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DP2: مدل

dp2سکوریتشیشهآهنرباییضامنقفل
شدنقفلزمانتنظیمامکانولت،١٢عملکردولتاژ
كلیدهاىازبرخورداریوثانیه٩و٠،٣،٦براى
NOوNCِبرقیمقابلاصلیهایویژگی
ربددراستفادهبراىمناسببرقیمقابلمدلاین

.باشدمیایشیشههاى
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DP3: مدل

 •  DP3قفل برقی سارو با ضامن آهنربایی 
ولت١٢: عملکردولتاژ 

DC • ر، امکان تنظیم زمان باز ماندن درب برای صف
ثانیه ٦و ٣
 •Fail Safe ( هنگام قطع برق، قفل باز می شود )
آمپر ٠.١4: جریان مصرفی• 
دارای سیگنال وضعیت درب • 
دارای سیگنال وضعیت قفل • 
ای مناسب برای انواع دربهای چوبی و فلزی و دربه• 

ضد سرقت



DP4: مدل

HDP4قفل ضامن آهنربایی برقی سارو 
ولت، امکان تنظیم زمان قفل شدن١٢ولتاژ عملکرد 

ثانیه، دارای رله های تشخیص ٩و ٦، ٣، ٠براى 
تن ٢این قفل تا زبانه .باشدوضعیت درب و قفل می 

دارای  DP4اسفشار را تحمل می كند و مناسب 
آمپر می ١.٣ولت و جریان مصرفی ١٢ولتاژ عملکرد 

تن فشار را تحمل می كند و ٢باشد، زبانه این قفل تا 
ی مناسب استفاده برای درهای سنگین و امنیتی م

.باشد

ثانیه ٩و ٦، ٣، ٠امکان تنظیم زمان قفل شدن براى 
.از دیگر ویژگی های این قفل است

ت این مدل قفل برقی دارای رله های تشخیص وضعی
درب و قفل می باشد 5



 SHL1: مدل

ساروقفل برقی توكار 
SHL1  •  ولت  ٢4و ١٢: ولتاژ عملکرد

DC •  ١٢٠٠حداكثر )نیروی نگهدارنده بسیار باال
(كیلو گرم

 •Fail Safe (هنگام قطع برق، قفل باز می شود)
قفلخروجی وضعیت • 
دربخروجی وضعیت • 
ولت٢4و ١٢تنظیم خودكار ولتاژ برای • 
درجه + 5٠تا -٣٠: دمای مناسب برای عملکرد • 

سانیگراد 
مناسب برای انواع درب های چوبی و آلومینیومی• 
درجه باز شو١8٠و ٩٠
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EDP-F5: مدل

آهنرباییقفل برقی سارو با ضامن 
EDP-F5  • ولت ١٢: ولتاژ عملکردDC • Fail 

Secure (  هنگام قطع برق، قفل بسته می ماند و
(  باید با كلید آنرا باز كرد

دربدارای رله تشخیص وضعیت • 
قفلدارای رله تشخیص وضعیت • 
ثانیه ٦قابلیت تنظیم تاخیر تا • 
آمپر ٠.١٢: جریان مصرفی• 
كلید  ٣دارای سیلندر آپارتمانی امنیتی به همراه • 

و رزت 
میلی متر٣٦*٢8*٢٠٦: ابعاد• 
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Magla2: مدل

بوده و ٦٦٠lbsداراى قدرت  Magla2قفل مگنتی 
.دارد٢4و ١٢عملکردی با هر دو ولتاژ 

با )امکان نصب بر روی انواع درب های شیشه ای 
، چوبی و فلزی از ویژگی های(فریم غیر شیشه ای

ت  های مگنتی جهقفل .باشدبارز قفل مگنتی می 
ال به اتصال به سیستم های كنترل تردد و یا مستق

ی عنوان قفل كنترل كننده تردد قابل استفاده م
کان ویژگی های قفل مگنتی میتوان به اماز .باشند

ه نصب بر روی انواع درب های چوبی، فلزی و شیش
داراى عملکرد   Magla2مگنتی قفل .نمودای اشاره 

٦٦٠lbsو قدرت ٢4و ١٢با هر دو ولتاژ  ٣٠٠یا )
 Magla2استفاده از قفل مگنتی با .دارد( كیلوگرم 

و   NOشما میتوانید عالوه بر استفاده از كلید هاى 
NC  و ٦، ٣، ٠از قابلیت تنظیم زمان قفل شدن براى

.ثانیه بهره بگیرید٩ 8



Magla3: مدل

(5٠٠KgقدرتدارایساروMagla3مگنتیقفل
1100 lbs)دارای،ولت٢4و١٢ولتاژعملکردبا

درهایانواعرویبرنصبجهتنصببراكت های
یشیشه ادرهایرویبرنصبامکان)فلزیوچوبی
استفادهوبزرگدرهایبرایمناسب،(نداردوجود

.عمومیمکان هایدرهایرویبر
ربدوقفلوضعیتتشخیصرله هایدارایقفلاین

جهتپتانسیومتریکدارایهمچنین.می باشد
.می باشدثانیه٩تا٠بینشدنقفلزمانتنظیم

د،داروجودقفلبدنهرویوضعیتنشانگرLEDیک
دربولیداردوجودقفلدربرقجریانكههنگامی

قفلدربكههنگامیوقرمزآنرنگنشدهقفل
.می شودسبزآنرنگشود
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Mini-Magnet2: مدل

ساروبرقیقفل
Mini-Magnet2 كیلوگرم٦5:مقاومتنیروی•

ولت١٢:عملکردولتاژ•
DC • Fail Safe میبازقفلبرق،قطعهنگام)

(شود
آمپرمیلی١5٠:ورودیجریان•
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ES1: مدل

ساروقفل مقابل برقی 
ES3-SSS  • ولت١٢تا 8:ولتاژ عملکرد

AC/DC • میلیمتر84: سوراخ زبانه قفل
میلیمتر١٦: ضخامت سوراخ زبانه قفل• 
آمپر١.٣حداكثر : جریان مصرفی لحظه ای• 
كیلو٢5٠: قدرت مقاومت ضربه• 
ت  مقابل برقی، پس از دریاف) دارای پین تاخیری • 

، در یک پالس برق، تا زمانی كه درب یکبار باز شود
(وضعیت باز باقی می ماند

 •Fail Secure (   در صورت قطع برق، درب قفل
.داین محصول ساخت كشور اسپانیا می باش( است
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 Magstop1: مدل

سارودرباستوپ
Magstop1 ١٢برایتنظیمقابل:عملکردولتاژ•

DCولت٢4و (استولت١٢فرضپیشحالت)
وضعیتگزارشبرایNCوNOخروجیدارای•

درب
كیلوگرم٦5:نگهدارندهنیروی•
سانتیگراد+7٠تا-٢٠:مناسبمحیطیدمای•
دیواریوزمینیحالتدودرنصبقابل•
ازاطمینانبرایمقابلیزاویهپذیریانعطاف•

مگنتباكاملبودندرگیر
هكدربهاییتماموامنیتیدربهایبرایمناسب•
می شوندبازدرجه٩٠زاویهدر
رویدكمهفشاربا)دربسازیرهادكمهدارای•

(می گرددجدامقابلیازمگنتبالفاصلهمگنت
12
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EXK-02:مدل

ساروخروجدكمه
EXK-02 رویآلیاژ:بدنهجنس•

٣٠4استیلاستینلس:صفحهجنس•
NOخروجیدارای• Failقفلهایبرایمناسب)

Secureیبرقحیاطیقفلهایوبرقیمقابلمانند)
روكاروتوكارنصبامکان•
مترمیلی٢٣*5٠*8٦ابعاد•
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EXK-02:مدل

ساروحیاطیبرقیقفل
EL-001 ACوDCولت١٢تا8:عملکردولتاژ• •

آمپر٢.٦5:ایلحظهمصرفیجریان
سرقتضدبرنجیزبانهدارای•
معمولیكلیدسه،٦٠فاصله•
وشبازبیرونوشوبازداخلدربهایبرایمناسب•
اصلیهایورودیوحیاطیدربهایبرایمناسب•

ساختمان ها



EXK-03:مدل

ترینكاربردیازیکیEXK-03خروجفشاریدكمه
بهكهاستخروجدكمه هایانواعمنحصربفردترینو

فشاریسطحداشتنوخاصطراحیداشتنعلت
بنصكهمحلیهردردكمهاینمی شودباعثبزرگ

وكندعملراحتیبهوشوددیدهخوبیبهمی شود
دیدهبرایایمنوآسانكامالًاضطراریمواقعدر

.باشدكردنعملوشدن
بستهمداریکوبازمداریکدارایدكمهاین

Failقفل هایازنوع٢هربرایمی تواندكهمی باشد
SafeوFail Secureشوداستفاده.

تعریفمطابقغباروگردضدوآبضددكمهاین
IP65،استاندارددارایهمچنیناستCEوROHS

.می باشدنیز
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EXK-04: مدل

وزیباطراحیدارایEXK-04خروجفشاریدكمه
بازاب)توكاروروكارنصبامکان.می باشدكاربردی

این.داردوجوددكمهاینبرای(آنپشتقابكردن
می باشدبستهمداریکوبازمداریکدارایدكمه

Failقفل هایازنوع٢هربرایمی تواندكه Safeو
Fail Secureضدوآبضددكمهاین.شوداستفاده

همچنیناست،IP65تعریفمطابقغباروگرد
.می باشدنیزROHSوCEاستاندارددارای
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 EXK-05نوریخروجی : مدل

EXK-05 ولت١٢:عملکردولتاژ•
DC آمپرمیلی١ازكمتر:مصرفیجریان•

زاماک:بدنهجنس•
آلومینیوم:صفحهجنس•
١5هفاصلدرسنسورعملکرد)لمسبهنیازبدون•

(مترسانتی
NCوNOخروجیدوهردارای• هربرایمناسب)
Failقفلهاینوعدو SafeوFail Secure) امکان•

توكاروروكارنصب
برایمناسب•مترمیلی٣٠*5٠*85ابعاد•

مراكزآزمایشگاه ها،جراحی،اتاق هایبیمارستان ها،
امتموآمدورفتپرمکانهایتمیز،اتاقپزشکی،

فادهاستبدونمی دهندترجیحكاربرانكهمکانهایی
خروج،دكمهبهشدننزدیکبافقطودستاز

.كنندبازراالکتریکیدرب های 17



KCW01:مدل

ساروغباروضدآبكلیدصفحه
DCولت١٢:عملکردولتاژ•
آمپرمیلی٣٠:مداوممصرفیجریان•
آمپرمیلی٦٠ازكمتر:ایلحظهمصرفیجریان•
آمپر٣:قفلبهخروجیجریانحداكثر•
میلیمتر٢5*75*١١8:ابعاد•
(رمز+كارترمز،كارت،)كاربر٢٠٠٠تاشناسایی•
Weigandخروجیدارای• 26
خطروزنگساختمانزنگبهاتصالامکان•
درآنفعالیتامکانوداخلیخطرزنگدارای•

فقط)درباجازهبدونشدنبازیاماندنبازصورت
(دارنددربوضعیتسیگنالكهقفلهاییدر
شدنجداصورتدرخطرزنگشدنفعال•
+٦٠تا-45ازباالبسیارهواییوآبمقاومت•

سانتیگراددرجه 18



KCW02:مدل

DCولت١٢-٢4:عملکردولتاژ•
IP66آبضد•
میلیمتر١٢٠x76x25:ابعاد•
EMكارتنوعهرتشخیصامکان• 125 KHz

رمز،كارت،)حالتسهدركاربر١٠٠٠تاشناسایی•
(رمز+كارت

سانتیمتر١-8:كارتخواندنفاصله•
هبوسرعتبهكاربرانكردناضافهوحذفامکان•

كلیدصفحهطریقازفقطآسانی
+٦٠تا-4٠ازباالبسیارهواییوآبمقاومت•

سانتیگراددرجه
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KC01: مدل

DCولت ١٢: ولتاژ عملکرد• 
میلی آمپر٢٠: جریان مصرفی مداوم •
میلی آمپر7٠: جریان مصرفی لحظه ای• 
میلیمتر٢٢*78*١٢٠: ابعاد• 
(رمز+كارت، رمز، كارت)كاربر ١٠٠٠شناسایی تا  •
Weigandدارای خروجی •  26 
امکان اتصال به زنگ ساختمان• 
فعال شدن زنگ خطر داخلی در صورت جدا شدن  • 

صفحه كلید از محل نصب
 IPمقاوم در برابر رطوبت و گرد و خاک مطابق با • 

(مناسب برای فضاهای مسقف و داخلی) 55
درجه سانتیگراد٦٠تا ٠مقاومت دما از • 
رطوبت% 8٠مقاومت در برابر حداكثر • 
مناسب برای تمام مکان های داخلی و حیاط های • 

مسقف، مجموعه های اداری و مسکونی 20



CR01:مدل

CR01–ساروخوانكارتدستگاه
DCولت٩-٢4:عملکردولتاژ•
IP66آبضد•
مترسانتی٣-١٠:كارتخواندنفاصله•
كارت٢٠٠٠:كاربرظرفیت•
میلیمتر١٠٣x48x20:ابعاد•
+٦٠تا-4٠ازباالبسیارهواییوآبمقاومت•

سانتیگراددرجه
EMكارتنوعهرتشخیصامکان• 125 KHz
ABS:متریال•
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KCF01: مدل

KCF01–دستگاه اثر انگشت سارو 
DCولت ١٢: ولتاژ عملکرد •
میلی آمپر٦٠: جریان در حالت بیکار •
میلی آمپر١٢٠: جریان در حالت استفاده • 
آمپر٢حداكثر : جریان خروجی برای قفل• 
میلیمتر88*88*٢٢: ابعاد• 
EM 125 KHZامکان تشخیص هر نوع كارت • 
كاربر 5٠٠)كاربر در سه حالت ١5٠٠شناسایی تا  •

(كاربر كارت5٠٠كاربر رمز عبور، 5٠٠اثرانگشت، 
هكمتر از یک ثانی: زمان شناسایی اثرانگشت• 
Wiegandپشتیبانی از خروجی •  26
امکان اتصال به زنگ درب •
امکان اتصال به زنگ خطر• 
+  5٠تا -٢٠مقاومت آب و هوایی بسیار باال از • 

درجه سانتیگراد 22



RM1:مدل

ساروكانالهتکرسیوروریموت
RM1 ولت١٢:عملکردولتاژ•

DC مگاهرتز4٣٣:فركانس•
همراهبهریموتعدد٢)ریموت٣٠:دستگاهظرفیت•

(گرددمیارائهدستگاه
میلیمتر٣٠*4٣*٦٢:ابعاد•
آمپرمیلی٩ازكمتر:ایلحظهمصرفیجریان•
متر5٠:ریموتبردمیزان•
ازپس:Pulse.١:حالتچهاردرعملکردتنظیمامکان•

میبستهخودكارطوربهثانیه٣ازپسوبازدكمه،فشردن
هماندروشودمیبازدكمه،فشردنازپس:Latch.٢.شود
:Momentary.٣.دهیمفشاررابستهدكمهتاماندمیحال

تنبرداشباوماندمیبازاستدكمهرویانگشتكهزمانیتا
باوبازدكمهیکفشردنبا:Toggle.4.شودمیبستهانگشت
شودمیبستهدكمههمانفشردن 23



 RM2: مدل
ساروو رسیور دوكاناله ریموت 

RM2 ولت١٢:عملکردولتاژ•
DC مگاهرتز4٣٣:فركانس•

دستگاههمراهبهریموتعدد٢)ریموت٣٠:دستگاهظرفیت•
(گرددمیارائه

مترمیلی٣٠*4٣*٦٢:ابعاد•
آمپرمیلی٩ازكمتر:ایلحظهمصرفیجریان•
متر5٠:ریموتبردمیزان•
(استپذیرامکانریموتاینطریقازجداگانهدربدوكنترل)رلهدودارای•

فشردنازپس:Pulse.١:حالتچهاردرعملکردتنظیمامکان•
.شودمیبستهخودكارطوربهثانیه٣ازپسوبازدكمه،

٢.Latch:میحالهماندروشودمیبازدكمه،فشردنازپس
كهزمانیتا:Momentary.٣.دهیمفشاررابستهدكمهتاماند

ستهبانگشتبرداشتنباوماندمیبازاستدكمهرویانگشت
همانفشردنباوبازدكمهیکفشردنبا:Toggle.4.شودمی

شودمیبستهدكمه 24



وسارلیتیومیباطریباقفلتغذیهمنبع:مدل

١١٠V:ورودیولتاژ• AC-220V AC ولتاژ•
١٣.5V:خروجی DC :پایدارخروجیجریان•
آمپر٣.5حداكثر

آمپر5حداكثر:ایلحظهخروجیجریان•
7Ahقدرتبالیتیومیباتریدارای•

همزمانكنترلبرایNCوNOخروجیدارای•
Failقفلهای SecureوFail Safe وكنترلامکان•

نترلكهایدستگاهوآیفونباقفلهاكاملهماهنگی
ارفشكردنكمنتیجه،دروهمزمانصورتبهتردد

انامک•دیگركنترلیهایدستگاهازالکتریکی
ابعاد•ثانیه١5تا٠ازقفلهاماندنباززمانتنظیم

بهاتصالبرایمناسب•مترمیلی44*87*١٩4
ایتحمقفلها،انواعوترددكنترلسیستمهایانواع

كنندهكنترلاینهایبرتریازNCوNOهمزمان
باشدمی 25



ساروباطریبدونقفلتغذیهمنبع:مدل

١١٠V:ورودیولتاژ• AC-220V AC ولتاژ•
١٣.5V:خروجی DC :پایدارخروجیجریان•
لحظهخروجیجریان•آمپر٣.5حداكثر

آمپر5حداكثر:ای
همزمانكنترلبرایNCوNOخروجیدارای•

Failقفلهای SecureوFail Safe
وآیفونباقفلهاكاملهماهنگیوكنترلامکان•

دروهمزمانصورتبهترددكنترلهایدستگاه
ایهدستگاهازالکتریکیفشاركردنكمنتیجه،
UPSبهاتصالامکان•دیگركنترلی

ثانیه١5تا٠ازقفلهاماندنباززمانتنظیمامکان•
مترمیلی٣8*87*١٣5ابعاد•
رلكنتسیستمهایانواعبهاتصالبرایمناسب•

ازNCوNOهمزمانحمایتقفلها،انواعوتردد
.باشدمیكنندهكنترلاینهایبرتری 26



LOOP1:مدل

وسیلهاینLOOP1ساروسیمعبورروكارحلقه•
دربداخلبهچهارچوبازسیمروكارانتقالجهت
می گیردقراراستفادهمورد
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LOOP2_425:مدل

اینLOOP2_425ساروسیمعبورتوكارحلقه•
بهچهارچوبازسیمتوكارانتقالجهتوسیله
سیمازكهمی گیردقراراستفادهمورددربداخل

.می كندمحافظتدربشدنبستهوبازهنگام
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LOOP-2-260:مدل

اینLOOP-2-260ساروسیمعبورتوكارحلقه•
بهچهارچوبازسیمتوكارانتقالجهتوسیله
سیمازكهمی گیردقراراستفادهمورددربداخل

می كندمحافظتدربشدنبستهوبازهنگام
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Contact US

Pounak. Tehran

ماییدجهت ارتباط با مجموعه كارا میتوانید بر روی آیکون های زیر كلیک ن

02144851783

09362249040

mailto:info@karacomplex.com
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel: 02122050837
http://www.karacomplex.com/
tel:09362249040
https://wa.me/989362249040
https://t.me/kara365_admin
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel:02144851783
tel:09362249040
https://karacomplex.com/Kara_Catalog_2019.pdf
http://www.karacomplex.com/
https://www.aparat.com/kara365.ir
https://www.youtube.com/channel/UCKPfbvv_73sPJh2TwDi8JSA
http://instagram.com/karacomplexcom
https://www.linkedin.com/company/karacomplex
https://www.facebook.com/karacomplexcom/about/

