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راهبند بازویـی

فنی مشخصات 

ولتاژ ورودی: ٢٢٠ ولت تک فاز

توان موتور: بین ٩٠ تا ١١٠ وات

مدار فرمان: برد الکترونیک

سرعت عملکرد: ٦ ثانیه

���� آلیاژ سازه فلزی: ورق فوالد

نوع رنگ: رنگ کوره ای الکترواستاتیک

طول بازوی قابل نصب: ٤ تا ٦ متر

دمای قابل کار: ٣٥- درجه تا ٦٥+ درجه

����:درجه حفاظتی

تعداد مجاز تردد: ٥٠٠ مرتبه در روز
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٤

١ ســــال ضمـــانت

برد میکروکنترلری

١٥ ســـال خدمـات



تجهیــزات
نبـی  جا بازویی ��راهبند �������

ریموت کنترل رادیویـــی

ل نگهبانــــــی مرکــز کنتر

ــی ــی ایمنــــــــــــ چشمـــــ

ن فـالشــــــــــر چشمـــک ز

خالص کــن دستـــــــــــــی

ــی ــراغ راهنمـــــایــــــ چــــ

امکان اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی

���امــکان اتصال به 

وی برد امــکان تعریف رمــــــز ر

امــکان تنظیم زاویه باز شــدن 

امکان اتصـــــال به سیستم های کنتــرل تـردد

امکان اتصــــال به سیستم اسکن کف خودرو

قابلیت نصبتجهیــزات
(در صورت سفارش)

موارد پیش فرض

2 عدد
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ارتباط با ما

تماس: شماره 

Fidararvand1@gmail.com ایمیل: 

www.FIAR.co وب سایت: 

09136407707-09136407100
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