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 Technical information                                                                                                                                                                       مشخصات فنی سیستم

PHOBOS-NPHOBOS-N LPHOBOS  BTPHOBOS-N BTPHOBOS-N L BT
ALTAIR PALTAIR PLIBRA C MALIBRA C MALIBRA C MAکنترل برد پیشنهادی

دائمًا قفلوضعیت گیربکس

230 ولت ACولتاژ ورودی به سیستم
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40 وات40 وات40 وات210 وات210 واتتوان مصرفی

20  میلیمتر بر ثانیهسرعت حرکت شفت

کند شونده 18 ثانیه کند شونده 18 ثانیه کند شونده 18 ثانیه ثابت 18 ثانیه ثابت 18 ثانیه زمان باز شدن برای 90درجه

نا محدودنا محدودنا محدود50 %50 %سیکل کاری سیستم

50+ الی 20- درجه دمای محیطی عملکرد
سانتیگراد

60+ الی 20- درجه 
سانتیگراد

50+ الی 10- درجه 
سانتیگراد

50+ الی 10- درجه 
سانتیگراد

50+ الی 10- درجه 
سانتیگراد

1.5 آمپر1.5 آمپر1.5 آمپر0.8 آمپر0.8 آمپرحد اکثر جریان مصرفی

با کیفیت و تکنولوژی  از سری جک های بازویی الکترومکانیک می باشد که 
باالی خود به شما امکان می دهد که آرامش و آسایش را در کنار امنیت به 
خانه خود ارمغان آورید. این سری محصول با عملکردی منحصر به فرد جهت 

محیط های مسکونی در دو تیپ کورس کوتاه و بلند طراحی گردیده است.

چندی از ویژگی های این سیستم :
● پشتیبانی توسط باتری اضطراری

● تغییر سرعت حرکت در طول مسیر  

● عملکردی کامال هوشمند و قابل کنترل                

● خالص کردن ساده جک ها در هنگام نیاز

● هماهنگ سازی روشنایی محیطی با حرکت درب 

● امکان تنظیم زاویه باز شوندگی هر لنگه از درب
● مجهز به کنترل برد LIBRA , ALTAIR ) دیجیتال با صفحه نمایش تنظیم برنامه ( 

یا دیوار اختالف  با ستون  این سیستم در صورتی که حد واسط سطح درب 
عمقی بیش از 10 سانتیمتر نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود. و همچنین 
قدرت جابجایی دربی با حد اکثر وزن هر لنگه 250 کیلوگرم با عرض 3 متر 

را دارا میباشد .
سرعت عملکرد درب براي زاویه 90 درجه 18 الی 26 ثانیه میباشد. ولتاژ24  
و 230 با وات مصرفي 40  الی 210 به کمک طراحی ویژه گیربکس برای این 
گونه سیستم قدرت باالیی را تولید میکند که این قدرت نیروی معادل با 50 

الی N.m  77 را ایجاد مینماید که به لوالی درب جهت غلبه بر اینرسی درب اعمال میگردد . این سری محصول در پنج تیپ عرضه میگردد که جوابگوی رنج باالیی از 
نیاز بازار میباشند .
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