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مدلDP2 :

قفل ضامن آهنربایی شیشه سکوریتdp2
ولتاژ عملکرد  ١٢ولت ،امکان تنظیم زمان قفل شدن
براى  ٦ ،٣ ،٠و  ٩ثانیه و برخورداری از كلیدهاى
NOو NCویژگی های اصلی مقابل برقی ِ
این مدل مقابل برقی مناسب براى استفاده در درب
هاى شیشه ای می باشد.
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مدلDP3 :

قفل برقی سارو با ضامن آهنربایی • DP3
ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت
• DCامکان تنظیم زمان باز ماندن درب برای صفر،
 ٣و  ٦ثانیه
• ( Fail Safeهنگام قطع برق ،قفل باز می شود)
• جریان مصرفی ٠.١4 :آمپر
• دارای سیگنال وضعیت درب
• دارای سیگنال وضعیت قفل
• مناسب برای انواع دربهای چوبی و فلزی و دربهای
ضد سرقت
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مدلDP4 :

قفل ضامن آهنربایی برقی سارو HDP4
ولتاژ عملکرد  ١٢ولت ،امکان تنظیم زمان قفل شدن
براى  ٦ ،٣ ،٠و  ٩ثانیه ،دارای رله های تشخیص
وضعیت درب و قفل می باشد.زبانه این قفل تا  ٢تن
فشار را تحمل می كند و مناسب اس DP4دارای
ولتاژ عملکرد  ١٢ولت و جریان مصرفی  ١.٣آمپر می
باشد ،زبانه این قفل تا  ٢تن فشار را تحمل می كند و
مناسب استفاده برای درهای سنگین و امنیتی می
باشد.
امکان تنظیم زمان قفل شدن براى  ٦ ،٣ ،٠و  ٩ثانیه
از دیگر ویژگی های این قفل است.

5

این مدل قفل برقی دارای رله های تشخیص وضعیت
درب و قفل می باشد

مدلSHL1 :

قفل برقی توكار سارو
• SHL1ولتاژ عملکرد  ١٢ :و  ٢4ولت
• DCنیروی نگهدارنده بسیار باال (حداكثر ١٢٠٠
كیلو گرم)
• ( Fail Safeهنگام قطع برق ،قفل باز میشود)
• خروجی وضعیت قفل
• خروجی وضعیت درب
• تنظیم خودكار ولتاژ برای  ١٢و  ٢4ولت
• دمای مناسب برای عملکرد  -٣٠ :تا  +5٠درجه
سانیگراد
• مناسب برای انواع درب های چوبی و آلومینیومی
 ٩٠و  ١8٠درجه باز شو

6

مدلEDP-F5 :

قفل برقی سارو با ضامن آهنربایی
• EDP-F5ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت DC • Fail
( Secureهنگام قطع برق ،قفل بسته می ماند و
باید با كلید آنرا باز كرد)
• دارای رله تشخیص وضعیت درب
• دارای رله تشخیص وضعیت قفل
• قابلیت تنظیم تاخیر تا  ٦ثانیه
• جریان مصرفی ٠.١٢ :آمپر
• دارای سیلندر آپارتمانی امنیتی به همراه  ٣كلید
و رزت
• ابعاد ٣٦*٢8*٢٠٦ :میلی متر
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مدلMagla2 :
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قفل مگنتی Magla2داراى قدرت lbs ٦٦٠بوده و
عملکردی با هر دو ولتاژ  ١٢و  ٢4دارد.
امکان نصب بر روی انواع درب های شیشه ای (با
فریم غیر شیشه ای) ،چوبی و فلزی از ویژگی های
بارز قفل مگنتی می باشد.قفل های مگنتی جهت
اتصال به سیستم های كنترل تردد و یا مستقال به
عنوان قفل كنترل كننده تردد قابل استفاده می
باشند.از ویژگی های قفل مگنتی میتوان به امکان
نصب بر روی انواع درب های چوبی ،فلزی و شیشه
ای اشاره نمود.قفل مگنتی Magla2داراى عملکرد
با هر دو ولتاژ  ١٢و  ٢4و قدرت lbs ( ٦٦٠یا ٣٠٠
كیلوگرم ) دارد.با استفاده از قفل مگنتی Magla2
شما میتوانید عالوه بر استفاده از كلید هاى NOو
NCاز قابلیت تنظیم زمان قفل شدن براى ٦ ،٣ ،٠و
 ٩ثانیه بهره بگیرید.

مدلMagla3 :

قفل مگنتی Magla3سارو دارای قدرت Kg) 5٠٠
)1100 lbsبا ولتاژعملکرد  ١٢و  ٢4ولت دارای،
براكتهای نصب جهت نصب بر روی انواع درهای
چوبی و فلزی (امکان نصب بر روی درهای شیشهای
وجود ندارد) ،مناسب برای درهای بزرگ و استفاده
بر روی درهای مکانهای عمومی.
این قفل دارای رلههای تشخیص وضعیت قفل و درب
میباشد .همچنین دارای یک پتانسیومتر جهت
تنظیم زمان قفل شدن بین  ٠تا  ٩ثانیه میباشد.
یک LEDنشانگر وضعیت روی بدنه قفل وجود دارد،
هنگامی كه جریان برق در قفل وجود دارد ولی درب
قفل نشده رنگ آن قرمز و هنگامی كه درب قفل
شود رنگ آن سبز میشود.
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مدلMini-Magnet2 :

قفل برقی سارو
• Mini-Magnet2نیروی مقاومت  ٦5 :كیلوگرم
• ولتاژ عملکرد  ١٢ :ولت
( DC • Fail Safeهنگام قطع برق ،قفل باز می
شود)
• جریان ورودی  ١5٠ :میلی آمپر
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مدلES1 :

قفل مقابل برقی سارو
• ES3-SSSولتاژ عملکرد 8:تا  ١٢ولت
• AC/DCسوراخ زبانه قفل 84 :میلیمتر
• ضخامت سوراخ زبانه قفل ١٦ :میلیمتر
• جریان مصرفی لحظه ای :حداكثر  ١.٣آمپر
• قدرت مقاومت ضربه ٢5٠ :كیلو
• دارای پین تاخیری ( مقابل برقی ،پس از دریافت
یک پالس برق ،تا زمانی كه درب یکبار باز شود ،در
وضعیت باز باقی می ماند)
• ( Fail Secureدر صورت قطع برق ،درب قفل
است) این محصول ساخت كشور اسپانیا می باشد.
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مدلMagstop1 :

استوپ درب سارو
• Magstop1ولتاژ عملکرد  :قابل تنظیم برای ١٢
و  ٢4ولت ( DCحالت پیش فرض  ١٢ولت است)
• دارای خروجی NOو NCبرای گزارش وضعیت
درب
• نیروی نگهدارنده  ٦5 :كیلوگرم
• دمای محیطی مناسب  -٢٠ :تا  +7٠سانتیگراد
• قابل نصب در دو حالت زمینی و دیواری
• انعطاف پذیری زاویه مقابلی برای اطمینان از
درگیر بودن كامل با مگنت
• مناسب برای دربهای امنیتی و تمام دربهایی كه
در زاویه  ٩٠درجه باز میشوند
• دارای دكمه رها سازی درب (با فشار دكمه روی
مگنت بالفاصله مگنت از مقابلی جدا میگردد)
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مدلEXK-02 :

دكمه خروج سارو
• EXK-02جنس بدنه :آلیاژ روی
• جنس صفحه :استینلس استیل ٣٠4
• دارای خروجی ( NOمناسب برای قفلهای Fail
Secureمانند مقابل برقی و قفلهای حیاطی برقی)
• امکان نصب توكار و روكار
• ابعاد  ٢٣*5٠*8٦میلی متر
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مدلEXK-02 :

قفل برقی حیاطی سارو
• EL-001ولتاژ عملکرد 8 :تا  ١٢ولت DCو • AC
جریان مصرفی لحظه ای ٢.٦5 :آمپر
• دارای زبانه برنجی ضد سرقت
• فاصله  ،٦٠سه كلید معمولی
• مناسب برای دربهای داخل باز شو و بیرون باز شو
• مناسب برای دربهای حیاطی و ورودی های اصلی
ساختمانها
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مدلEXK-03 :

دكمه فشاری خروج EXK-03یکی از كاربردی ترین
و منحصربفردترین انواع دكمههای خروج است كه به
علت داشتن طراحی خاص و داشتن سطح فشاری
بزرگ باعث میشود این دكمه در هر محلی كه نصب
میشود به خوبی دیده شود و به راحتی عمل كند و
در مواقع اضطراری كامالً آسان و ایمن برای دیده
شدن و عمل كردن باشد.
این دكمه دارای یک مدار باز و یک مدار بسته
میباشد كه میتواند برای هر  ٢نوع از قفلهای Fail
Safeو Fail Secureاستفاده شود.
این دكمه ضد آب و ضد گرد و غبار مطابق تعریف
IP65است ،همچنین دارای استاندارد CEو ROHS
نیز میباشد.
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مدلEXK-04 :

دكمه فشاری خروج EXK-04دارای طراحی زیبا و
كاربردی میباشد .امکان نصب روكار و توكار (با باز
كردن قاب پشت آن) برای این دكمه وجود دارد .این
دكمه دارای یک مدار باز و یک مدار بسته میباشد
كه میتواند برای هر  ٢نوع از قفلهای Fail Safeو
Fail Secureاستفاده شود .این دكمه ضد آب و ضد
گرد و غبار مطابق تعریف IP65است ،همچنین
دارای استاندارد CEو ROHSنیز میباشد.
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مدل :خروجی نوری EXK-05
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• EXK-05ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت
• DCجریان مصرفی :كمتر از  ١میلی آمپر
• جنس بدنه :زاماک
• جنس صفحه :آلومینیوم
• بدون نیاز به لمس (عملکرد سنسور در فاصله ١5
سانتی متر)
• دارای هر دو خروجی NOو ( NCمناسب برای هر
دو نوع قفلهای Fail Safeو • )Fail Secureامکان
نصب روكار و توكار
• ابعاد  ٣٠*5٠*85میلی متر • مناسب برای
بیمارستانها ،اتاقهای جراحی ،آزمایشگاهها ،مراكز
پزشکی ،اتاق تمیز ،مکانهای پر رفت و آمد و تمام
مکانهایی كه كاربران ترجیح میدهند بدون استفاده
از دست و فقط با نزدیک شدن به دكمه خروج،
دربهای الکتریکی را باز كنند.

مدلKCW01 :
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صفحه كلید ضدآب و غبار سارو
•ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت DC
•جریان مصرفی مداوم ٣٠ :میلی آمپر
• جریان مصرفی لحظه ای :كمتر از  ٦٠میلی آمپر
• حداكثر جریان خروجی به قفل ٣ :آمپر
• ابعاد ٢5*75*١١8 :میلیمتر
•شناسایی تا  ٢٠٠٠كاربر (كارت ،رمز ،كارت+رمز)
• دارای خروجی Weigand 26
• امکان اتصال به زنگ ساختمان وزنگ خطر
• دارای زنگ خطر داخلی و امکان فعالیت آن در
صورت باز ماندن یا باز شدن بدون اجازه درب (فقط
در قفلهایی كه سیگنال وضعیت درب دارند)
• فعال شدن زنگ خطر در صورت جدا شدن
• مقاومت آب و هوایی بسیار باال از  -45تا +٦٠
درجه سانتیگراد

مدلKCW02 :

• ولتاژ عملکرد  ١٢-٢4 :ولت DC
•ضد آب IP66
•ابعاد x76x25 ١٢٠ :میلیمتر
• امکان تشخیص هر نوع كارت EM 125 KHz
•شناسایی تا  ١٠٠٠كاربر در سه حالت (كارت ،رمز،
كارت+رمز)
• فاصله خواندن كارت  ١-8 :سانتیمتر
• امکان حذف و اضافه كردن كاربران به سرعت و به
آسانی فقط از طریق صفحه كلید
• مقاومت آب و هوایی بسیار باال از  -4٠تا +٦٠
درجه سانتیگراد
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مدلKC01 :
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• ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت DC
•جریان مصرفی مداوم ٢٠ :میلی آمپر
• جریان مصرفی لحظه ای 7٠ :میلی آمپر
• ابعاد ٢٢*78*١٢٠ :میلیمتر
•شناسایی تا  ١٠٠٠كاربر (كارت ،رمز ،كارت+رمز)
• دارای خروجی Weigand 26
• امکان اتصال به زنگ ساختمان
• فعال شدن زنگ خطر داخلی در صورت جدا شدن
صفحه كلید از محل نصب
• مقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک مطابق با IP
( 55مناسب برای فضاهای مسقف و داخلی)
• مقاومت دما از  ٠تا  ٦٠درجه سانتیگراد
• مقاومت در برابر حداكثر  %8٠رطوبت
• مناسب برای تمام مکانهای داخلی و حیاط های
مسقف ،مجموعه های اداری و مسکونی

مدلCR01 :

دستگاه كارت خوان سارو – CR01
•ولتاژ عملکرد  ٩-٢4 :ولت DC
•ضد آب IP66
•فاصله خواندن كارت  ٣-١٠ :سانتی متر
• ظرفیت كاربر  ٢٠٠٠ :كارت
• ابعاد x48x20 ١٠٣ :میلیمتر
• مقاومت آب و هوایی بسیار باال از  -4٠تا +٦٠
درجه سانتیگراد
• امکان تشخیص هر نوع كارت EM 125 KHz
•متریال ABS :
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مدلKCF01 :
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دستگاه اثر انگشت سارو – KCF01
•ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت DC
•جریان در حالت بیکار ٦٠ :میلی آمپر
• جریان در حالت استفاده  ١٢٠ :میلی آمپر
• جریان خروجی برای قفل :حداكثر  ٢آمپر
• ابعاد 88*88*٢٢ :میلیمتر
• امکان تشخیص هر نوع كارت EM 125 KHZ
•شناسایی تا  ١5٠٠كاربر در سه حالت ( 5٠٠كاربر
اثرانگشت 5٠٠ ،كاربر رمز عبور 5٠٠ ،كاربر كارت)
• زمان شناسایی اثرانگشت :كمتر از یک ثانیه
• پشتیبانی از خروجی Wiegand 26
•امکان اتصال به زنگ درب
• امکان اتصال به زنگ خطر
• مقاومت آب و هوایی بسیار باال از  -٢٠تا +5٠
درجه سانتیگراد

مدلRM1 :
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ریموت و رسیور تک كاناله سارو
• RM1ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت
• DCفركانس 4٣٣ :مگاهرتز
• ظرفیت دستگاه ٣٠ :ریموت ( ٢عدد ریموت به همراه
دستگاه ارائه می گردد)
• ابعاد ٣٠*4٣*٦٢ :میلیمتر
• جریان مصرفی لحظه ای :كمتر از  ٩میلی آمپر
• میزان برد ریموت 5٠ :متر
• امکان تنظیم عملکرد در چهار حالتPulse: .١ :پس از
فشردن دكمه ،باز و پس از  ٣ثانیه به طور خودكار بسته می
شودLatch: .٢ .پس از فشردن دكمه ،باز می شود و در همان
حال می ماند تا دكمه بسته را فشار دهیمMomentary: .٣ .
تا زمانی كه انگشت روی دكمه است باز می ماند و با برداشتن
انگشت بسته می شودToggle: .4 .با فشردن یک دكمه باز و با
فشردن همان دكمه بسته می شود
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مدلRM2 :
ریموت و رسیور دوكاناله سارو
• RM2ولتاژ عملکرد ١٢ :ولت
• DCفركانس 4٣٣ :مگاهرتز
• ظرفیت دستگاه ٣٠ :ریموت ( ٢عدد ریموت به همراه دستگاه
ارائه می گردد)
• ابعاد ٣٠*4٣*٦٢ :میلی متر
• جریان مصرفی لحظه ای :كمتر از  ٩میلی آمپر
• میزان برد ریموت 5٠ :متر
• دارای دو رله ( كنترل دو درب جداگانه از طریق این ریموت امکان پذیر است)
• امکان تنظیم عملکرد در چهار حالتPulse: .١ :پس از فشردن
دكمه ،باز و پس از  ٣ثانیه به طور خودكار بسته می شود.
Latch: .٢پس از فشردن دكمه ،باز می شود و در همان حال می
ماند تا دكمه بسته را فشار دهیمMomentary: .٣ .تا زمانی كه
انگشت روی دكمه است باز می ماند و با برداشتن انگشت بسته
می شودToggle: .4 .با فشردن یک دكمه باز و با فشردن همان
دكمه بسته می شود

مدل :منبع تغذیه قفل با باطری لیتیومی سارو
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• ولتاژ ورودیV AC-220V AC • ١١٠ :ولتاژ
خروجیV DC • ١٣.5 :جریان خروجی پایدار:
حداكثر  ٣.5آمپر
• جریان خروجی لحظه ای:حداكثر  5آمپر
• دارای باتری لیتیومی با قدرت Ah 7
•دارای خروجی NOو NCبرای كنترل همزمان
قفلهای Fail Secureو • Fail Safeامکان كنترل و
هماهنگی كامل قفلها با آیفون و دستگاه های كنترل
تردد به صورت همزمان و در نتیجه ،كم كردن فشار
الکتریکی از دستگاه های كنترلی دیگر • امکان
تنظیم زمان باز ماندن قفلها از  ٠تا  ١5ثانیه • ابعاد
 44*87*١٩4میلی متر • مناسب برای اتصال به
انواع سیستمهای كنترل تردد و انواع قفلها ،حمایت
همزمان NOو NCاز برتری های این كنترل كننده
می باشد

مدل :منبع تغذیه قفل بدون باطری سارو
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• ولتاژ ورودیV AC-220V AC • ١١٠ :ولتاژ
خروجیV DC • ١٣.5 :جریان خروجی پایدار:
حداكثر  ٣.5آمپر • جریان خروجی لحظه
ای:حداكثر  5آمپر
• دارای خروجی NOو NCبرای كنترل همزمان
قفلهای Fail Secureو Fail Safe
•امکان كنترل و هماهنگی كامل قفلها با آیفون و
دستگاه های كنترل تردد به صورت همزمان و در
نتیجه ،كم كردن فشار الکتریکی از دستگاه های
كنترلی دیگر • امکان اتصال به UPS
•امکان تنظیم زمان باز ماندن قفلها از  ٠تا  ١5ثانیه
• ابعاد  ٣8*87*١٣5میلی متر
• مناسب برای اتصال به انواع سیستمهای كنترل
تردد و انواع قفلها ،حمایت همزمان NOو NCاز
برتری های این كنترل كننده می باشد.

مدلLOOP1 :

• حلقه روكار عبور سیم سارو LOOP1این وسیله
جهت انتقال روكار سیم از چهارچوب به داخل درب
مورد استفاده قرار میگیرد
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مدلLOOP2_425 :

• حلقه توكار عبور سیم سارو LOOP2_425این
وسیله جهت انتقال توكار سیم از چهارچوب به
داخل درب مورد استفاده قرار میگیرد كه از سیم
هنگام باز و بسته شدن درب محافظت میكند.
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مدلLOOP-2-260 :

• حلقه توكار عبور سیم سارو  LOOP-2-260این
وسیله جهت انتقال توكار سیم از چهارچوب به
داخل درب مورد استفاده قرار میگیرد كه از سیم
هنگام باز و بسته شدن درب محافظت میكند
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Contact US
Pounak. Tehran
02144851783
09362249040

جهت ارتباط با مجموعه كارا میتوانید بر روی آیکون های زیر كلیک نمایید

