گرحسنوع 

 وات 31 توان مصرفی

 ولت شهری 331 نوع برق مصرفی

 پالستوفوم پی سی جنس بدنه داخلی

 براق ABS جنس بدنه خارجی

 صنعتی یمرهایپل جنس قطعات داخلی

 سال 11 خدمات پس از فروش

 ایران مونتاژ

 ساخت مالزی قطعات مکانیکی و الکتریکی

 از تمامی پرندگان یکشجوجهسه نوع شانه برای  هاشانهماهیت 

 دوشرطیقیبماه ضمانت  13 گارانتی و خدمات پس از فروش

 پلی کربنات  جنس نورگیر دستگاه

 کارکرد در حالت خلع فن دائم کار یفنّاور

 درجه دهمکیو فول دیجیتال با دقت  خودکارتمام سیستم کنترل دما 

 و فول دیجیتال با نم ساز  خودکارتمام سیستم کنترل رطوبت

 ساخت مالزیبا موتور گیربکس دار  خودکارتمام سیستم گردش



 هوشمنداً تمام یریگژنیاکسسیستم 

 درجه۰1 زاویه چرخش

 

 

 همراه دستگاه رایگان لوازملیست 

 ، متوسط و درشت تخم تخم زیرمخصوص پرندگان  یکشجوجه یهاشانه      

 رطوبت نیتأمطرف آب برای       

 کارت گارانتی      

 کتابچه راهنمای دستگاه      

 یکشجوجهکتابچه آموزش       

 یکشجوجهراک       

 هاتخم ینطفهنطفه سنج برای سنجش       

 سبد هچر برای دوره هچ      

 عدد پالگ هوا 8

 انبر اتصال به باطری ماشین     

 

 

 

 Easy Bator 1خانگی  یکشجوجهایمنی دستگاه 

 

 یکشجوجه یهانیماشتوسط  که اغلب  میابودهبازار ایران  موجود در یکشجوجه یهادستگاهاز جانب  یسوزآتشو  یگرفتگبرقی مانند تدر بسیاری از موارد شاهد خطرا

ایمنی  1خانگی ایزی باتور یکشجوجه. این در حالی است که در طراحی دستگاه اندکردهآماده چینی استفاده  یبردهاموجود در بازار بوده است که از  راستانداردیغخانگی 

 تا کاربر با خیالی راحت بتواند دستگاهی ایمن را خریداری کرده و استفاده نماید. شدههیتعباست به همین منظور کاهنده ولتاژ بر روی برد دستگاه  قرارگرفتهدر اولویت اول 



 

 

 

 بدون دخالت کاربر( خودکارتمام یکشجوجه) سیستم انتخاب پرنده

 

 مراجعه فرمائید و یا بر روی لینک زیر کلیک فرمائید. mashin.com-www.film.iranبرای مشاهده ویدئو  جوجه کشی تمام اتوماتیک به وب سایت 

 →ی تمام اتوماتیکویدئو انتخاب پرنده و جوجه کش←

به این صورت بوده که استفاده از دستگاه در عین راحتی بیشترین بازدهی را داشته باشد به این صورت که بر روی برد دستگاه  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهطراحی ماشین 

 است یکافبه این صورت است که فقط  Easy Bator1زمان به هدف خود برسد. طراحی دستگاه  نیترعیسرکه کاربر بتواند فقط با فشردن چند دکمه در  شدههیتعب ییهادکمه

موفق با راندمانی باال و البته بدون دخالت کاربر  یکشجوجهرا داخل دستگاه قرار دهد تا یک  هاتخماز آن را دارد انتخاب کرده و  یکشجوجهکه قصد  یاپرندهکاربر نوع 

 را تجربه کند.

هیچ  هک شدهیطراح برای افرادی این سیستم. است شدههیتعب( محصول گروه صنعتی اسکندری سیستم انتخاب پرنده easy bator1تایی خانگی ) 84 یکشجوجهگاه در دست

نند. کارکرد ک یکشجوجهکامالً خودکار از پرندگان موجود بر روی برد دستگاه  طوربه توانندیمندارند و با استفاده از قابلیت انتخاب پرنده  یکشجوجه در مورددانش قبلی 

البته  و با انتخاب هر پرنده از لیست پرندگان موجود بر روی برد دستگاه میزان دما و رطوبت و غلظت اکسیژنکه  باشدیمخانگی ایزی باتور به این صورت  یکشجوجهدستگاه 

مرغ،  یهارندهپبا استفاده از این قابلیت دستگاه از  تواندیمکاربر  .گرددیمکامالً خودکار تنظیم  صورتبهاز پرنده انتخابی  یکشجوجهای بر ازیموردن یکشجوجهطول دوره 

اخل را د دارنطفه یهاتخمرا انتخاب کرده و  موردنظرپرنده  است یکافکند در این حالت فقط  یکشجوجهکامالً خودکار  صورتبهبلدرچین ، بوقلمون، کبک ، اردک، غاز 

 از تمامی  پرندگان را دارد. یکشجوجهقابلیت  یاحرفهالبته دستگاه در حالت  شود.انجام  خودکار صورتبه یکشجوجهدستگاه قرار دهد تا عملیات 
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 ندارد. یکشجوجه ٔ  نهیدرزمگروه صنعتی اسکندری نیاز به هیچ دانش قبلی  خودکارتمامتایی  84 یکشجوجهالزم به ذکر است که خریدار برای استفاده از دستگاه 

 

 

 )دستی( یاحرفه یکشجوجهحالت 

 

 کنید و یا بر روی لینک زیرکلیک فرمائید.مراجعه  mashin.com-www.film.iran تیساوببه  1ایزی باتور  یکشجوجهبا دستگاه  یاحرفه یکشجوجهبرای مشاهده ویدئو 

 →ویدئو حالت جوجه کشی حرفه ای←

با استفاده از این قابلیت دستگاه از تمامی پرندگان و  تواندیماست که کاربر  شدههیتعبحالت دستی  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهماشین گر توجه داشته باشید بر روی برد ا

ه آشنایی کامل است ک شدههیتعبدستگاه برای افرادی  یاحرفهکند، حالت دستی یا  یکشجوجهو درشت تخم  تخم زیر زینتی ، پرندگان پرندگان اهلی ،پرندگان ماکیان اعم از 

 یکشهجوجتمامی موارد را اعم از طول دوره  تواندیمقابل تنظیم هستند و کاربر  هافاکتوریا دستی تمامی  یاحرفه یکشجوجهپرندگان دارند. در حالت   ینژادهابه انواع 

  دستی تنظیم نماید. صورتبهو ... را هچر ، میزان دما ، میزان رطوبت ، طول دوره ستر ، طول دوره 

 

 سوئیسی گرحس

 

 

 شدهاستفادهبرای سنجش دما و رطوبت  باشدیمکه بهترین نوع حسگر دما و رطوبت  SHT SENSIRIONتایی ساخت گروه صنعتی اسکندری از  84خانگی  یکشجوجهدر ماشین 

تال به دیجی توانیم گرحسکلیدی این  یهاتیقابل ازجملهکه  باشدیمموجود در  جهان  یگرهاحس نیترمتیقگرانمحصول کشور سوئیس بوده و جزو   SHTاست. سنسور 

 2ط نیز فق یکشجوجه یهادستگاهو در  شودیماستفاده بیشتر در مصارف پزشکی  گرحسین ، عدم نیاز به کالیبره اشاره کرد. از ا SMD، پکیج  بلندمدتبودن ، پایداری 

 یکشجوجهستگاه د یهادکنندهیتول نیتربزرگیکی از  عنوانبه، آرکام کره   یکشجوجه یبرندهایکی از بهترین  عنوانبهاز ویکتوریای ایتالیا  اندعبارتکه  کارخانه در جهان

. الزم به اندردهکاستفاده  گرحسخانگی و صنعتی در خاورمیانه از این  یکشجوجه یهادستگاه دکنندهیتول نیتربزرگبرترین و  عنوانبهدر جهان  و گروه صنعتی اسکندری 
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 یکشجوجه یهانیماشدر ایران برای ساخت  گرحسکه از این  یاکارخانهو تنها  باشدیمموجود در جهان  یحسگرها نیترمتیقگرانیکی از  SHTذکر است که سنسور 

 .باشدیماستفاده کرده است گروه صنعتی اسکندری 

 

 

 از تمامی پرندگان یکشجوجهشانه برای 

 

 

 مراجعه فرمایید و یا بر روی لینک زیر کلیک نمایید. mashin.com-www.film.iranبرای مشاهده ویدئو به وب سایت 

 →ویدئو نحوه استفاده از شانه های جوجه کشی←

 معمولی( و گروه صنعتی اسکندری برای اینکه خریداران یهاتخم)پرندگان ریز تخم ، پرندگان درشت تخم ، پرندگانی با  شوندیمبه سه نوع تقسیم  اندازه تخم پرندگان

مولی( ، درشت تخم و مع تخم زیراز پرندگان  یکشجوجهکنند سه نوع راک )شانه برای  یکشجوجهتایی ایزی باتور بتوانند از تمامی پرندگان  84خانگی  یکشجوجهدستگاه 

تخم پرنده  هاندازبهاز تمامی پرندگان با توجه  دیآینم یکشجوجهبدون نیاز به هر نوع شانه از تمامی پرندگان  تواندیم، بدین ترتیب کاربر دهدیمدر کنار دستگاه ارائه 

 مناسب را استفاده کند. یهاشانه

 

 یکشجوجهروزشمار  شگرینما
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 →ویدئو نمایشگر روزشمار جوجه کشی←

 

خسارات زیادی خواهد دید اما گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجهوجود ندارد و کاربر در صورت اشتباه در دوره  یکشجوجهساخت ایران روزشمار  یهادستگاهدر بسیاری از 

ی باق زمانمدتاز ستر ،  شدهیسپر زمانمدت،  یکشجوجهاین مشکل را رفع نموده است. این نمایشگر نشانگر کل دوره  1در ایزی باتور یکشجوجهبا تعبیه نمایشگر روزشمار 

 .شودیمباشد نمایش داده  ازیردنمو یکشجوجه یروزهادر مورد  هر آنچهماده تا هچر و در کل 

 

 قابلیت اتصال به برق اضطراری
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توانایی اتصال به برق اضطراری  1ایزی باتورخانگی  یکشجوجهماشین  ازجملهخانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه یهادستگاه یهاتیمز نیتربزرگیکی از 

ولت دیگری جهت ادامه کار دستگاه استفاده نماید و  13از باطری ماشین یا هر باطری  تواندیماز این مزیت دستگاه در مواقع قطعی برق نیز  یریگبهرهکه کاربر با  باشدیم

 داخل دستگاه شود. دارنطفه یهاتخممانع تلف شدن 

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

و یا بر روی لینک زیر کلیک  دیفرمانمراجعه  mashin.com-www.film.iran تیساوبتی اسکندری به برای مشاهده ویدئو گارانتی و خدمات پس از فروش گروه صنع

 فرمائید.

 →ویدئو گارانتی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری←
 

است و  شدهگنجاندهرقمی  ۰ الیسرشماره به این صورت که بر روی دستگاه  باشدیمسال خدمات پس از فروش  11ماه گارانتی و  13دارای  Easy Bator1 یکشجوجهدستگاه 

گارانتی خود را فعال نماید که در این صورت از اصل بودن دستگاه خود ( hovabator.com-www.ir)رسمی گروه صنعتی اسکندری  تیساوببا مراجعه به  تواندیمکاربر 

است تمامی اطالعات دستگاه  شدهگنجاندهرقمی که بر روی دستگاه  ۰که عالوه بر این طبق بارکد  باشدیم. خدمات پس از فروش به این صورت کندیمنیز اطمینان حاصل 

سال نیز با کارخانه تماس بگیرد  11و اگر کاربر بعد از  گرددیمدستگاه و... در سیستم پشتیبانی گروه صنعتی اسکندری ذخیره  یکشمیسنوع موتور ، ولتاژ موتور ، نوع  ازجمله

 ند نمود.کاربر را ارسال خواه ازیموردنن فرصت قطعه در اولی و تشخیص نوع دستگاه و خواهان قطعه یدکی دستگاه خود گردد کارشناسان کارخانه با درخواست شماره سریال

 

 

 از جنس پلی کربنات یاشهیشدرب 

 

و همچنین   گرددیممضر خورشیدی و نور مستقیم  یاشعه. طلق پلی کربنات کامالً نشکن بوده و مانع ورود باشدیماز جنس پلی کربنات  1ایزی باتور یکشجوجهدرب دستگاه 

در برابر   UVپوشش کواکسترود از جذب  لهیوسبهبوده که  .باشدیم متریلیمپنج  1بر روی ایزی باتور  شدهنصب طلق پلی کربنات . ضخامتباشدیمو سرما  گرماعایق کامل 

 باالیی نیز برخوردار است. یریپذانعطافاز  حالنیدرعو  کندیمفرابنفش محافظت  یهااشعه

 

 1خانگی ایزی باتور یکشجوجهموتور چرخاننده راک دستگاه 
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موتور در مکانی است که هیچ  یریقرارگو محل  شدهانتخاب هاتخممتناسب با وزن   1دستگاه ایزی باتور ازجملهخانگی گروه صنعتی اسکندری  یکشجوجه یهادستگاهموتور 

کامالً نامحسوس بوده و موجب آسیب  هاراککه حرکت  شدهیطراح یاگونهبه دستگاهموتور . گرددینمآن  استهالکوارد نیاورده و موجب  چرخاننده فشاری بر روی موتور

 .گرددینم دارنطفه یهاتخمدیدن 

 

 

 دوبل یبندقیعادوجداره با  ABSبدنه از جنس 

 

تحکم بوده و از دوام بسیار باالیی برخوردار است و همچنین در مقابل سبسیار م ABSاست.  شدهساخته براق ABSاز جنس  1خانگی ایزی باتور یکشجوجهبدنه بیرونی دستگاه 

طبق تحقیقات  .است شدهاستفاده هایجاروبرقو  هاییلباسشوو بیشتر در بدنه  باشدیمده سال  ABS .عمر مفید باشدیمگرما ، سرما، شکستگی و عوامل محیطی کامالً مقاوم 

مانند آرکام کره و  یکشجوجه یهادستگاهسازنده  یهاشرکت نیترمعروفاست که  ذکرانیشا، البته باشدیم ABSبهترین جنس برای استفاده در بدنه دستگاه  شدهانجام

 .اندکردهاستفاده  یکشجوجه یهانیماشدر ساخت بدنه  ABSویکتوریا ایتالیا نیز از 



 

 یبندبسته

 

اقداماتی لحاظ شده تا مانع آسیب  )1تایی )ایزی باتور 84خانگی  یکشجوجه یهادستگاهبندی  دربستهکیفیت خود محصول است.  دهندهنشانیک محصول همیشه  یبندبسته

ر مقابل و همچنین یک محافظ عالی د دیآیمبسیار مناسب به شمار  ریگضربهکه یک  ردیگیمفویل قرار  هیالکیدیدن دستگاه گردد. به این صورت که ابتدا دستگاه داخل 

رساندن ایمنی دستگاه در  %111البته برای به  .ردیگیمقرار  شودیم. بعد دستگاه در یک کارتن پنج الیه لمینتی که باعث استحکام و افزایش ضخامت کارتن باشدیمرطوبت 

 یبندبستهصورت  . به اینکندیماین کارتن از دستگاه در برابر گرما ، ضربه ، رطوبت محافظت  . دشویمپیچیده  هیدوالکامل کارتن در یک سفلون  یبندبستهبعد از  ونقلحمل

 و این اقدامات به دلیل تضمین سالمت محصول هنگام رسید کاال است. گرددیمانجام  1ایزی باتور یکشجوجهدستگاه 

 

 فن دائم کار



 

این  . قیمتبردیمداخل دستگاه از یک فن دائم کار بهره  یهانیجنمکرر و مداوم به  یرسانژنیاکسدمای محیط و همچنین  یسازکسانیبرای  1ایزی باتور یکشجوجهماشین 

 لحظهکی مداوم بدون حتی طوربه هاماهروزها و  کهیدرصورتبه همین دلیل حتی  بردیمکارکرد در حالت خلع بهره  فردمنحصربه یفنّاوربسیار گران بوده و از  هافننوع 

خانگی مزیت  یکشجوجه. استفاده از این نوع فن با مکانیزم پیشرفته در یک دستگاه دیآینمرا انجام دهد هیچ مشکلی برای فن به وجود  یریگژنیاکساستراحت عملیات 

 .شودیممحسوب بسیار بزرگی 

 

 SMDسیستم مونتاژ 

 

 در داخل ایران (SMDرباتیک ) صورتبهساخت مالزی بوده و  گرددیمخانگی ایزی باتور نصب  یکشجوجهکه بر روی ماشین  H2 دربرد شدهاستفاده الکترونیکی  قطعات

ورت بوده که در ص DIP صورتبهقبالً سیستم مونتاژ  .گرددیمصنعتی طراحی  یهادستگاهگفت برای  توانیم ینوعبهکامالً ضد نویز بوده و  SMD. سیستم گرددیممونتاژ 

که امکان نویز  باشدیمبه این صورت  SMDالکتریکی کامالً نویز پذیر بوده و امکان خطا در کارکرد سیستم وجود داشت، اما در سیستم  یهادستگاهدر کنار دیگر  یریقرارگ



روز دنیا طراحی و  یفنّاوردیجیتال و مطابق با آخرین  صورتبهکه  باشدیمبوده و ساخت گروه صنعتی   H2ایزی باتور  یکشجوجهبرد دستگاه   پذیری به صفر رسیده است.

به سیستم اخطار در صورت بروز مشکل، نمایشگر برای نمایش میزان دما و رطوبت ،  توانیم دهدیمامکاناتی که این برد در اختیار کاربر قرار  نیترمهماست. از  شدهساخته

 از تمامی پرندگان و ماکیان و... اشاره کرد. خودکارتماماز  یکشجوجهنده برای ، سیستم انتخاب پر یکشجوجهنمایشگر روزشمار 

 

 دفترچه راهنمای دستگاه

 

که  باشدیم  طیوراز  یکشجوجهآموزش  دفترچهاستفاده از دستگاه و یک  نحوه  برای آموزش دارای یک دفترچه راهنمای کامل Easy Bator1خانگی  یکشجوجهدستگاه 

 از تمامی پرندگان بپردازد. یکشجوجهبا تسلط کامل بر دستگاه به  تواندیماین دفترچه راهنما  بامطالعهکاربر 

 

 1همراه ایزی باتور رایگان لوازم

 

 



 تمامی پرندگان از یکشجوجهبرای  یکشجوجه یهاشانه 

  رطوبت نیتأمطرف آب برای 

 کارت گارانتی 

 کتابچه راهنمای دستگاه 

  یکشجوجهکتابچه آموزش 

  یکشجوجهراک 

 هاتخم ینطفه نطفه سنج برای سنجش 

 سبد هچر برای دوره هچ 

 آداپتور ساخت مالزی 

 8 هوا پالگ عدد 

 انبر اتصال به باطری ماشین 

 

 

 به ما اعتماد کنید؟ دیتوانیمچرا 

 

ساله در عرصه  32ه و سابق رسمی دارای پروانه کسب( EIGتجاری ) بانامدر جواب اینکه چرا به گروه صنعتی اسکندری اعتماد کنیم باید بگوییم که گروه صنعتی اسکندری 

عادت( ، تقدیر و تشکر استان دار  )آقای س شمال غربواحد نمونه صنعتی  عنوانبهانتخاب گروه صنعتی اسکندری  ازجملهافتخارات بسیاری را  یکشجوجه یهادستگاهتولید 

 ت. در خاورمیانه و... را با خود به همراه داشته اس یکشجوجه یهادستگاه دکنندهیتول نیوبرتر نیتربزرگ عنوانبه، انتخاب  رنامهیتقدای طاز گروه صنعتی اسکندری و اع

جدید برای تضمین کیفیت محصول تحت نظارت بوده و ساالنه چندین بار توسط  یاستانداردهااداره استاندارد جهت تدوین  توسطمستقیم  طوربهگروه صنعتی اسکندری 

 هااینعالوه بر .باشدیمصدا سیما  2یکی دیگر از افتخارات گروه صنعتی اسکندری حضور مکرر در شبکه استانی آ.غ و شبکه  .ردیگیمقرار  یموردبررسسازمان استاندارد 

برای مدیریت کیفیت   ISO۰111 است گروه صنعتی اسکندری دارای گواهینامه ذکرانیشا، میابودهداخلی و خارجی  یهاشگاهینماشاهد حضور مکرر گروه صنعتی اسکندری در 

  است؟! ریپذامکان باشدیمچینی و تقلبی  یهادستگاه واردکنندهنداشته و  یانهیشیپبرای شرکتی که هیچ  ذکرشدهموارد  حال باشدیمنیز 

ت فیزیکی سیستم احراز هوی یاندازراهوجود ندارد به همین دلیل سازمان صنعت ،معدن،تجارت اقدام به  هاتیساوبفضای مجازی بستری است که امکان کنترل پیشینه افراد و 

 تیساوب هیبا توجه به نماد اعتماد و ساماند دیتوانیمو شما عزیزان  گرددیما طاع تیساوبو کارخانه نموده است که در صورت صحت اطالعات نماد اعتماد به  تیساوبمالک 



 ییهاتیسابوتوجه داشته باشید  .باشدیمگروه صنعتی اسکندری دارای نماد اعتماد و ساماندهی طالیی  یهاتیساوباگر توجه داشته باشید تمامی  متوجه این موارد شوید،

 باشندیمعموماً مکان ثابتی ندارند و فاقد نماد اعتماد و ساماندهی طالیی  دهندیمارائه  یاکرهخانگی تقلبی چینی با اسامی هلندی،آمریکایی و  یکشجوجه یهادستگاهکه 

 ارسال گردد. شدهیداریخرهیچ تضمینی وجود ندارد که کاالی  هاتیساوبو در خرید از این 

 

 .دانسته است کنندهمصرفاز کادر فنی مجرب بهره گرفته و همیشه کیفیت را حق  افتخار گروه صنعتی اسکندری این است که 

 

 

 ساخت کجا؟

 

محصول ایران  Easy Bator1 یکشجوجهجهانی در ساخت محصول بهره برد دستگاه  یفنّاورنیست و باید از  ریپذامکانامروزه در دهکده جهانی بومی بودن یک محصول 

( در ایران انجام SMDروباتیک ) کامالً صورتبهو مونتاژ  ، بدنه ساخت ایرانساخت سوئیس گرحسبوده به این صورت که قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت مالزی ، 

 .گرددیمایران پرداخت  و مالیات به دولت کارکردهکارگر و مهندسان ایرانی تالش  EASY BATOR1. برای ساخت هر دستگاه از ردیگیم

که با اسامی کاکس هلند ، جنسیس کره ، هواباتور  اندنمودهچین ساخت جعلی  یکشجوجه یهانیماش واردات  که هیچ مکان ثابتی هم ندارند اقدام به ییهاشرکت متأسفانهاما 

 یسازندهلند یا به نام کاکس در ه یاسازندهبیندازیم با یک جستجوی ساده نیز خواهیم دید که  هادستگاهبه اصالت این  ینگاهمین حال اگر بخواهیم سدیرمآمریکایی به فروش 

قط رنگ ف کامالً شبیه به هم بوده و  هادستگاهو شکل ظاهری متوجه خواهید شد که تمامی قطعات  تأمل یباکم،  در کره به نام جنسیس وجود ندارد یکشجوجه یهادستگاه

 دهندهلیتشکناصر . عگرددیمتقلبی صورت پذیرفته ارائه  یکشجوجه یهادستگاهاین  کنندگانارائهتفاوت بسیار جزئی که توسط  تیدرنهافاوت است و یا مت بردها نهیزمپس

 یهانیماشدر این  یکشجوجهو امکان  شدهساخته راستانداردیغ صورتبهکه کامالً  دیمنو کساز نمایشگر دما ، نمایشگر رطوبت و یک خروجی  اندعبارت هادستگاهاین 

 .باشدیم بسیار پایینتقلبی  یکشجوجه

 

 

 

 

 مقایسه



 

 خانگی یکشجوجه یهادستگاهدر  مورداستفاده گرحس

شخیص دما ت گرحسخانگی  یکشجوجه یهانیماشبه جوجه در  دارنطفهمورد در راندمان تبدیل تخم  نیرگذارتریتأثدقت زیادی کرد زیرا باید  یکشجوجهدر خرید دستگاه 

استفاده کرده  یکشجوجهدر ساخت دستگاه  SHT SENSIRIONحسگر دما و رطوبت جهان  نیترشرفتهیپ. به همین دلیل گروه صنعتی اسکندری از باشدیمتگاه و رطوبت دس

کالیبره  SHTبزرگ حسگر  یهاتیمزاز  یکینیااشاره کرد عالوه بر  SMDو پکیج  دوام زیاد، مصرف بهینه ،  گرحسبه کامالً دیجیتال بودن  توانیم SHT یهاتیقابلاست. از 

به دلیل دقت باالی آن در سنجش دما و رطوبت بیشتر در صنایع  SHT SENSIRIONاست که از حسگر  ذکرانیشاالبته  بودن آن است که نیاز به کالیبره شدن دوباره ندارد.

 .شودیماستفاده باتور های انسانی پزشکی مانند انکی

 

 

و دقت کافی را برای استفاده در  بوده  متیقارزانکه بسیار  اندکردهاستفاده  LM23یا   NTC یگرهاحسخانگی از  یکشجوجه یهادستگاهسازنده  یهاشرکتدیگر 

 زیرا نیاز به شودیماستفاده  یسازنیماشو بیشتر در صنایع  نمایش دهد تواندینمدقیق  طوربهو دما را  آنالوگ بوده LM23 یگرهاحسندارند،  یکشجوجه یهادستگاه

و  شدهخارجماه از حالت کالیبره  1که بعد از حدود  باشدیم گرحساز حالت کالیبره درآمدن این  گرحسمشکالت این  نیتربزرگاز  یکینیا، عالوه بر سنجش دقیق ندارند

در میزان سنجش دما و  نگاهی بیندازید و متوجه اختالف فاحش LM23 به کاتالوگ شرکت سازنده  دیتوانیمبرای آشنایی بیشتر  ماه نیاز به کالیبره شدن دوباره دارد  1هر 

 اینجا کلیک نمایید. NTCشوید. برای مشاهده کاتالوگ  LM23و  SHT  دو سنسور بین رطوبت

 

 

 یکشجوجهروزشمار 

که خسارات بسیاری را برای کاربر به همراه داشته  باشدیم یکشجوجهوجود دارد. عدم نمایش روزهای  یکشجوجه یهادستگاهمشکالتی که در اکثر  نیتربزرگیکی از 

ین مشکل را رفع کرده است به این صورت که تلف خواهند شد اما گروه صنعتی اسکندری ا هاجوجهاشتباه کند تمامی  یکشجوجهمثال اگر کاربر در روزهای  طوربهاست. 

 زمانمدتتا هچر ،  ماندهیباق زمانمدت ازجملهرا  یکشجوجهاست تا کاربر بتواند تمامی اطالعات الزم برای  شدههیتعب یکشجوجه یروزهانمایشگری برای نمایش 

 .رسدیمبه صفر  یکشجوجهرا مشاهده نماید. بدین ترتیب امکان خطا در دوره از ستر و...  شدهیسپر



 

در دوره  ی کاربرو در صورت خطا باشندیم روزشمارچینی موجود در بازار فاقد  یکشجوجه یهادستگاهبسیاری از  متأسفانه دییفرمایمکه در عکس باال مشاهده  گونههمان

 وجود دارد که در این صورت کاربر متحمل خسارات فراوانی خواهد شد. هاتخمامکان تلف شدن تمامی  یکشجوجه

 

 سیستم انتخاب پرنده

 دیفرمانمراجعه  mashin.com-www.film.iran تیساوبتمام اتوماتیک ایزی باتور بدون دخالت کاربر  به  یکشجوجهبرای مشاهده ویدئو 

این باشد که نتوانند از دستگاه به نحوه احسنت استفاده کنند. گروه صنعتی اسکندری  در این راستا  یکشجوجه یهادستگاهخریداران  یهادغدغه نیتربزرگشاید یکی از 

از آن پرنده  یکشجوجهبه  یراحتبهطراحی کرده است که کاربر بتواند با فشردن یک دکمه و انتخاب پرنده از لیست پرندگان  ینوعبهخانگی خود را  یکشجوجه یهادستگاه

 یکافط قراحی و ساخت این دستگاه بوده است. در سیستم انتخاب پرنده کاربر فگروه صنعتی اسکندری در ط یهاتیاولوبپردازد. راحتی استفاده خریدار از دستگاه یکی از 

 از پرنده انتخابی بپردازد. یکشجوجهبه  خودکار صورتبهرا داخل دستگاه قرار دهد تا دستگاه  هاتخمنوع پرنده را انتخاب نماید و  است

 

 یقدربه هانآفاقد سیستم انتخاب پرنده بوده و استفاده از چینی  یبردهابه دلیل فقدان دانش فنی و استفاده از  یکشجوجه یهادستگاهسازنده  یهاشرکتدیگر  متأسفانه  

 یکشجوجه ٔ  نهیدرزمبرای استفاده از دستگاه باید تجربه زیادی  خریدارر به استفاده از دستگاه خواهد شد. به معنای دیگر پیچیده شده است که کاربر با سختی بسیاری قاد

تی وارد دس صورتبههچر و... را  زمانمدتستر ،  زمانمدترا مانند میزان دما ، رطوبت ، غلظت اکسیژن ،  یکشجوجهبرای  ازیموردن یفاکتورهاداشته باشد تا بتواند تمامی 

 جود ندارد.و یشکجوجهو در بسیاری از موارد امکان  افتهیکاهش یامالحظهقابلتا حد  یکشجوجهوارد شود امکان  اشتباهبههر یک از این موارد  کهیدرصورتنمایید و البته 

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

شخصات در خط تولید  فرایند ثبت م یکشجوجه یهادستگاهبعد از ساخت گروه صنعتی اسکندری برای ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش سیستمی تعبیه کرده است  که 

میکرو  یافزارهامنرو نقشه تولید ، کارکنان و مهندسان ناظر بر تولید همچنین  یکشمیس. در این فرایند نوع تمامی قطعات ، سیستم گرددیمفنی و تولیدی محصوالت آغاز 

بر  شدهدرجرقمی  ۰که تمامی این امکانات با بارکد  ردیگیمذخیره  سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندریکنترلر ها و نقشه بدنه و عوامل دیگر در 

نیاز به  اشیکشجوجهمشتری بعد از چندین سال دچار مشکل شده و دستگاه  کهیدرصورت گرددیماین عمل باعث  .باشدیم ییشناساقابلو خود دستگاه  نیتضمروی برگه 

ن داشتن زیرا بدوخریدار را در اسرع وقت ارسال نماید   ازیموردنی بتواند با استفاده از بارکد دستگاه قطعه داشته باشد واحد مسئول گارانت یاقطعهگارانتی و تعویض 
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و یا مهندس تولید تغییر پیدا کند در این صورت شخص جدید بدون داشتن اطالعات تولیدی  شدهخارجاطالعات تولید ، ممکن است بعد از چند سال قطعات دستگاه از دور 

 .گارانتی کرده و مشکل را رفع نماید یخوببهدستگاه را  ندتواینم

است که  شدهچاپرقمی  ۰درج گردیده است . بر روی این برچسب یک شماره کد  گارانتیگروه صنعتی اسکندری یک برچسب مخصوص به  یکشجوجه یهادستگاهبر روی 

گارانتی محصول  یسازفعالرفته و اقدام به   )hovabator.ir-www.ir  (به نشانی اسکندری صنعتی گروه محصوالت گارانتی شخص خریدار بایست بعد از خرید به سایت

 خواهد بود. مشاهدهقابلتوسط خریدار  یسازفعالبعد از ثبت و  شدهیداریخرمشخصات خرید و فنی محصول   خود نماید.بر روی این سامانه

 

هیچ گارانتی و یا خدمات پس از فروشی در کنار  اندنمودهو آمریکایی وارد بازار  یاکرههلندی،  یهابانامچینی را  یهادستگاهکه  ییهاشرکتاین در حالی است که دیگر 

بر روی گارانتی متوجه این موضوع  شدهدرج یهاشمارهکه کاربر بعد از تماس با  دهندیمجعلی ارائه  کامالًنیز کارت گارانتی  هاآنو بسیاری از  دهندینمدستگاه ارائه 

 که چنین شرکتی اصالً وجود ندارد. شودیم

 

 موتورمحل قرارگیری 

 

زن بین دو و دانش روز دنیا و رعایت توا موتور دارد گروه صنعتی اسکندری با تحقیقات فراوان استهالکرده و بسزایی در قدرت وا ریتأث موتور با توجه به اینکه محل قرارگیری

وسط ت شدهساختهتقلبی  یکشجوجه یهادستگاهدر بسیاری از  کهیدرصورتحداقل برسد. تا فشار وارده به  انددادهموتور را در وسط راک قرار  طرف راک محل قرارگیری

شدید موتور  استهالکو باعث  ستینمناسبی  محل قرارگیری موتور در مکان  گردندیمکره و هواباتور آمریکا روانه بازار  یسجنسهلند و  ماکس یهابانامکه  دیگر یهاشرکت

 .شودیمنیز  گیربکس یخردشدگ،شکستگی و  موتور از جای خود یدررفتگ، البته در بسیاری از موارد موجب شودیم

 

 

 تیفیباکاستفاده از قطعات 

 

http://www.ir-hovabator.com/
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است و  از کیفیت بسیار باالیی برخورداراست که  شدهاستفاده ساخت سوئیس گرحسمکانیکی و الکتریکی ساخت مالزی و  خانگی از قطعات یکشجوجهدر ساخت دستگاه 

. باشندیمقطعات کامالً چینی و البته نامرغوب  شوندیمتولید  رانیدر اتقلبی  صورتبهکه  ییهادستگاهدر بسیاری از  متأسفانه. اندشدهساخته SMD رباتیک یفنّاورتماماً با 

ه به هم بوده و کامالً شبی گردندیمکره، کاکس هلند و هواباتور آمریکایی ارائه  یسجنسکه با اسامی  خانگی تقلبی یکشجوجه یهادستگاهخواهید دید که برد  تأمل یباکم

 است.  شدهعوضبرد  نهیزمپسرنگ  فقط و  شدهاستفادهو بدل  راستانداردیغ یهادستگاه یهمهکه در  باشندیمشامل چند دکمه 

ظارت کامل )کنترل که با ن شدهلیتشک سیسوئساخت مالزی و سنسور ساخت  کی و الکترونیکیمکانی تولیدی گروه صنعتی اسکندری  از قطعات دستگاهاست که  ذکرانیشا

 .گرددیم( مونتاژ یامرحله 8کیفی 

 

 

 خانگی یکشجوجهدفترچه راهنمای دستگاه 

است و  شدهگنجاندهکه تمامی امکانات دستگاه و نحوه استفاده از دستگاه در آن  باشدیمبرگی  31یک دفترچه  صورتبه 1باتور  یزیا یکشجوجهدفترچه راهنمای دستگاه 

گان از تمامی پرند یکشجوجهبه استفاده از دستگاه و  یکشجوجهو بدون هیچ تجربه قبلی در مورد  یراحتبه تواندیمدفترچه راهنمای دستگاه  بامطالعه  کاربر فقط

 بپردازد. 

 

توضیح  A8و دستگاه فقط در دو برگ  باشندیمو تقلبی موجود در بازار فاقد دفترچه راهنما  راستانداردیغ یهادستگاه دیینمایمکه در عکس باال مشاهده  طورهمان

 از دستگاه در آن موجود نیست. مورداستفادهاست که هیچ راهنمایی در  شدهداده

 

 یاچندمرحلهکنترل کیفی 

 دیفرمانمراجعه  mashin.com-www.film.iran تیساوببه   1زی باتوریا یکشجوجهدستگاه  یاچندمرحلهبرای مشاهده ویدئو کنترل کیفی 

خانگی  یشکجوجه یهانیماش دکنندگانیتولکه اکثر  صورتنیبد باشدیم شدهیداریخرکیفیت محصول  یکشجوجه یهانیماشخریداران  یهاینگران نیتربزرگیکی از 

دری با نظارت گروه صنعتی اسکن کهیدرصورتندارند،  یکشجوجهبیش نبوده و قابلیت  یاجعبه هادستگاههیچ نظارتی در فرایند تولید و مونتاژ دستگاه ندارند و اغلب این 

اژ محصوالت را ارائه دهد به این صورت که از ورود مواد اولیه به کارخانه تا مونت نیترتیفیباکهمیشه سعی بر این داشته تا  در فرایند تولید یاچندمرحلهکامل و کنترل کیفی 

ه این صورت ب ردیگیمدر تمامی مراحل تولید چندین بار توسط مهندسان مورد کنترل کیفی قرار  یطورکلبهو   یبندبسته،  یبندقیعا، ساخت اتاق ،  ، مونتاژ برد قطعات

 .کندیمرا خریداری  تیفیباکخریدار با خیالی راحت محصولی 

 

 خروجی منواکسید
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 نیتربزرگ توسط شدهانجاموجود دارد که طبق تحقیقات  آداپتوربسیار ریز در زیر  درجهوجود ندارد و یا یک  دیمنو کستقلبی خروجی  یکشجوجه یهادستگاهدر بسیاری از 

ندری خانگی ساخت گروه صنعتی اسک یکشجوجه یهانیماشو ویکتوریا خروجی منوکسیدکربن حداقل سه خروجی باشد . در  ماآرکمانند  یکشجوجه یهادستگاهسازندگان 

 کامل از دستگاه خارج شود. طوربهبه جوجه مضر است  هاتخممنوکسید که در تبدیل زاین استاندارد کامالً رعایت شده تا گا

 

 ABSبدنه 

 

میباشد که به دلیل مزایای بسیاری که دارد در ساخت ماشین االتی که نیاز به  11722گرید  ABSبدنه دستگاه جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری از جنس 

 84در ساخت ماشین جوجه کشی  ABSبدنه استحکام باال دارد مانند بدنه لباسشویی و جاروبرقی استفاده میگردد. گروه صنعتی اسکندری برای تضمین کیفیت محصول از 

 تایی استفاده کرده است. 

 

 در ساخت دستگاه های جوجه کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. ABSاز جمله مزیت های استفاده از جنس 

 کامالً نشکن 

 قابل شستشو 

 عایق رطوبت 

 عایق برودت 

 عایق حرارت 

 ضد خش 



 آنتی باکتری 

 ایزوالسیون باال 

  باالاستحکام 

 خود رنگ 

 تولید با روش تمام اتوماتیک و بدون خطای انسانی 

 

 

 

 عایق بندی داخلی

با تراکم بسیار باال میباشد. استفاده از پالستوفوم در ماشین  21محصول گروه صنعتی اسکندری از پالستوفوم فشره پی 1عایق بندی داخلی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 

 EIG باعث کاهش مصرف انرژی میگردد عالوه بر این پالستوفوم نصب شده در دستگاه جوجه کشی خانگی %71و برودت بودن آن تا  جوجه کشی به دلیل عایق حرارت

 .کامالً قابل تعویض بوده و قابل شستشو میباشد

نقطه کامالً مناسبی برای رشد قارچ ها و باکتریها  نکته قابل توجه این است که قسمت داخلی تمامی دستگاه های جوجه کشی خانگی به دلیل دمای مناسب و رطوبت باال

 پالستوفوم که کامالً آنتی باکتری میباشد باعث جلوگیری از رشد  قارچها و میکروب ها میگردد.میباشد و استفاده از

 

 
 

 EIG مزیت های پالستوفوم در دستگاه های جوجه کشی خانگی

 آنتی باکتری•

 عایق حرارت•

 عایق رطوبت•

 تعویضقابل •

 قابل شست و شو•

 %71بهینه سازی مصرف انرژی تا •

 

 

 1شانه های دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 



 

( یکی از لوازم همراه دستگاه که به رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد شانه های مناسب برای جوجه Easy Bator1تایی ) 84در هنگام خرید ماشین جوجه کشی خانگی 

شانه های مناسب برای پرندگان ریز تخم مانند: بلدرچین ، مرغ  -1نوع شانه به رایگان در اختیار کاربر قرار میگیرد  2کشی از تمامی پرندگان میباشد، به این صورت که 

شانه های مناسب برای شانه های درشت تخم  -2شانه های مناسب برای تخم های متوسط مانند: مرغ ، کبک ، قرقاول ، طاووس و...  -3طی ، قناری ، کاسکو و... عشق ، طو

 تمامی پرندگان جوجه کشی نماید.  مانند: اردک ، غاز ، بوقلمون و... با استفاده از این شانه ها کاربر بدون نیاز به خرید هیچ شانه دیگری قادر خواهد بود از

 

 

 

 شایان ذکر است که در ساخت این شانه ها از نوعی پلی اتیلن خاص و نرم استفاده شده است تا از ضربه خوردن تخم ها جلوگیری شود. 

 

 

 تایی خانگی 84واسط شانه های دستگاه جوجه کشی 

 

صنعتی میباشد که فوق العاده مقاوم میباشد و این جنس به دلیل مقدار قدرت وارده از سوی موتور انتخاب شده تا از شکستگی و آسیب  ABSواسط شانه های دستگاه از جنس 

دستگاه  اما درهای میگردد دیدگی واسط شانه جلوگیری شود. عالوه بر این موتور دستگاه های جوجه کشی گرمای زیادی را از خود بروز میدهند و باعث اسیب دیدگی شانه 

 صنعتی استفاده شده است که در مقابل گرما بسیار قماوم میباشد. ABSاز جنس  1های جوجه کشی ایزی باتور 

 

 

 تایی خانگی  84موتور دستگاه جوجه کشی 



 

کشی خانگی میباشد. چرخش این موتور ها گیربکس دار بوده و مخصوص استفاده در دستگاه های جوجه  1موتور نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور 

ساعت انجام میدهد. این موتور ها حتی محل قرارگیری موتور ها به صورت کامالً  3بسیار آرام میباشد تا تخم ها هیچ آسیبی نبیند به این صورت که عمل چرخش کامل را در 

وه صنعتی اسکندری ساخت مالزی بوده و در بین موتور های موجود در بازار ایران اصولی طراحی شده است. موتور های استفاده شده در ماشین های جوجه کشی گر

 کمترین میزان خرابی و گارانتی را داشته است.

 

 

 

 کانورتر

 

استفاده شده است. استفاده از کانورتر در دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی  ACبه  DCاز نوعی کانورتر برای تبدیل برق   easybator1در دستگاه های جوجه کشی 

 برای افزایش عمر موتور و جلوگیری از نوسان برق استفاده میشود، به طور کلی باید بگوییم مانند یک فیوض عمل مینماید. 

 یباشد. الزم به ذکر است که کانورتر نصب شده بر روی دستگاه های جوجه کشی ساخت مالزی م

 

 

 1فن دائم کار دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 

 



از نوع فن های دائم کار میباشد که قابلیت کارکرد سالها بدون توقف همراه با المنت را دارد. این فن ها  1نوع فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است 

 

ردد. نوع آتش سوزی نیز میگ حیاتی ترین نکته در ساخت دستگاه های جوجه کشی فن مورد استفاده در دستگاه میباشد که گاهاً به دلیل استفاده از فن های نامرغوب  موجب

ژی چرخش در حالت خلع  قابلیت کارکرد سالها بدون از نوع فن های دائم کار میباشد که با بهره گیری از تکنولو 1فن استفاده شده در دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور

 توقف همراه با المنت را دارد. این فن ها مخصوص دستگاه های جوجه کشی طراحی شده است و از عمر مفید بسیار باالیی برخوردارند.

 

 انبر های اتصال به برق اضطراری

 

ختیار خریدار قرار میگیرد. این انبر ها از جنس مس میباشد تا باالترین حد رسانایی را ارائه دهد. برای تامین انبر های اتصال به انواع باطری در کنار دستگاه به رایگان در ا

 امنیت کاربر نیز دسته محافظ تعبیه شده که کامالً عایق الکتریسیته و برق میباشد و خطر برق گرفتگی را به صفر میرساند.

 

 نطفه سنج



 

مخصوص استفاده  LEDرد با نطفه سنج وسیله ای برای سنجش نطفه داخل تخم میباشد نطفه سنج های گروه صنعتی اسکندری از بهترین نوع نطفه سنج ها میباشد که از نور س

 شده است تا در مواقع نطفه سنجی هیچ آسیبی به تخم وارد نشود. 

 

 محافظ  کارتن

 

میباشد که مقاوم در برابر رطوبت،  UVالیه مقوا ،دو الیه سفلون و یک الیه محافظ  3دستگاه جوجه کشی ایزی باتور، یک کارتن متشکل از کارتن مورد استفاده در بسته بندی 

 حرارت ، برودت میباشد.

 

 

 هواکش 

ه صنعتی اسکندری شش ورودی اکسیژن در یکی از مهمترین مباحث در دستگاه های جوجه کشی میزان اکسیژن ورودی میباشد. در ماشین های جوجه کشی ساخت گرو

راً با ه اکثخروجی دی اکسید در قسمت باالیی دستگاه وجود دارد. البته الزم به ذکز است که در بسیاری از دستگاه های تقلبی موجود در بازار ایران ک 2پایین دستگاه و 

ارد و این برای خارج نمودن دی اکسید از دستگاه کافی نیست در نتیجه بسیراری از تخم ها قطعات چینی و کامالً بدل مونتاژ میگردند فقط یک خروجی دی اکسید وجود د

 در همان ابتدای جوجه کشی تلف میشوند و راندمان جوجه کشی به حداقل میرسد.
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