ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ | وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨﯽ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﻏﯽ  ،ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﻣﺎدر
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ،ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺒﮏ  ،ﻏﺎز و اردک و … را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﻣﺎدر ﻣﻨﺼﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎدر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده
و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اینترنشنال
فیلیپس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺨﺼﺼﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﻏﯽ و ﻣﺎدر
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ :
ﺗﻮان ﻣﺼﺮف  ۲۵۰ :وات
وﻟﺘﺎژ  ۲۲۰ :وﻟﺖ – ﺗﻮﺟﻪ  :ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺖ  :ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ) اﺻﻞ (
ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ  :ﻧﺼﺐ در ارﺗﻔﺎع  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽ از ﺳﻄﺢ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ،ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
هر مادر مصنوعی مادون قرمزی مناسب است برای  ۱۵ :قطعه جوجه شترمرغ ،
 ۲۵۰قطعه جوجه مرغ و اردک  ۶۰۰ ،قطعه جوجه بلدرچین  ۴۰۰ ،قطعه جوجه کبک
و قرقاول  ۱۰۰ ،قطعه جوجه بوقلمون  ،غاز و طاووس

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺘﯽ  ،ﮔﺎزی  ،ﺑﺮﻗﯽ  .ﺑﺮای آن ﮐﻪ
دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻨﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮم ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ در ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و دور ﻻﻣﭗ

ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی
ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻮع ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮان

ﻧﮕﻬﺪاری و ﮔﺮم ﮐﺮدن  ۸۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﺟﻮﺟﻪ را

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.ﻧﻮع ﮔﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری  ۵۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﺟﻮﺟﻪ را
دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﻔﺘﯽ

ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ دارد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ و اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺞ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯿﺸﻮد.
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ و
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻮﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺿﻌﯿﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ روزﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻗﯽ
ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻗﯽ از ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺑﺮق در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد.در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﯽ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و دﻣﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮارت
ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن و اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدن دود ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﻌﺎﯾﺖ ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮد:
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺑﺮق ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺑﺮق ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
نکته  :در مناطق خیلی سرد نیاز به مادر مصنوعی های برقی بیشتر می باشد.

ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰی
اﯾﻦ ﻧﻮع از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی
ﮔﺮﻣﺎی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ
در ﻣﻮرد ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
دﻫﺪ.

اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﺑﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ  ،اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﯿﻒ
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ،دﻗﯿﻘﺎ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﯿﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﻗﺮار دارد از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ  Infraredﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۰۰ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﻫﺮﺷﻞ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ از ﻃﯿﻒ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﯿﻦ  ۰٫۷۸ﺗﺎ ۱۰۰۰
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از داﻣﻨﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از
داﻣﻨﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ دارد .اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از ﮔﺮﻣﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻃﯿﻒ
زﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.ﺣﺎل از ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎدر
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ :
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻻﻣﭗ ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻟﺒﺮﺗﯿﻨﯽ
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻻﻣﭗ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ )ﻣﺎدر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ( |  250وات ﻧﻮر
150,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

