
 فن جوجه کشی

 

که میبایست در انتخاب آن دقت فرمایید. فن های دستگاه  باشد یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده دستگاه جوجه کشی فن آنها می

های جوجه کشی به چند دسته تقسیم میشوند که بهترین نوع آنها فن های دائم کار میباشد. این فن ها با استفاده از تکنولوژی منحصر به 

 فرد خود امکان کارکرد در حالت خلع را دارند و امکان آتش سوزی و گرم شدن بیش از حد موتور را نیز به صفر رسانده اند. 

فن های دائم کار مخصوص دستگاه های جوجه کشی میباشند که از قابلیت کارکرد به صورت مداوم تا هفته ها ، ماه ها و سال ها را 

ها در ساخت دستگاه های جوجه کشی خانگی و صنعتی بسیار مرسوم میباشد، البته در دستگاه های جوجه  دارند. استفاده از این نوع فن

کشی خانگی به عنوان فن سیرکوالسیون به جهت همگام سازی دما و رطوبت در سراسر دستگاه ایفای نقش مینماید و در دستگاه های 

 نوکسیدکربن از داخل دستگاه ایفای نقش مینماید. جوجه کشی صنعتی به عنوان فن تهویه به جهت خارج کردن م

اکثراً از این فن ها در ساخت دستگاه های جوجه کشی دست ساز نیز استفاه مینمایند به این صورت که فن را در مقابل چراغ یا المنت 

یم به تخم ها نخورد و بدین صورت هوای گرم از قرار میدهند. جهت پمپاژ هوا میبایست به سمت دیواره جعبه باشد تا به طور مستق

 طریق المپ یا المنت تولید میگردد و به دیواره خورده سپس پخش میشود و در نتیجه این عمل میزان دما و رطوبت کامالً یکسان

 میگردد. 

یباشد م رعایت گردد استفاده از مواد پالستیکی تازه شیی جوجه کتوجه داشته باشید که یکی از استاندارد هایی که باید در ساخت فن ها

 گرما از خود متساعدفن موادی شیمیایی را به هنگام قرار گیری در مقابل اد پالستیکی تشکیل دهنده چراکه در غیر این صورت مو

د کاهش می یابد به همین دلیل استفاده از فن های دائم کار که در تایوان با مواد پالستیکی درص 51الی  51میسازند و در نتیجه راندمان 

 تازه تولید میگردند پیشنهاد میشود. 

 مراجعه فرمایید. لینکاین به جهت خرید  فن مخصوص جوجه کشی میتوانید به  

http://دستگاه-جوجه-کشی.net/product/%D9%81%D9%86-%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/

