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 پیمان گزاران  

 باالبا کارائی و توانمندی  PG-300گیت تردد مغناطیسی مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ارائه میدهد.  در ایران را  قابلیت های منحصربفرد و قابل رقابت با برترین برندهای اروپائی و آمریکائی

اطمینان و ایمنی    LEDگیری از یک نمایشگر بهره  واین دستگاه با بکارگیری باالترین تکنولوژی روز دنیا  

 منحصربفرد را برای شما به ارمغان می آورد. 

 توانائی ویژه جهت کار در محیط های با نویز بال  ❖

 نمایش هر گونه اشکال در سیستم و مشخص نمودن کامل قطعه خراب ❖

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

 

 

   

 زون قابل برنامه ریزی   18دارای  

 دارای شمارنده تعداد نفرات عبوری 

 قابل استفاده در محیط های با نویز بال 

 LEDنمایشگر  دارای  

 قابل استفاده در محیط های با ترافیک بال 

 تنظیم و انتخاب خودکار فرکانس مناسب توسط سیستم  

 دارای سه سطح دسترسی  

 با قابلیت تشخیص کلیه فلزات آهنی و غیر آهنی  

 پیوسته و یا تک زون    – امکان تنظیم آلرم برای زون ها بصورت مجزا  
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 PG-300 مدلی بازرس  تیگ دستگاهی عموم  مشخصات

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

60  Kg دستگاه  وزن   

222 x 82 x 40   Cm ی رونیب  م یفر ابعاد 

198 x 70 x 40   Cm ی داخل  م یفر ابعاد 

  دستگاهی کلی  فن مشخصات

  ➢   دستگاه  در اشکال  نوع کی اتومات  صیتشخ تیقابل با

  ➢ DSPی  تکنولوژ  با   هوشمند  ستمیس  و ی  قو اریبس  پردازنده  ستم یسی  دارا

  ➢ ی اضاف تداخالت ازی ری جلوگ  جهت فرکانس نیبهتر  انتخاب   جهت  طی محی زهاینو  کیاتومات  نگی توریمان تیقابل

  ➢ ) انتخابی (   دور  راه از  کنترل  دستگاه  و بوردی ک با کارکرد و ی ز یر برنامه تیقابل با

  ➢      LED تور یمان صفحه

  ➢ فلزات   قرارگرفتن  محل شی نما جهت  LED پانل دو ی دارا

  ➢   زون  18تا  بعنوانی زی ر برنامه و  فی تعر تیقابل با

  ➢   ومین یآلوم  و  مس همچونی آهن ری غ  و ی آهن  فلزات  هیکلی شناسائ و   صیتشخ تیقابل با

  ➢   زون هر جهت  1999 تا 1 از  تیحساس م یتنظ تیقابل با

  ➢   ناخواسته ی ها  آالرم از ی ر یجلوگ جهت شرفته یپی کی الکترون ستم یسی دارا

  ➢ ی صوت و ی نوری هشدار عالئمی دارا

  ➢ ی  عبور افراد  تعداد  محاسبه جهتی  کی تراف شمارنده تیقابل با

  ➢   در سه بخش مختلف   ی ز یر برنامه جهتی  تی امن درجه 3 با پسورد فی تعر تیقابل با

  ➢   گر یکد ی  کنار در  دستگاه 100 همزمان استفاده تیقابل با

  ➢   هیثان بر متر  0.5 تا   0.3   از  حرکت  سرعت فی تعر تیقابل با

  ➢ باردار ی خانمها  و  افراد  جهت  خطری ب "کامال و  مجاز ر یغ ی ها فرکانس  از استفاده  بدون

  ➢ سطح مختلف   8تا  0انتخاب آالرم صوتی از 

  ➢ گانه صوتی انتخاب آالرم (  9) تنوع   9تا  1انتخاب نوع آالرم از 

  ➢ ثانیه  4تا  5/0تنظیم مدت زمان آالرم از 

   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: EN61000, EN60204   
✓ Electric safety: En60950 
✓ Anti-interference standard: EN50082-1 

➢  
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