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 پیمان گزاران 

 با کارائی و توانمندی منحصربفرد S3-305گیت تردد مغناطیسی مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اولین بار در ایران گیت های دروازه ای فلزیاب با شرکت پیمان گزاران با همکاری گروه فنی و تخصصی  خود 

آمریکا    S3را تحت لیسانس شرکت  قابلیت های منحصربفرد و قابل رقابت با برترین برندهای اروپائی و آمریکائی

 ارائه میدهد. 

اطمینان و رنگی  اینچی تمام 7بهره گیری از یک نمایشگر  واین دستگاه با بکارگیری باالترین تکنولوژی روز دنیا 

 ایمنی منحصربفرد را برای شما به ارمغان می آورد.

  ساعت در هنگام قطع برق را دارد.  4با باطری داخلی که توانائی کار تا 

   توانائی اتصال به دوربین جهت ضبط تصاویر افراد عبوری 

 توانائی ویژه جهت کار در محیط های با نویز باال 

  سیستم و مشخص نمودن کامل قطعه خرابنمایش هر گونه اشکال در 

  سال خدمات پس از فروش در سراسر ایران 10دو سال گارانتی و 

 

 

  

 زون قابل برنامه ریزی 33دارای 

 سیستم پشتیبان برق اضطراری 

 دارای شمارنده تعداد نفرات عبوری

 نویز باال قابل استفاده در محیط های با

 اینچی 7دارای صفحه مانیتور تمام رنگی 

 تمامی ورود و خروج ها با درج زمان دقیق آنها نمایش

 با دستگاه کنترل از راه دور

 اینچی 7صفحه مانیتور تمام رنگی 

 قابل استفاده در محیط های با ترافیک باال
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 پیمان گزاران 

 S3-305 مدلی بازرس تیگ دستگاهی عموم مشخصات

-20 ° C ~ +45° C دستگاه کارکرد حرارت درجه 

80  Kg دستگاه وزن  

222 x 82 x 61   Cm ی رونیب میفر ابعاد 

200 x 70 x 61   Cm ی داخل میفر ابعاد 

  دستگاهی کلی فن مشخصات

    دستگاه در اشکال نوع کیاتومات  صیتشخ تیقابل با

   برق قطعی زمانها در استفاده جهتی باطر  به اتصال تیقابل با

   یاضاف تداخالت ازی ریجلوگ جهت فرکانس نیبهتر انتخاب جهت طیمحی زهاینو کیاتومات نگیتوریمان تیقابل

    دور راه از کنترل دستگاه و بوردی ک با کارکرد وی زیر برنامه تیقابل با

    کننده استفاده تر راحت عملکرد جهت  LCD توریمان صفحه

    کیاتومات ونیبراسیکال تیقابل با

   فلزات قرارگرفتن محل شینما جهت  LED پانل دوی دارا

    زون  33تا  بعنوانی زیر برنامه و فیتعر تیقابل با

    ومینیآلوم و مس همچونی آهن ریغ وی آهن  فلزات هیکلی شناسائ و  صیتشخ تیقابل با

    زون هر جهت 300 تا 1 از تیحساس میتنظ تیقابل با

    ناخواستهی ها آالرم ازی ریجلوگ جهت شرفتهیپی کیالکترون ستمیسی دارا

   ی صوت وی نوری هشدار عالئمی دارا

   ی عبور افراد تعداد محاسبه جهتی کیتراف شمارنده تیقابل با

    دستگاه استفاده وی زیر برنامه جهتی تیامن درجه چند با پسورد فیتعر تیقابل با

    گریکدی کنار در دستگاه 100 همزمان استفاده تیقابل با

    هیثان بر متر  0.5 تا   0.3  از حرکت سرعت فیتعر تیقابل با

   بارداری خانمها و افراد  جهت خطری ب "کامال و مجاز ریغی ها فرکانس از استفاده بدون

    برق قطعی زمانها در استفاده جهتی داخلی باطر به اتصال قابل

    دور راه از  ماتیتنظ انجام جهت  Remote Controlی دارا

   

  ساخت وی منیای استاندارهای دارا
 ISO9001 ISO14001 HSMS18001 CE 
 Certificate from Ministry of Public Security Safety and 

           Police Electronic Products Quality Inspection Center 
 In accordance with: EN60950, WN50081-1, EN50082-1 
 Electric safety: En60950 
 Anti-interference standard: EN50082-1 

  

  DSP ی تکنولوژ با هوشمند ستمیس وی قو اریبس پردازنده ستمیسی دارا و
 

 پیمان گزاران  
 2واحد  – 52پالک  –خیابان برازنده  –آدرس : پل سیدخندان 

 88534441-2تلفن : 

 88751964نمابر : 

 sales@pg-co.com ایمیل :


