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از سری جکهای هیدرولیک که با طراحی زیبا و تنوع باور نکردنی ، تجهیزات کاماًل 
صنعتی را برای اتوماتیک کردن درب های لوالیی به خدمت گرفته است. این 
با عملکردی بی نظیر جهت مجموعه های مسکونی و محیط های  سری محصول 

صنعتی طراحی گردیده است .

چندی از ویژگی های محصول :
● کامال بی صدا و بدون هیچ گونه تنش حرکتی

● سیکل کاری نامحدود برای دفعات باالی تردد

● قابل اتصال به تجهیزات امنیتی و حفاظتی محیط 

● امکن فعال سازی تغییر دور حرکت در انتهای مسیر 
● ارائه در مدل های 230 ولت و 24 ولت بطور انحصاری 

● قابلیت تنظیم متقارن و غیر متقارن زاویه باز شوندگی تا 120 درجه 

این خانواده بزرگ از سری جک های هیدرولیک قدرت حمل درب هایی با حد 
اکثر وزن 800 کیلو گرم و یا حد اکثر عرض 5 متر را دارا است و به کمک ویژگی 
هایی از قبیل ضریب ایمنی IP57( NEMA3)3 و استاندارد حرارتی 60+ درجه  
الی 10- که به کمک تجهیزات جانبی به 30- نیز میرسد، از مدل های مشابه   

متمایز گردید  .    
سیستم کد پذیري ریموت   ها به صورت کد گردشی تا 4.294.967.296 کد با 
فرکانس MHzم 433,92 ایجاد مي  کند که از نظر ایمني شرایط مطمئني  را فراهم 

مي سازد.
 با توجه به اینکه سیستم  دارای چشم  های حسگر مانع می باشد که از برخورد 

احتمالی درب با شخص و یا وسیله نقلیه می  کاهد، کالچ هوشمند سیستم نیز در اثر برخورد با مانع نیروی انتقالی به درب را میزان 5  نیوتن کاهش خواهد داد. 
قابلیت دیگر امکان تردد از بخش محدودی از درب می  باشد به این معنی که می توان به دستگاه برنامه داد که با یک دکمه ریموت کل معبر برای تردد باز شود و با شاسی 
دیگر از همان ریموت نیمی از معبر جهت تردد شخص یا وسائل نقلیه کم عرض باز گردد همچنین کنترل روشنایی پارکینگ نیز از دیگر امکانات برد مرکزی دستگاه می  باشد. 

 Technical information مشخصات فنی سیستم

Lux-BLux-2BLux-R2BLux-LLux-GLUX-MBLUX-BT2B

ALCOR NALCOR NALCOR NALCOR NALCOR NALCOR NLIBRA C LXکنترل برد پیشنهادی

قفل اتوماتقفل اتوماتخالصخالصقفل اتوماتقفل اتوماتقفل اتوماتوضعیت پمپ

24 ولت 230DCولت 230ACولت 230ACولت 230ACولت 230ACولت 230ACولت ACولتاژ ورودی به جک

کند شونده 17 ثانیهسرعت ثابت 23 ثانیهسرعت ثابت 50 ثانیهسرعت ثابت 34 ثانیهکند شونده 17 ثانیهسرعت ثابت 17 ثانیهزمان باز شوندگی

قفل هیدرولیک دو قفل هیدرولیک نوع سیستم قفل کنندگی
طرفه

قفل هیدرولیک دو 
قفل هیدرولیک دو قفل هیدرولیکقفل الکتریکیقفل الکتریکیطرفه

طرفه

نامحدودسیکل کاری سیستم

10- الی 60+ درجه سانتیگراددمای محیطی عملیات

IP57 ( NEMA3 )درجه مقاومت

300 کیلو و 2 متر300 کیلو و 2/3 متر800 کیلو و 5 متر500 کیلو و 4 متر300 کیلو و 2 متر300 کیلو و 2 متر300 کیلو و 2 مترقدرت و توان حمل

270 /1113  میلیمتر270 /1025  میلیمتر390 /1300  میلیمتر270 /1025  میلیمتر250 /1050  میلیمتر270 /1025  میلیمتر270 /1025  میلیمترکورس حرکتی / طول جک
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