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TRIPOD GATES 

  عمومی اماکن/وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ و ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مراجعین تردد کنترل منظور بازی به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از جلوگیری و

 

 

سیستم رانش دستی•

AC / 50 hz 220ولتاژ مورد نیاز •

بانی   مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون نگه•

رد قفـل الکترومکــانیکی دو طـــرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی روی ب•

سیستم خالص کننده جهت مواقع قطع برق  •

قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه•

شخصات فنیم

      HSB-CX 128  گیت کنترل تردد سه شاخه

میلی متر •ارتفاع دستگاه 960

میلی متر •عرض دستگاه 280

ملی متر •ارتفاع شاخک از کف 735

میلی متر  شاخک تا پشت دستگاه 830

میلی متر•طول •طول دستگاه 480

میلی متر  •میدان چرخش شاخک 800

•جنس شاسی دستگاه پنل های کناری و درب 
 استیل خش دار



 
 

 

                 

 

 

 

 

    

TRIPOD GATES 

  عمومی اماکن/وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ و ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مراجعین تردد کنترل منظور بازی به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از جلوگیری و

 

 

سیستم رانش دستی•

AC / 50 hz 220ولتاژ مورد نیاز •

بانی   مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون نگه•

رد قفـل الکترومکــانیکی دو طـــرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی روی ب•

سیستم خالص کننده جهت مواقع قطع برق  •

قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه•

اری و درب پنل های کن) جنس شاسی دستگاه از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک مشکی و ورق های پوششی•

استیل خش دار( باال 

میلی متر1000ارتفاع دستگاه •

میلی متر265عرض دستگاه •

ملی متر780ارتفاع شاخک از کف •

میلی متر750طول شاخک تا پشت دستگاه •

میلی متر1220طول دستگاه •

میلی متر 800میدان چرخش شاخک •

شخصات فنیم

      HSB-IX 120  گیت کنترل تردد سه شاخه



 
 

 

                 

 

 

 

 

    

TRIPOD GATES 
   HSB-IX 130     گیت کنترل تردد سه شاخه

  عمومی اماکن/وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ و ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مراجعین تردد کنترل منظور بازی به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از جلوگیری و

 

 

سیستم رانش دستی•

AC / 50 hz 220ولتاژ مورد نیاز •

بانی   مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون نگه•

رد قفـل الکترومکــانیکی دو طـــرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی روی ب•

سیستم خالص کننده جهت مواقع قطع برق  •

قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه•

استیل خش داراز جنس شاسی دستگاه•

میلی متر980ارتفاع دستگاه •

میلی متر280عرض دستگاه •

ملی متر780ارتفاع شاخک از کف •

میلی متر830طول شاخک تا پشت دستگاه •

میلی متر1200طول دستگاه •

میلی متر 800میدان چرخش شاخک •

شخصات فنیم



 
 

 

                 

 

 

 

 

    

TRIPOD GATES 
   HSB-IX 140     گیت کنترل تردد سه شاخه

  عمومی اماکن/وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ و ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مراجعین تردد کنترل منظور بازی به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از جلوگیری و

 

 

سیستم رانش دستی•

AC / 50 hz 220ولتاژ مورد نیاز •

بانی   مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون نگه•

رد قفـل الکترومکــانیکی دو طـــرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی روی ب•

سیستم خالص کننده جهت مواقع قطع برق  •

قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه•

استیل خش داراز جنس شاسی دستگاه•

میلی متر980ارتفاع دستگاه •

میلی متر280عرض دستگاه •

ملی متر780ارتفاع شاخک از کف •

میلی متر830طول شاخک تا پشت دستگاه •

میلی متر1200طول دستگاه •

میلی متر 800میدان چرخش شاخک •

شخصات فنیم



مجازغیرافرادوخروجورودازجلوگیريو

سیستم رانش الکترومکانیکی•
)no-nc(امکان استفاده به صورت عادي باز یا عادي بسته•
•anti crash-    سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
گرعدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن دربها از سمت دی•
عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور دو نفر از یک سمت•
امکان اتصال به هر نوع اکسس کنترل•
باز ماندن دربها زمانی که مانعی بین دربها باشد•
تعداد مناسب چشم الکترونیک جهت تشخیص عبور و مکان افراد•
نشانگر ال اي دي سبز و قرمز جهت نمایش وضعیت عبور•
قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن باله ها•
امکان فرمان ورودي اعالم حریق جهت باز ماندن باله ها در صورت بروز حریق•
نفر در دقیقه در ماکزیمم سرعت40امکان تردد حداکثر •

ایمنیمالحضات

FLAG GATE
HSB- IX220 تردد  کنترل گیت

عمومی وخصوصی/اماکن دولتی /ارگـانها/ادارات و سـازمانها در استـفاده جهت
مراجعین تردد کنترل منظور بازي به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و



SPEED GATE
-HSBايشیشهترددکنترلگیت IX520

با موتور دانکر آلمان
عمومیاماکن/وخصوصیدولتیادارات/انهاـارگ/وازمانهاـسدرفادهـاستجهت

مراجعینترددکنترلمنظوربازي بهشهروهاوباشگاهمترومانندخصوصیو
مجازغیرافرادوخروجورودازجلوگیريو

سیستم رانش الکترومکانیکی•
)no-nc(امکان استفاده به صورت عادي باز یا عادي بسته•
•anti crash-    سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
گرعدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن دربها از سمت دی•
عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور دو نفر از یک سمت•
امکان اتصال به هر نوع اکسس کنترل•
باز ماندن دربها زمانی که مانعی بین دربها باشد•
تعداد مناسب چشم الکترونیک جهت تشخیص عبور و مکان افراد•
نشانگر ال اي دي سبز و قرمز جهت نمایش وضعیت عبور•
قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن باله ها•
امکان فرمان ورودي اعالم حریق جهت باز ماندن باله ها در صورت بروز حریق•
نفر در دقیقه در ماکزیمم سرعت40امکان تردد حداکثر •

ایمنیمالحضات



 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SECUTITY GATES 
  HSB-IX 820-830امنیتیگیت کنترل تردد 

 /وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از وگیریلج و تردد کنترل منظور بهامنیتی  اماکن

 امکان استفاده به صورت یک طرفه و دو طرفه 

 تولید بر اساس سفارش

 

 

سیستم رانش دستی •

220 AC / 50 hz ولتاژ مورد نیاز •

مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون  •

نگهبانی    

قفـل الکترومکــانیکی دو طـــرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت ب  رنامه •

ریزی روی برد  

سیستم خالص کننده جهت مواقع قطع برق • 

قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه •

میلی متر ارتفاع دستگاه 2300 •

عرض دستگاه 1500-2500میلی متر •

میلی متر الی 1200 طول شاخک 700 •

میدان چرخش شاخک 800  میلی متر •

مشخصات فنی


