
قفل شفتی برقی  

  FG-C Strike 2 

      نسـل جدیـد قفـل هـای امـروزی؛ قفـل هـای الکتریکی می باشـند که بر اسـاس جریان بـرق کار می کننـد. قابلیت اتصال 

بـه سیسـتم کنتـرل تـردد را دارنـد و می توانند امکانات بسـیاری در اختیار حراسـت و مدیریت قـرار دهند.  قدرت تحمل 

فشـار و وزن ایـن قفـل بسـیار بـاال اسـت و  قابلیـت تنظیـم مدت زمـان باز مانـدن درب،  به شـما ایمنی و امنیت بیشـتری 

در قسـمت ورودی سـاختمان یـا درب هـا خواهـد داد. از ایـن قفـل الکترونیکـی مـی توانیـد در انـواع درب چوبـی، درب 

اضطـراری، درب تـک لنگـه و درب دو لنگـه، درب شیشـه ای، درب سـکوریت و غیـره اسـتفاده نمایید.همچنین می توانید 

ایـن قفـل را بـه همـراه دسـتگاه کنتـرل تـردد و دسـتگاه حضـور و غیـاب در سـاختمان خـود اسـتفاده کـرده و از امکانـات 

نظارتی راحت تر و بیشتر بر ترددها بهره برده و همچنین امنیت ورودی ساختمان خود را افزایش دهید. 

www.faraafan.com

تهران : خیابان دکتر شریعتی، پایینتر از حسینیه ارشاد، بن بست ویرا، پالک ١٢، طبقه ۴ شرقی، واحد 16

fail safe مدل
تولید دمای کم  

بدنه ی آلومینیومی 
DC12V :ولتاژ عملکرد

قابلیت تحمل نیروی 800 کیلوگرمی 
دارای طراحی خاص و آزمایش شده 
مناسب برای مکان هایی با تردد باال مناسب برای مکان هایی با تردد باال 

مناسب برای درهای شیشه ای، چوبی و فلزی 
دارای سنسور مانیتورینگ در و وضعیت قفل 

رطوبت عملیاتی ٩٠ درصد ، دمای کاری ١٠- تا ٥٥ درجه سانتیگراد 

 .Wooden door.  .Emergency door.  .Steel door.  .Security door.

ویژگی های فنی : 

مشخصات فنی : 

02126722474

2مدل : 
نوع قفل  
صفحه قفل 
صفحه روبرو  
زبانه قفل  
ولتاژكاری 
جريان اوليه 
جريان آماده باش  جريان آماده باش  
زبانه قفل  
ايط استفاده  
سيم های خروجى  
دمای سطح بدنه 
دمای كار  
رطوبت عمليا  
دفعات تست  دفعات تست  
جنس صفحه روبرو 

وزن 

 قفل زمان اتصال برق
(٢٠L x ٣.٥W x ٤.١H)cm
(٩.٠L x ٢.٥W x ٠.٢H )cm

١٫٦cm DIA,   ١٫٦cm throw  ، استيل ضد زنگ
١٢V DC
٩٠٠mA
١٢٠١٢٠mA

  ٨٠٠Kg توانا تحمل وزن  
 درب چو ، درب شيشه ای، درب فلزی
NC/COM/NO , وضعيت خروجى درب

 دمای پاي
-١٠ oC ~ ٥٥ oC (١٤ oF ~ ١٣١ oF)
٩٠ ~ ٪٠٪(non-condensing)
 ٥٠٠ هزار دوره تست شده
آلومينيوم
٠.٧٢kg


