
UNIVENTStarter
بطارية مزودة بسير جمع الزرق

لتربية الصيصان



 UNIVENT عند اختيارك بطارية يونيفنت ستارتر
 Big لتربية الدواجن من بيج داتشمان Starter

Dutchman تكون قد اخترت الطريق الصحيح، 
ألن هذه البطاريات ال تضمن فقط حصولك على نتائج 

متميزة في تربية الدواجن ولكنها أيًضا تضمن لك 
تميز جودة المنظومة ككل.

لتلبية كافة متطلبات عمالئنا المتنوعة وتقديم أفضل 
مستويات الخدمة، نقدم لكم بطاريات يونيفنت ستارتر 
UNIVENT Starter المزودة بوحدات تهوية أو 

بدونها.
ولتلبية مختلف احتياجات الصيصان - سواء كانت 
تبلغ من العمر عدة أيام أو أكبر - تحتوي بطاريات 

األقفاص على وحدتين مختلفتين:

4 دور االستقبال
4 دور التربية

جودة وتجانس الطيور عوامل حرجة يظهر تأثيرها 
مستقبالً على أداء عملية وضع البيض. لذا تتمثل 

المعايير األساسية للحصول على فترة تربية ناجحة في:

إمدادات العلف بانتظام؛  4
4  التوزيع السريع للعلف؛

4  خلو مجرى العلف الموجود خارج القفص من 
زرق الدواجن؛

4  توفير كميات كافية من مياه الشرب الصحية؛
4  فواصل سلكية لتحسين مستويات مراقبة الطيور؛

4 دقة تشغيلية عالية؛
4 سهولة التشغيل؛

4 تقليل انبعاثات األمونيا.

تجفيف الزرق: 
يمرر الهواء، عبر قنوات هوائية، داخل األقفاص 
الفردية ليصل إلى كل من الطيور والزرق. يمكن 

تدفئة الهواء النقي بواسطة عملية التبادل الحراري 
)خلط الهواء النقي مع هواء العنبر(. ويتم التحكم في 
النظامين آلًيا. تساعد هذه التهوية اإلضافية في توفير 
الراحة للطيور وتنظيم درجات الحرارة داخل العنبر.

وحدة مركزية لسير جمع الزرق: 
 Big باإلضافة إلى النظام األساسي، تقدم بيج داتشمان

Dutchman أوجر تنظيف حلزوني يقوم بتنظيف 
سير جمع الزرق خالل دورة عودته.

يونيفنت ستارتر UNIVENTStarter – بطارية لدجاج متجانس وزرق جاف

دور االستقبال
يمكن فتح ثلثي كل باب من األبواب االنزالقية الكبيرة 

الموجودة في كل قفص. تعتبر هذه الميزة شديدة 
األهمية عند إدخال أو إخراج أو نقل الطيور إلى 

أقفاص أخرى.
 تحتوي األرضية على شبكة يبلغ حجم فتحاتها 

1 بوصة × 11/2 بوصة )25 × 38 مم، في كل من 
دور االستقبال ودور التربية( مما يضمن، إلى جانب 

الحصيرة الموجودة، عدم انزالق أرجل الصيصان 
)خصوًصا خالل األيام األولى من حياتها(. هذا 

باإلضافة إلى سهولة وسرعة تنظيفها.

إمدادات العلف
تستطيع الصيصان الوصول بسهولة إلى العلف 

الموجود في المجاري المركبة خارج األقفاص منذ 
أول يوم. تتمثل أهمية هذه الميزة في قدرة الصيصان 

على الوصول إلى العلف دون الوقوف فيه. يساعد 
السياج القابل للتعديل في تسهيل عملية تقديم العلف 

لمختلف أعمار الصيصان إلى جانب مراقبة حصولها 
على العلف باستمرار. كما يمنع اإلطار الداخلي 

لمجاري العلف حدوث إهدار في العلف. 
 )CHAMPION يضمن نظام جنزير العلف )تشامبيون
من بيج داتشمان التوزيع السريع للعلف وبانتظام وكفاءة 
في كل دور من أدوار البطارية. يمكن ضبط كمية العلف 
في المجرى بسهولة عن طريق ضبط الشريحة الموجودة 

في وحدة العلف.

إمدادات المياه
يمكن ضبط ارتفاع خط أنابيب الشرب في دور 

االستقبال بالكامل حسب حجم الطيور. وبالتالي، يتم 
توفير كميات المياه المالئمة منذ أول يوم. يتم تعليق 

خط الشرب كل 60 سم لضمان استقراره. في النموذج 
األساسي، يحتوي كل قفص على ثالثة حلمات مزودة 

بأكواب شرب تعمل بالتنقيط. ويمكن زيادة عدد 

الحلمات في كل قفص بناًء على طلب العميل. يمكن 
فك الكوب في المنتصف واستبداله بكوب مستدير 

مفتوح، فمن شأن ذلك تسهيل شرب الماء خالل األيام 
األولى من عمر الصيصان.

دور االستقبال من طراز UV-S 680 مزودة بكوب مستدير مفتوح لتسهيل شرب الماء خالل األيام األولى من عمر الصيصان

بكرة دوارة لسير جمع الزرق مع أوجر تنظيف حلزوني

بكرة دوارة لسير جمع الزرق )النظام األساسي(



يونيفنت ستارتر UNIVENTStarter – بطارية لدجاج متجانس وزرق جاف

دور التربية من طراز UV-S 680 – أربعة حلمات من الفوالذ المقاوم للصدأ توفر الماء النقي للصيصان

المميزات
�4  سهولة تركيب األدوار التي تتراوح من ثالثة 

إلى ثمانية أدوار؛

�4  تركب مجاري العلف على دعامات تؤمن ثبات 
المجاري وطول مدة عملها؛

�4  تحتوي مجاري العلف على إطار داخلي يضمن 
تقليل إهدار العلف؛ 

�4  ممر علوي للبطاريات التي تضم أكثر من 
خمسة أدوار –< لتسهيل مراقبة الصيصان؛

�4  نظام حراري أفضل من الناحية االقتصادية 
)تقليل مصاريف التدفئة والحد من نفقات 

االستثمار لكل طائر( في األنظمة المكونة من 
أربعة أدوار أو أكثر نتيجة زيادة الكثافة؛

�4  انخفاض واضح وملموس في معدل وفيات 
الصيصان خالل مرحلة التربية.

دور التربية
بعد حوالي 6 أسابيع، يتم توزيع الطيور بالتساوي 
على جميع أدوار البطارية. تتوافر أيًضا بطاريات 
يونيفنت ستارتر UNIVENT Starter مزودة 
بأدوار استقبال فقط في جميع األدوار. وتوفر بيج 

داتشمان إمكانية تركيب درجات سلمية داخل مجاري 
العلف.

إمدادات العلف
تتناول الصيصان العلف من مجاري العلف مباشرًة. 

يجب ضبط السياج القابل للتعديل الخاص بأدوار 
االستقبال في أدنى مستوى لكي تتمكن الصيصان من 
تناول العلف عبر السياج حتى يتم نقلها من األقفاص 
خالل األسبوع الثامن عشر من عمرها. تعمل دورة 

العلف بسرعة ما بين 12 و 36 متر في الدقيقة. وهو 
ما يضمن الحصول على نتائج مذهلة: نمو متجانس 

للطيور.

إمدادات المياه
تركب أنابيب الشرب في أدوار التربية على الجدار 
الخلفي للقفص حيث يسهل لكل طائر الوصول إلى 
أربعة حلمات من الفوالذ المقاوم للصدأ )االستانلس 

إستيل(. ونوصي باستخدام نظام شطف مزود بخزان 
إزالة الزرقدائري.

يتساقط الزرق على سيور البولي بروبلين الدوارة 
الموجودة أسفل األقفاص. يصل الهواء إلى الزرق عبر 
قنوات هوائية، توجد أعلى سيور جمع الزرق، ليساعد 

في عملية تجفيف الزرق.
من أهم مميزات تجفيف الزرق تقليل معدالت انبعاث 

األمونيا في العنبر بصورة كبيرة. وهو ما يحد بدوره 
من حجم األضرار التي تتعرض لها البيئة ويعزز من 

صحة الصيصان ويقلل معدل وفياتها.

دور استقبال مزودة بفتحة علف مستمرة وإطار داخلي للمجرى للحد من إهدار العلف



توصياتنا:
من الضروري الحفاظ على التوافق بين المكونات الفردية 

لعنابر الدواجن بما في ذلك األقفاص وأنظمة التهوية 
ووحدات تخزين الزرق من أجل تحقيق أفضل النتائج.

احرص على الحصول على نصائح خبرائنا حول تركيب 
معدات بيج داتشمان واستخدام تقنياتها لضمان النجاح في 

تربية الدواجن.

المثال التخطيطي من 
 UV-S 630 A طراز

قطاع جانبي

قطاع علوي

طراز UV-S 630A – دور تربية مزود بقناة هوائية كبيرة طراز UV-S 680 – دور تربية بدون قناة هوائية

طراز UV-S 630A – دور استقبال مزود بقناة هوائية كبيرة طراز UV-S 680 – دور استقبال بدون قناة هوائية

المواصفات الفنية
UV-S 630A طراز  UV-S 630 / a طراز نوع النظام 

ارتفاع النظام )X( بالميلليمتر
2110   1990 3 أدوار   
2740   2580 4 أدوار   
4200   3960 6 أدوار   
4830   4550 7 أدوار   
5460   5140 8 أدوار   
630   590 مسافة الدور )V( بالميلليمتر 
420   390 ارتفاع الدور األول من األرض )W( بالميلليمتر 
1700   1700 عرض البطارية )Y( بالميلليمتر 
630   680 قاعدة أو أرضية القفص )Z( بالميلليمتر 
415   405 ارتفاع القفص )T( بالميلليمتر 
1206   1206 طول القفص بالميلليمتر 
7598   8200 مساحة القفص )سم2( 

عدد الطيور/القفص
28   30 * مع 250 سم2/طير   
25   27 * مع 300 سم2/طير   
23   25 * مع 330 سم2/طير   

الصفوف/عرض الممر بالسنتيمتر
4/104   4/104 * عندما يكون عرض العنبر 12 م   
5/91.7   5/91.7 * عندما يكون عرض العنبر 14 م   

صيل التقنية قابلة للتعديل. اإلنجليزية 2013/5
التفا

الواليات المتحدة األمريكية: شركة بيج داتشمان 
bigd@bigdutchmanusa.com · +1 616 392 5981 :هاتف

www.bigdutchmanusa.com

البرازيل: شركة بيج داتشمان )البرازيل( المحدودة
 bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br · +55 16 2108 5310 :هاتف

www.bigdutchman.com.br

روسيا: شركة OOO "بيج داتشمان"
big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru · +7 495 2295 171 :هاتف

آسيا والمحيط الهادئ: شركة بيج داتشمان للزراعة )ماليزيا( المسجلة
 · bdasia@bigdutchman.com · +60 3 33 61 5555 :هاتف 

www.bigdutchman.com

الصين: شركة بيج داتشمان )تيانجين( لمعدات الثروة الحيوانية المحدودة
bdcnsales@bigdutchman.com · +86 10 6476 1888 :هاتف

www.bigdutchman.cn

ألمانيا: 
شركة بيج داتشمان العالمية المحدودة
صندوق بريد 1163 · 49360 فيشتا

هاتف: 0-801 4447)0(49+ · فاكس -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

مقاطع عرضية
لألقفاص


