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Simaran

کـنـتـرل تــردد

Simaran

KP1000K

SIMPARK101/201

FK1200K

استندالون

آنتن برد بلند 

استندالون

 مشخصات
فنـــی

 مشخصات
فنـــی

 مشخصات
فنـــی

۱۲ مــاه 
گارانتـی

۵ سال خدمات

۱۲ مــاه 
گارانتـی

۵ سال خدمات

۱۲ مــاه 
گارانتـی

۵ سال خدمات

حذف و اضافه کاربران بصورت سریع و متوالی از طریق دستگاه کنترل تردد
Outdoor قابلیت نصب روکار

 54 : IP
قابلیت اتصال به انواع کنترل تردد از طریق ویگاند

قابلیت خواندن تگ یا کارت UHF از فاصله ۳ تا8 متر
       مدل ۱۰۱       ۲۵۵*۲۵۵میلی متر

ابعاد
               مدل ۲۰۱      ۲۱۵*۲۱۵میلی متر

ظرفیت ۱۰۰۰ کاربر)اثر انگشت - کارت - رمز عبور(
دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور
سنسور اثر انگشت فوق العاده جهت خواندن سریع و دقیق اثر انگشت

قابلیت حذف و اضافه کاربران بصورت سریع و متوالی
Indoor قابلیت نصب توکار

دارای سوئیچ آالرم ضد سرقت
قابلیت اتصال به قفل برقی - دکمه خروج - دکمه اضطراری هنگام آتش سوزی

قابلیت تنظیم زمان رله خروجی

کارتکارتاثر انگشت

UHF کارت

رمزرمز

KP22K/O

استندالون

 مشخصات
فنـــی

۱۲ مــاه 
گارانتـی

۵ سال خدمات

ظرفیت ۲۰۰۰ کاربر)کارت - تگ - رمز عبور(
دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور

68 : IP
Outdoor قابلیت نصب روکار

12V DC :منبع تغذیه
بدنه فلزی ضد آب

دمای کاری: ۳۵- تا 6۰+ درجه سانتیگراد
قابلیت اتصال : قفل برقی، آالرم، سنسور درب، دکمه خروج ، کارتخوان 

خارجی و زنگ درب

رمزکارت

ظرفیت ۱۰۰۰ کارت )کارت - تگ - رمز عبور(
دستگاه کنترل دسترسی با قابلیت خواندن کارت های 125KHz رایج در کشور

قابلیت حذف کارت با شناسه کاربر در صورت گم شدن کارت
Indoor قابلیت نصب توکار

مجهز به LED راهنما جهت منوی تنظیمات و فعال شدن رله خروجی
قابلیت تنظیم زمان رله خروجی

قابلیت اتصال به قفل برقی  - دکمه خروج

 مشخصات
فنـــی

125KHz قابل استفاده بر روی تمامی اکسس کنترل های با کارتخوان
دارای کد جهت سهولت و اطمینان از تعریف کارت به دستگاه اکسس کنترل

طراحی زیبا، کم حجم

EM125KHzتگ  جاسوئیچی



Leader ۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه

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

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                     ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                                   ۲8۰ وات

حداکثر وزن 
هــــر لنــگه

مدل 4TI                              ۲/۷۵ متر
مدل 5TI                              ۳/۵ متر

مدل 4TI                             ۳۵۰ کیلوگرم
مدل 5TI                        ۲۵۰ کیلوگرم

زاویه چرخش                                                   ۱۱۰ درجه

حداکثر طول 
هــــر لنــگه

Faraz P

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه

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

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                              ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                                            ۲8۰ وات

حداکثر وزن 
هــــر لنــگه

مدل 4P                                        ۲/۷۵ متر
مدل 5P                                         ۳/۵ متر

مدل 4P                                ۳۲۰ کیلوگرم
مدل 5P                           ۲۵۰ کیلوگرم

زاویه چرخش                                                           ۱۱۰ درجه

Made In Iran
Simaran

۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

حداکثر طول
هــــر لنــگه

Faraz S

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف 
حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه

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

Made In Iran
Simaran

۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                   ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                                 ۲8۰ وات

مدل 4S                              ۲/۷۵ متر
مدل 6S                              ۳/۵ متر

مدل 4S                             ۲8۰ کیلوگرم
مدل 6S                        ۲۵۰ کیلوگرم

زاویه چرخش                                                 ۱۱۰ درجه

حداکثر وزن 
هــــر لنــگه

حداکثر طول
هــــر لنــگه

Faraz N

بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف
حرکت یکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه

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

Made In Iran
Simaran

۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                 ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                                ۲8۰ وات
حداکثر طول هر لنگه                                                     ۲/8۵ متر

حداکثر وزن هر لنگه                                               ۲8۰ کیلوگرم
 زاویه چرخش                                                         ۱۲۰ درجه

Faraz L

بازوی قدرتمند و زیبا و قفل شوندۀ مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی
حرکت یکنواخت ، بی صدا ، بدون ضربه

دارای دو سرعت اولیه و آهسته هنگام باز و بسته شدن

Made In Iran
Simaran

۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                  ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                                 ۲8۰ وات

                               ۲/۷۵ متر
                         ۳۰۰ کیلوگرم

حداکثر زاویه چرخش درب                           ۱۱۰ درجه
دمای کاری )سانتی گراد(                      منفی ۲۰ الی مثبت 8۰ درجه سانتی گراد

حداکثر وزن هـر لنگه
طول هـر لنگه درب  

Accessories

         فالشر                        ریموت کنترل                            فتوسل                          مرکز کنترل

کم حجم ٬ بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی

دارای چرخ دنده فوالدی - برنزی ) بلبرینگ محکم (

به همراه 4 متر ریل ) دنده شانه ای( فوالدی

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                    ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                  6۰۰ - ۳۰۰ وات

وزن درب                                       ۱۵۰۰ -۵۰۰ کیلوگرم

Mover ۲4 مــاه
گارانتـی

۱۰سال خدمات

     ریموت              فتوسل                فالشر                 ریل فلزی  

متعلقات

Faraz ۲4 مــاه
گارانتـی

۱۰سال خدمات

متعلقات

Faraz

Made In Iran

دارای چهار عدد لیمیت سوئیچ

امکان اتصال به چراغ سردرب

مناسب برای ورودی های عریض مانند انبارها ٬ کارگاه ها و سردخانه ها

مجهز به سیستم خالص کن در هنگام قطع برق

امکان اتصال به فتوسل ایمنی

قابلیت فرمان پذیری توسط کلید دستی ، ریموت کنترل ، کارت خوان

Simaran

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                                ۲۲۰ ولت 
قدرت موتور                                               ۹۰ وات

طول میله راهبند                                        ۳/۵ متر ~ 6 متر          
زمان باز شدن راهبند ۵ متری فالشردار           6 ~ ۳ ثانیه
زمان باز شدن راهبند 6 متری تلسکوپی           6 ~ ۲ ثانیه

گشتاور چرخش موتور                                 ۲8۰۰ دور در دقیقه    

Accessories

               ریموت                                میله ) بوم (                        دوشاخه پایه بوم                     

۲4 مــاه 
گارانتـی

۱۰سال خدمات

نی
ت ف

صا
شخ

م

   )V-ac( ولتاژ کاری موتور
   )A( جریان کاری
)W( قدرت موتور
)uF( خازن همراه
)C( محافظ دمایی

)Kg( حداکثر وزن درب ریلی قابل حمل
)rpm( دور موتور

IP کالس محافظ
)C( محدوده دمایی کارکرد

220V - 50Hz 
2

450
16

140
1200
1400
IP44

-20 to +80

درب هــای اتومــاتیـک

Accessories Simaran

              فالشر                         ریموت کنترل                            فتوسل                     مرکز کنترل

کم حجم ٬ بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی

دارای چرخ دنده فوالدی - برنزی ) بلبرینگ محکم (

به همراه 4 متر ریل ) دنده شانه ای( فوالدی

 مشخصات
فنـــی

ولتاژورودی                                    ۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
قدرت موتور                                  6۰۰ - ۳۰۰ وات

وزن درب                                       ۱۵۰۰ -۵۰۰ کیلوگرم

Faraz P ۲4 مــاه
گارانتـی

۱۰سال خدمات

          فالشر             ریموت               فتوسل                 ریل فلزی

متعلقات

درب هــای اتومــاتیـک

Simaran Automatic Doors Simaran Automatic Doors

Made In Iran
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Faraz 1200 ریلی
220V - 50Hz 

3
660
18

140
2000
1400
IP44

-20 to +80

Faraz 2000 ریلی

نی
ت ف

صا
شخ

م

   )V-ac( ولتاژ کاری موتور
   )A( جریان کاری
)W( قدرت موتور

)Kg( حداکثر وزن درب 
)rpm( دور موتور

IP کالس محافظ
)C( محدوده دمایی کارکرد

220V - 50Hz 
1.3
350
800

1400
IP44

-20 to +60

فراز ریلی 800
220V - 50Hz 

2
450

1200
1400
IP44

-20 to +61

فراز ریلی 1200
220V - 50Hz 

2.5
550

1500
1400
IP44

-20 to +62

فراز ریلی 1500
220V - 50Hz 

3
660

2000
1400
IP44

-20 to +63

فراز ریلی 2000

          فالشر             ریموت               فتوسل                 ریل فلزی

متعلقات

Faraz ۲4 مــاه
گارانتـی

۱۰سال خدمات
Made In Iran

Simaran

          فالشر             ریموت               فتوسل                 ریل فلزی


