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از سری محصوالت الکترو مکانیک با موتور DC مي باشد که قدرت جابجا کردن  
هرلنگه درب به وزن 120 کیلو گرم را دارا است و علیرغم قدرت باال که از 
استهالک بسیار پایینی برخوردار است . طراحی این سیستم متاسب با باال ترین 
استاندارد های اروپایی در کاربری هی مسکونی ، تجاری و صنعتی صورت گرفته 

است .

چندی از ویژگی های این سیستم :
●  تایمر بسته شدن اتوماتیک 

● مجهز به حسگر برخورد الکترونیکی

●  کنترل برد دیجیتال با صفحه نمایش وضعیت کارکرد
● پشتیبانی سیستم توسط  برق اضطراری در زمان قطع برق 

● ریل قابل تعویض ، چرخهای بی صدا و مقاومت در برابر فرسایش

● کلید فرمان شش وضعیتی که حالت عملکرد درب را تنظیم میکند 

دارا  را  استاندارد  اتوماسیون  تجهیزات  کلیه  به  اتصال  قابلیت  این سیستم 
می باشد و در برنامه سیستم امکان اتصال به شبکه  های PLC ،BMS  گنجانده 
شده است و یکی دیگر از قابلیت  های منحصر به فرد سیستم امکان فعال سازی 
سیستم با کنترل تردد ، که بطور مثال با باز شدن درب ضبط تصویر شروع خواهد 

شد. 

مشخصات عمومی سیستم : 
●  مجهزبه سیستم الجیک کنترل میکروپروسسوری که قادربه تنظیم اتوماتیک 

سرعت حرکت در براساس وزن و ابعاد آن می باشند . 
●  سیستم های مذکوردارای حساسیت باالیی نسبت به اشیاء و موانعی که به 

طوراحتمالی برسرراه حرکت در قرار می گیرند، می باشند . 
●  سیستم Automatic Encoder قابلیت تشخیص بسته یا بازبودن دروهمچنین 
درحال حرکت بودن در را دارا  می باشد و  باعث تغییر سرعت دادن سیستم در 

هنگام رسیدن به انتهاي مسیر حرکت مي باشد  .
●   موتورسیستم ازنوع DC 24V طبق استاندارد اروپا طراحی گردیده که دارای 
حداکثرایمنی برای نصب کننده و کاربر می باشد و تردد نا محدود را امکان پذیر 

میسازد .
●   مجهزبه کلید 6 وضعیتی الجیک کنترل مخصوص جهت انتخاب حالتهای مختلف 
عبور و عملکرد سیستم جهت انتخاب حالتهای مختلف / عملکرد درب هنگام ورود 
و خروج / عملکرد درب فقط درحالت ورود / عملکرد در فقط در حالت خروج /  
امکان بازکردن محدود درب / ایجادعدم رفت وآمد ) بسته ( / جهت قفل کردن 
 Back تمام حالت های     فوق در حالت های برق اضطراری و استفاده از باتری ( .

up  امکان پذیراست . 
این قابلیت منحصر به فرد این امکان را میدهد که در ساعات پایانی کار وضعیت 
یک جهته درب اجازه ورود به هیچ فردی را ندهد ولی برای خروج افراد حاظر در 

مجموعه تردد متعارف و معمولی را داشته باشد .
قابلیت دیگر که حالت دائمًا باز است برای حمل و نقل بار و جابجایی تجهیزات 

ازمحیط خارج به داخل وبلعکس میباشد که عالوه بر شرایط تردد سهل از اسیب 
پذیری فریمها  و استهالک کاسته میشود و ...

●  مجهز به چشم الکترونیکی ایمنی جهت تشخیص مانع دربین  در .
●  مجهز به چشم های الکترونیکی مخصوص ورود وخروج با قابلیت تشخیص جهت 
حرکت اشخاص درجهت ویا مجاورت  درب قابل تنظیم درمحیط های مختلف و 

مقاوم در برابرنورخورشید که صد در صد بدون خطا می باشند.
●  کارکردهای قابل تنظیم :

●  تنظیم سرعت بازوبسته شدن درب وهمچنین قابلیت تنظیم بازشدن اتوماتیک 
مجدد و سرعت قابل تنظیم بین 0/5 ثانیه تا 13  ثانیه .

 Back امکان انتخاب عملکردهای گوناگون و مجزاتوسط سیستم ازطریق باتری  ●
up و قفل الکتریکی وتغییرات آن در  برنامه سیستم .

●  تنظیم کاهش سرعت درابتداوانتهای مسیرحرکت درب.
 Partial opening سیستم تابستانی ، زمستانی و  ●

 Opening time تنظیم زمان باز ماندن  ●
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