درب هــای اتومــاتیـک

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن درب
مجهز به سلکتور پیشرفته لمسی با نمایشگر LCDجهت تنظیم پارامترهای مختلف
امکان تعویض مدهای کارکردی دستگاه با ریموت کنترل
امکان اتصال دستگاه کارتخوان و اثر انگشت
دارای باتری پشتیبان برای استفاده در زمان قطع برق
قابلیت استفاده و کنترل قفل برقی مخصوص

 24مــاه
گارانتـی

SGD90

۱۰سال خدمات

Simaran Glass Door
Made In Iran

مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی
حداکثر ولتاژ کارکرد موتور
توان نامی موتور
حداكثر توان مصرفی
حداکثر سرعت یک درب
حداکثر سرعت دو درب
حداکثر وزن قابل تحمل یک درب
حداکثر وزن قابل تحمل دو درب

Simaran

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
40Vdc
 ۵۰وات
 ۱۵۰وات
 ۷۰سانتیمتر بر ثانیه
 ۱۴۰سانتیمتر بر ثانیه
 ۱3۰کیلو گرم
 90+90کیلوگرم

Accessories

موتور دانکر

ریموت کدلرنینگ

فتوسل الدری

کلید سلکتور

کابل

چشم مایکرو ویو

تسمه

قفل برقی

هنگر

باتری

اکسترود

Automatic Doors | 2019

درب هــای اتومــاتیـک
Simaran

Simaran

درب هــای اتومــاتیـک

درب هــای اتومــاتیـک

 24مــاه
گارانتـی

Libra Plus
Made In Italy

 24مــاه
گارانتـی

Faraz P

۱۰سال خدمات

Made In Iran

 24مــاه
گارانتـی

Simaran

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

Made In Italy

حرکت یکنواخت  ٬بی صدا و بدون ضربه

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

حرکت یکنواخت  ٬بی صدا و بدون ضربه

مشخصات
فنـــی
P
AC

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
ولتاژورودی
 28۰وات
قدرت موتور
 2/75متر
حداکثر طول مدل 4P
 3/5متر
هــــرلنــگه مدل 5P
حداکثر وزن مدل  ۳2۰ 4Pکیلوگرم
هــــرلنــگه مدل  220 5Pکیلوگرم
 ۱۱۰درجه
زاویه چرخش

 24مــاه
گارانتـی
۱۰سال خدمات

4P
DC

 ۲۴ولت
ولتاژورودی
 ۵۰وات
قدرت موتور
حداکثر طول هر لنگه  2/5متر
حداکثر وزن هر لنگه  ۲۵۰کیلوگرم
حداکثر زاویه چرخش  ۱۱۰درجه

مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی
قدرت موتور
حداکثر طول
هــــر لنــگه
حداکثر وزن
هــــر لنــگه
زاویه چرخش

 24مــاه
گارانتـی

Faraz N
Made In Iran

استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

۱۰سال خدمات

Simaran

مدل 4TI
مدل 5TI
مدل 4TI
مدل 5TI

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 ۲۸۰وات
 ۲/۷۵متر
 ۳/۵متر
 ۳۵۰کیلوگرم
 ۲۵۰کیلوگرم
 ۱۱۰درجه

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی
حرکت یکنواخت  ٬بی صدا و بدون ضربه

حرکت یکنواخت  ٬بی صدا و بدون ضربه

استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی
قدرت موتور
حداکثر طول هر لنگه
حداکثر وزن هر لنگه
زاویه چرخش

مشخصات
فنـــی

حداکثر وزن
هــــر لنــگه
زاویه چرخش

مدل 4S
مدل 6S
مدل 4S
مدل 6S

دارای قابلیت ایمنی در برخورد با موانع و
قابلیت تنظیم قدرت و حساسیت برخورد با موانع
دارای تنظیمات مربوط به بستن اتوماتیک
دارای خالص کن دستی برای مواقع نبود برق یا
از کار افتادن کنترل الکترونیکی

ولتاژ کاری موتور
طول ریل همراه

3.3 m

Made In Italy

کم حجم  ٬بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی

حداکثر قدرت کششی موتور 1100 N
توان نامی موتور
150 W
زمان باز شدن درب
ماکزیموم ارتفاع مجاز درب

دارای چرخ دنده فوالدی  -برنزی ( بلبرینگ محکم )

17 s

به همراه  ۴متر ریل ( دنده شانه ای) فوالدی

2.7 m

ماکزیموم وزن مجاز درب

100 Kg

ماکزیموم سطح مجاز درب

12 m²

ولتاژ خروجی وسایل جانبی

12 Vdc

مشخصات
فنـــی

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 ۳۰۰ - 600وات
 ۵۰۰- 1500کیلوگرم

ولتاژورودی
قدرت موتور
وزن درب

متعلقات

متعلقات
ریموت

ریل

ریموت

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 280وات
 2/75متر
 4متر
 ۳۰۰کیلوگرم
 ۲0۰کیلوگرم
 ۱۱۰درجه

تغذیه ورودی

فتوسل

 24مــاه
گارانتـی
۱۰سال خدمات

۱۰سال خدمات

ریل فلزی

Faraz P
PD-132

Made In Italy

کم حجم  ٬بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی

220V AC

دارای چرخ دنده فوالدی  -برنزی ( بلبرینگ محکم )

قابلیت تنظیم درجه حساسیت در دو مد به وسیله دیپ سوئیچ

به همراه  ۴متر ریل ( دنده شانه ای) فوالدی

قابلیت تنظیم فرکانس کاری به وسیله دیپ سوئیچ
دارای خروجی رله قابل استفاده برای انواع راه بند و درب های اتوماتیک

ولتاژورودی
قدرت موتور
وزن درب

مشخصات
فنـــی

لوپ دتکتور تک کانال مدل GVD-301
تغذیه ورودی

فالشر

 24مــاه
گارانتـی

لوپ دتکتور تک کانال مدل PD-132

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 ۲۸۰وات
 2/85متر
 ۳۵۰کیلوگرم
 ۱۲۰درجه

دارای المپ پارکینگی سرخود 220V

230 V- 50Hz
24V dc

GVD-301

Simaran

ولتاژورودی
قدرت موتور
حداکثر طول
هــــر لنــگه

ولتاژورودی

دارای ورودی فتوسل و کنترل دستی و خروجی فالشر
قابلیت تعریف حدود باال و پایین کارکرد

Mover

Loop Detector

Faraz S
Made In Iran

۱۰سال خدمات

۱۰سال خدمات

مشخصات فنی

۱۰سال خدمات

Leader

 24مــاه
گارانتـی

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 ۳۰۰ - 600وات
 ۵۰۰- 1500کیلوگرم

220V AC

قابلیت تنظیم حساسیت در هفت مد به وسیله دیپ سوئیچ

متعلقات

قابلیت تنظیم فرکانس کاری به وسیله دیپ سوئیچ

ریموت

دارای خروجی رله قابل استفاده برای انواع راه بند و درب های اتوماتیک

فالشر

فتوسل

ریل فلزی

Accessories

 12مــاه
گارانتـی
۱۰سال خدمات

فالشر

ریموت کنترل

فتوسل

 24مــاه
گارانتـی

Faraz V
Made In Iran

دارای چهار عدد لیمیت سوئیچ
امکان اتصال به چراغ سردرب

Simaran

Simaran

مرکز کنترل

حرکت یکنواخت  ،بی صدا  ،بدون ضربه
دارای دو سرعت اولیه و آهسته هنگام باز و بسته شدن

مشخصات
فنـــی

فالشر

ریموت کنترل

فتوسل

Faraz

مناسب برای ورودی های عریض مانند انبارها  ٬کارگاه ها و سردخانه ها
بازوی قدرتمند و زیبا و قفل شوندۀ مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

Accessories

۱۰سال خدمات

ولتاژورودی
قدرت موتور
طول هـر لنگه درب
حداکثر وزن هـر لنگه
حداكثر زاویه چرخش درب
محافظت دمای قطع موتور

 ۲۳۰ولت ~  ۵۰هرتز
 350وات
 2/75متر
 380کیلوگرم
 ۱۱۰درجه
+15۰°c

مرکز کنترل

Simaran Automatic Doors

Made In Iran

Simaran

مجهز به سیستم خالص کن در هنگام قطع برق

Accessories

امکان اتصال به فتوسل ایمنی
قابلیت فرمان پذیری توسط کلید دستی  ٬ریموت کنترل  ٬کارت خوان

مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی
قدرت موتور
طول میله راهبند
زمان باز شدن راهبند  5متری فالشردار
زمان باز شدن راهبند  6متری تلسکوپی
گشتاور چرخش موتور

 ۲۲۰ولت
 ۹۰وات
 ۳/۵متر ~  ۶متر
 3 ~ 6ثانیه
 ۲ ~ 6ثانیه
 ۲۸۰۰دور در دقیقه

ریموت

میله ( بوم )

دوشاخه پایه بوم

Simaran Automatic Doors

