


0 امکان تنظیم سرعت حرکت باله های گیت. 

0 دارای قابلیت تنظیم زمان عبور افراد از گیت. 

0 قابلیت کارکرد به صورت یک طرفه یا دو طرفه. 

0 طراحی گیت ها جهت استفاده در محیط داخلی. 

0 قابلیت هک لوگوی سازمان روی شیشه های گیت. 

0 امکان بسته شدن درب در صورت عبور از جهت مخالف. 

0 قابلیت استفاده از گیت ها به صورت نرمال باز یا بسته.  قابلیت استفاده از گیت ها به صورت نرمال باز یا بسته. 

 .LED 0 تغر رنگ باله ها در هنگام باز و بسته شدن به وسیله

0 سرعت کارکرد گیت در حالت Sensor Mode چهل تردد در دقیقه. 

0 برخورداری از فیوز محافظ جان برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی. 

0 طراحی این گیت از نوع گذرگاه باله ای با باله های متحرک می باشد. 

0 دارا بودن آالرم جهت گزارش عبور بیش از یک نفر یا عبور از جهت مخالف. 

0 امکان تعبیه UPS مناسب داخلی برای مواقع اضطراری قطع برق داخل گذرگاه. 

0 دارای کارت شبکه جهت اتصال و کنترل کلیه المان های گیت به صورت مستقیم از راه دور.  دارای کارت شبکه جهت اتصال و کنترل کلیه المان های گیت به صورت مستقیم از راه دور. 

0 دارا بودن سه جفت سنسور ایمنی جهت جلوگیری از برخورد مانع شیشه ای به افراد تردد کننده. 

0 راهنمایی تردد کنندگان با نشان دادن جهت و مسیر حرکت به وسیله زبان حرکت نور بر روی گیت. 

0 توانایی تشخیص جهت حرکت بوسیله 7 جفت سنسور و اطمینان از عبور شخص، شمارش افراد عبوری 

و جلوگیری از ایراد صدمه به عابر توسط سنسور های ایمنی. 

0 امکان اطالع رسانی متنی به زبان انگلیسی، مانند : خوشامدگویی، اطالع رسانی نام درگاه ورودی و... 

از طریق پنل نوری تعبیه شده در جلوی کابین. 

شرکت پیام گستر فاوا 

Info@payamgostar.ir :ایمیل                     mydejban.com :تلفن تماس: 44019738 021                 وبسایت
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