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از  سری جک های الکترو مکانیک که در بازه متوسطی از توان اجرایی برای 
کاربرد های مسکونی طراحی گردیده است . این سری محصول که در دو تیپ 
24 ولت و 220 ولت طراحی میگردد و بهترین راهکار جهت اتوماتیک کردن 

درب های است که با محدودیت عمق داخل پارکینگ میباشد.

چندی از ویژگی های این سیستم :
● عدم نیاز به کنترل پنل خارجی

● حساس به هر گونه مانع واقع در گذر گاه
● هماهنگ سازی روشنایی محیطی با حرکت درب

● کد پذیری برای هر ریموت کنترل در دو کانال فرکانسی
● قابلیت نصب در سطح و در ارتفاع متناسب با شرایط محیطی

● پشتیبانی توسط باتری اضطراری با قابلیت نصب داخل سیستم 
● مجهز به کنترل برد QSC و  ALPHA  که هر دو ) دیجیتال با قابلیت تفکیک 

تردد نفر (
این سیستم جهت اتوماتیک کردن درب های ریلی )کشــویی( با طول حداکثر 12 

متر کاربرد دارد که متناسب با وزن درب و تعداد تردد پیشنهاد میگردد .
بدلیل الکترو مکانیک بودن جکها علیرغم ایجاد قدرت باال و سرعت یکنواخت، 
قفل و بي حرکت بودن درب نیز باعث میگردد البته در تیپ 24 ولت، حرکت 

موتور  با تغییرات سرعت در ابتدا و انتها حرکت درب همراه خواهد بود .
سرعت عملکرد درب 8/5 تا 12 متر بر دقیقه میباشد . ولتاژ24 و 230 به 
ترتیب با وات مصرفي 70 و 290 بعلت طراحی ویژه گیربکس برای این گونه 

سیستم قدرت باالیی را تولید میکند که این قدرت نیروی ثابت 70 تا N.m 150 را ایجاد مینماید و سیکل کاري باال از خصوصیات این سیستم میباشد. با استفاده 
از این سیستم ها حذف درب های نفر رو یا عابر پیاده به سادگی امکانپذیر میباشد و سیستم بار مسئولیت این عملکرد را بر عهده می گیرد. 
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DEMOS BTDIMOSDIMOS 700DIMOS 800 F

QSC D MAALPHAALPHAALPHAکنترل برد پیشنهادی

دائمًا قفلوضعیت گیربکس

230 ولت AC و50 هرتزولتاژ ورودی به سیستم

V DC Electric MotorsAC SynchronousAC SynchronousAC Synchronous 24نوع موتور 

290 وات290 وات290 وات70 واتتوان مصرفی

8/5   متر بر دقیقه8/5   متر بر دقیقه8/5   متر بر دقیقه12 متر بر دقیقهسرعت حرکت سازه درب

800 کیلو گرم700 کیلو گرم500 کیلو گرم500 کیلو گرمحد اکثر وزن مورد حمل

50 %50 %50 %نا محدودسیکل کاری سیستم

60+ الی 15- درجه سانتیگراددمای محیطی عملکرد

1/5 آمپر1/5 آمپر1/9 آمپر0.5 آمپرحد اکثر جریان مصرفی
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