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                                         FLAP GATES                                                                                             

  HSB- SX220باله ای  تردد کنترل گیت
 ساخت شرکت هوشمند سازان بیتا

 آلمان  DUNKER ساخت کره یا    SSAمجهز به موتور و گیربکس 

 دارای دو سال گارانتی کلیه تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی

 بازی به شهر و ها وباشگاه مترو مانند خصوصی و  عمومی اماکن/وخصوصی دولتی ادارات/انهاـارگ/ و ازمانهاـس در فادهـاست جهت

 مجاز غیر افراد وخروج ورود از جلوگیری و مراجعین تردد کنترل منظور

 

 

وات 150سیستم رانش الکترومکانیکی موتور قدرتمند •

دستگاه8عدد سنسورایمنی و قابل افزایش تا 4دارای •

(no -nc)امکان استفاده به صورت عادی باز یا عادی بسته•

•anti crash-  سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد

عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن دربها از سمت دیگر•

عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور دو نفر از یک سمت•

امکان اتصال به هر نوع اکسس کنترل•

سبز و قرمز جهت نمایش وضعیت عبورLEDنشانگرهای •

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن باله ها•

امکان فرمان ورودی اعالم حریق جهت باز ماندن باله ها در صورت بروز حریق•

نفر در دقیقه در ماکزیمم سرعت35امکان تردد حداکثر •

ایمنی و عملکردیشخصاتم
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304میلیمتر با گرید 1/5استیل ضد زنگ Stainless Steel:سطح فوقانی •

Stainless Steel:     ستون ابتدا و انتهایی•

Stainless Steel:     کف •

Stainless Steel:     ساختار بدنه •

Stainless Steel: ورق کناری و دربها •

میلیمتر12یا پلی اتیلن رنگی به ضخامت ورق پلی کربنات شفاف :  موانع باز شونده•

بدنهجنس

برد کنترلر هوشمند اصلی گیت  •

بردهای درایو داخلی •

جهت مدارت و موتور الکتریکیv dc 24به  AC / 50 hz 220تغذیه الکتریکی •

آلمان و گیربکس مناسب Dunkerکره یا SSAالکترو موتور •

حس گر های نوری جهت ایمنی و تشخیص عبور•

دارای سیستم باتری اضطراری و شارژر داخلی  •

•Access control system + Card Reader ( در صورت سفارش)

(  در صورت سفارش ) کنترلر و ریدر کنترل تردد یا اثر انگشت•

تجهیزات 

کیلو گرم 70مدل استیل: وزن دستگاه کناری •

کیلو گرم  85مدل استیل : وزن دستگاه  میانی •

دستگاهوزن



 

www.hsbco.ir 

 

ابعادیمشخصات


