برد جوجه کشی اندیشه

هرکشی که قصد ساخت یک دستگاه جوجه کشی صنعتی و یا حتی خانگی را داشته باشد میبایست یک کنترلر اصلی داشته باشد و یا طراحی نماید که
میز ان دما  ،میزان رطوبت  ،میزان گردش تخم ها و ...را به صورت اتوماتیک انجام دهد ،برای این منظور شما میتوانید از برد های آماده موجود در
بازار استفاده نمایید که کار شما را تا  %08آسانتر مینمایند .یکی از بردهای جوجه کشی پیشرفته برد اندیشه بوده که مجهز به دو سنسور کامالً مجزا
میباشد و در تشخیص میزان دما و رطوبت بسیار دقیق است.

با اینکه از تاریخ تولید برد اندیشه زمان بسیاری گذشته است اما هم اینک نیز این برد یکی از برترین برد های موجود میباشد چراکه
امکان سنجش و تنظیم دقیق دما و رطوبت به صورت کامالً دیجیتالی  ،امکان چرخش تمام اتوماتیک راک ها و ...را فراهم آورده است.
یکی از مزیت های دیگری که در این برد جوجه کشی نسبت به سایر بردهای جوجه کشی وجود دارد راحتی نصب این برد میباشد به
نوعی که برای جایگذاری این برد در دستگاه های جوجه کشی جای هر المانی در وب سایت وجود دارد و برای این منظور فقط کافی
است تا هر المانی مانند راک ها  ،سنسور دما ،سنسور رطوبت و ...در جایی که از قبل تعیین شده وصل گردد .به این صورت شما
میتوانید به راحتی برد اندیشه را خریداری فرمایید و هر چیزی که الزم است مانند موتور و ...را در جای خود قرار دهید و سپس به
جوجه کشی از پرندگان مختلف بپردازید.

سنسور برد

برد اندیشه مجهز به دو سنسور مجزا میباشد که یکی از آنها  HIH4000و دیگری  NTCمیباشد .حسگر  HIH4000یکی از برترین
حسگرها میباشد که امکان سنجش دقیق رطوبت را به عهده دارد ،سنسور دیگری که در این برد وجود دارد  NTCمیباشد که وظیفه
سنجش میزان دما را بر عهده دارد .البته الزم به ذکر است که قیمت سنسور  HIH4000به تنهایی حدود  080888تومان میباشد و فقط
به دلیل وجود بردهای مازاد در انبار برای فروش قرار داده شده است.

کیفیت برد اندیشه

گروه صنعتی اسکندری یکی از معدود کارخانه هایی میباشد که سعی بر این داشته تا بهترین و با کیفیت ترین بردها را تولید نماید .در
این راستا تمامی قطعات الکترونیکی برد ساخت مالزی بوده و در ایران توسط  EIGمونتاژ میگردد .در مراحل مونتاژ برد نیز کنترل
کیفی چند مرحله ای تعبیه شده است که در طی مراحل تکمیل برد چندین و چند بار مورد تست و بررسی قرار میگیرد بردی با کیفیت
را تولید نماید.

خرید برد جوجه کشی

