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رديف

ردار هثٌا
فْزست تزاسياب ّای اتَهاتیك اس ضزکت بُ

BORDAR

SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

تػَيز

قیوت ريالي

تزاسياب اتَهاتیك FAL-32
تشرگٌوايي  32X:سي ٍ دٍ تزاتز ،سیستن گزاديا درجِ تا تار رتیكَل گَُ ضكل

1

 هجْش تِ کوپاًساتَر اتَهاتیك تا سیستن دهپیٌگ -دقت 1 :هیلیوتز 1mm

تواس

 ساخت کوپاًي  ،GEO-FENNELالواى

تزاسياب اتَهاتیك

2


Geo-1026

دقت 2 :هیلیوتز
تشرگٌوايي  26X:تیست ٍ ضص تزاتز
سیستن گزاديا درجِ تا تار رتیكَل گَُ ضكلٍ -سى  1.5 :کیلَگزم
2mm

 هجْش تِ کوپاًساتَر اتَهاتیك -Air Damping -ساخت کوپاًي GEO-FENNEL

تزاسياب اتَهاتیك

Geo-1020

SILVA AB

دقت 2/5 :هیلیوتز  -2.5mmتشرگٌوايي  20X:تیست تزاتز

3

 سیستن گزاديا درجِ تا تار رتیكَل گَُ ضكلٍ -سى  1.5 :کیلَگزم
 تا کوپاًساتَر اتَهاتیك ٍ سیتن دهپیٌگ َّاAir Damping -


ساخت کوپاًي GEO-FENNEL

SUUNTO

تزاسياب اتَهاتیك FAL20

4

تشرگٌوايي  20X:تیست ٍ دٍ تزاتز ،سیستن گزاديا درجِ تا تار رتیكَل گَُ ضكل
 هجْش تِ کوپاًساتَر اتَهاتیك تا سیستن دهپیٌگ -دقت 2 :هیلیوتز 2mm
ساخت کوپاًي  ،GEO-FENNELالواى

تزاسياب اتَهاتیك

1 mm

 تشرگٌوايي  32X:سي ٍ دٍ تزاتز -سیستن گزاد يا درجٍِ -سى  1.5 :کیلَگزم
 ا کوپاًساتَر اتَهاتیك ٍ سيستن دهپیٌگ َّا
 -Air Dampingساخت کوپاًي SETL

تزاسياب اتَهاتیك

6

 دقت 2/5 :هیلیوتز

AL-020

2.5mm

 ا کوپاًساتَر اتَهاتیك ٍ سیتن دهپیٌگ َّا
 -Air Damping ساخت کوپاًي SETL

تزاسياب اتَهاتیك

7

AL-024

 دقت 2 :هیلیوتز  -2mmتشرگٌوايي  24X:تیست ٍ چْار تزاتز
سیستن گزاديا درجِ -تا کوپاًساتَر اتَهاتیك ٍ سیتن دهپیٌگ َّا
ٍ -Air Damping سى  1.5 :کیلَگزم -ساخت کوپاًي SET

560

WWW.SILVA.SE

 تشرگٌوايي  20X:تیست تزاتز -سیستن گزاديا درجٍِ -سى  1.5 :کیلَگزم

کذ سفارش

WWW.SUUNTO.COM

5

 دقت 1 :هیلیوتز

AL-32

تواس

GPS
REF:
981211
MABNA CO .SA
WWW.BORDARMABNA.COM

فْزست تزاسياب ّای اتَهاتیك اس ضزکت تُزدار هثٌا

رديف

Ni2

9





0.7mm
30X:

30X:

BORDAR

SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

تػَيز

قیوت ريالي
تواس

کذ سفارش
513

UOMP

تزاسياب اتَهاتیك DINIV 100

 دقت 0/5 :ميليمتر  -0.5mmبسرگنمايي  28X:تیست ٍ ّطت تزاتز
10

SILVA AB

 تیصتزيي تزد فاغلِ ياتي  100:متر و کمترين برد فاصله يابي  2/5متر
 دارای تراز ديجيتال که توانايي محاسبه ارتفاع و فاصله را دارد.
 دارای حافظه داخلي-نور پشت صفحه جهت قرائت صحيح و انتقال داده ها
 مجهس به مير بارکدار جهت فاصله يابي

SUUNTO
WWW.SUUNTO.COM
WWW.SILVA.SE
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REF:
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MABNA CO .SA
WWW.BORDARMABNA.COM

تزاس ً 5قطِ ی لیشری هذل  -Multi Pointer 5 Blue -ساخت صئَفٌل آلواى

 ازٔٛازیه (ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر) آالرْ خارج اس ززاس ٚلفُ وٕدا٘سازٛر خای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی خٟر ٘ػة رٚی س ٝخای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا ٘مط ٝتزداری دارای٘ 5مغِ ٝیشری ػٕٛد تز یىذیٍز (خّ,ٛزح,راسر ,تاال  ٚخاییٗ) وارتزد تسیار آساٖ تذ٘ٔ ٝما – ْٚوٛزه  ٚسثه ٔما ْٚدر تزاتز ٌزٔا ٌ ٚزد  ٚغثارهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 2یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد وٕدا٘سازٛر – (خٛد ززاس ازٔٛازیه)  ±3زا  5درخٝ اتؼاد ٚ – 80×98×101mmسٖ  0/74ویٌّٛزْ ٔحذٚد ٜواروزد دٔا  -10زا  40درخ ٝسا٘سیٍزاد ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش )AA دسسٍا ٜدارای خؼث ٝحُٕ فایثزٌالس -ػیٙه ٔحافظ -زارٌر ٔغٙاعیسی  ٚوٕزتٙذ حُٕ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ

BORDAR

SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS
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BORDAR

SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

تزاس لیشری ً 5قطِ ا ی هذل  -GEO 5 P -ساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 دارای ٘ 5مغِ ٝیشری (تاال,خاییٗ,خّ,ٛزح  ٚراسر) تزای وارتزدٞای ضالِٛی -ززاس وزدٖ-ا٘سماَ ٘ماط  ٚسایز خٛد ززاس ازٔٛازیه تا آالرْ خارج ضذٖ اس ززاس –سایش  ٚاتؼاد وٛزه دسسی تسیار ٔما ْٚتزای ضزایظ سخر واری تا ٔحافظ خٛضص السسیىی ویف حُٕ تزس٘سی وٕزی واروزد تا  3ػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ (سایش)AA ٔدٟش ت ٝلفُ وٕدا٘سازٛر (تزای ٔحافظر اس دسسٍا ٜتٍٙٞ ٝاْ حُٕ) دارای خایٔ ٝغٙاعیسی تا آداخسٛر "1/ 4" ٚ 5/8خٟر ٘ػة رٚی س ٝخای ٝدٚرتیٗ ػىاسی,س ٝخای٘ ٝمط ٝتزدای یا آٚیش وٕزی دارای زارٌر خایٔ ٝغٙاعیسیهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 2یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜززاس ازٔٛازیه وٕدا٘سازٛر – (خٛد ززاس ازٔٛازیه) ±3.5 ٔحذٚد ٜواری ِیشری (تزد ٔٛثزٔ 30سز حذاوثز  -تسس ٝت ٝرٚضٙایی فضای وار) ِیشر والس2 ٔحذٚد ٜواوزد دٔا  -10زا + 50درخ ٝسا٘سیٍزاد ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش  )AAتزای  12ساػر وار ٔذاْٚ ٔمأٚر رعٛتسی اسسا٘ذارد IP54 ٚسٖ ٌ 500 :زْ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم ا غاتت ضزتِ
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تزاس لیشری خطي هذل ) -FL40(Power Cross SPساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال

 ززاس ِیشری  -ازٔٛازیه تا خظ ِیشری افمی ػٕٛدیتا سایش وٛزه خیثی
 -لاتّیر خأٛش وزدٖ سیسسٓ خٛد ززاسی ازٔٛازیه تزای وارٞای دسسی ٙٔ ٚاسة ٔحیظ ٞای سخر واری

حُٕ ضزت ٝخذیزی (
,ذ

افسادٖ اس ارزفاع یه ٔسز زسر ٌزدیذ ٜاسر)
هطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 3یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜحزور وٕدا٘سازٛر ( ازٔٛازیه)  ±3درخٝ ٔحذٚد ٜزاتص ِیشری ٔزئی ٔ 30سز خٛضص ع َٛخظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك 135درخ ٚ ٝخٛضص ع َٛخظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك150درخٝ ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش ٙٔ -)AAاسة تزای  40ساػر وار اسسا٘ذارد ٔ IP54ما ْٚدر تزاتز رعٛتر ٌ ٚزٔا والس ِیشری2 وار در دٔای ٔحیظ  0درخ ٝزا  45درخ ٝسا٘سی ٌزادٚ -سٖ 400 :گزم

 ٔدٟش ت ٝخای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی تزای ٘ػة رٚی س ٝخای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا دٚرتیٗ ٘مط ٝتزداری تا لاتّیر زغییز ارزفاع -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

تزاس لیشری خطي هذل ) -FLG40(Power Cross Green SPساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال

 ززاس ِیشری سثش  -ازٔٛازیه تا خظ ِیشری افمی ػٕٛدیتا سایش وٛزه خیثی
 -لاتّیر خأٛش وزدٖ سیسسٓ خٛد ززاسی ازٔٛازیه تزای وارٞای دسسی ٙٔ ٚاسة ٔحیظ ٞای سخر واری

 ,زحُٕ ضزت ٝخذیزی (

افسادٖ اس ارزفاع یه ٔسز زسر ٌزدیذ ٜاسر)

هطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 3یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜحزور وٕدا٘سازٛر ( ازٔٛازیه)  ±3درخٝ ْحذٚد ٜزاتص ِیشری ٔزئی ٔ 40سز خٛضص ع َٛخظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك 135درخ ٚ ٝخٛضص ع َٛخظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك150درخٝ ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش ٙٔ -)AAاسة تزای  9ساػر وار اسسا٘ذارد ٔ IP54ما ْٚدر تزاتز رعٛتر ٌ ٚزٔا والس ِیشری2 وار در دٔای ٔحیظ غفز زا  40درخ ٝسا٘سی ٌزادٚ -سٖ 400 :گزم

 ٔدٟش ت ٝخای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی تزای ٘ػة رٚی س ٝخای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا دٚرتیٗ ٘مط ٝتزداری تا لاتّیر زغییز ارزفاع -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

تزاس لیشری خطي هذل  -GEO 3X HP-ساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال

 ازٔٛازیه ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر تا لفُ ٔحافظ ( ٔٛلغ خاتدایی) لاتّیر واروزد غیزازٔٛازیه تػٛرذ دسسی لاتّیر واروزد تا  3ػذد تاعزی آِىاالیٗ لّٕی ٔدٟش ت ٝخایٔ ٝغٙاعیسی خذا ض٘ٛذ ٜخٟر ٘ػة رٚی س ٝخای٘ ٝمط ٝتزداری " 5.8ایٙح دٚرتیٗ ػىاسی ("1.4اینج ) تا لاتّیر زغییزارزفاع
 دارای د ٚػذد ِیشر خغی ػٕٛدی (ت ٝسمف)  ٚیه خظ افمی تا ساٚی 90 ٝدرخ ٝسا٘سیٍزاد تز یىذیٍز دارای وی خذ تزای ا٘سخاب ٞز یه اس خغٛط ٔٛرد ٘یاس خٟر وارخذاٌا٘ ٝیا تا ٓٞ -دارای ویف تزس٘سی وٕزی تا تذ٘ٔ ٝحىٓ  ٚخٛضص ٔحافظ السسیىی

هطخعات فٌي دستگاُ :
 دلر ٔ 3یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد خٛد ززاسی ( وٕدا٘سازٛر )–  ±3درخٝ تزد ِیشر ٔ 20سز ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش )AA والس ِیشری 2تا دیٛد 635 nm واروزد در دٔای ٔحیظ  -10زا  45درخ ٝسا٘سی ٌزاد ٚسٖ 0/8ویٌّٛزْ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس لیشری خطي ًقطِ ای اتَهاتیك هذل  -Cross Pointer 5 SP -ساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 تسیار وٛزه ٔ ٚماْٚ ٔدٟش ت ٝغفح ٝوّیذلی –  ٚیىی خظ ِیشی ػٕٛدی در راسسای  90درخٝ
 دارای ٘ 5مغِ ٝیشری (تاال,خاییٗ,خطر ,زح  ٚراسر)  ٚیه خظ ِیشری اف ٔدٟش ت ٝوی خذ ( لاتّیر اسسفاد ٜخغٛط ٘ ٚماط خذاٌا٘ ٝیا تا ٓٞ (-ٓٞسٔاٖ) ٔٙاسة تزای وارتزدٞای ضالِٛی -ززاس وزدٖ -ا٘سماَ ٘ماط  ٚسایز ٔدٟش ت ٝلفُ وٕدا٘سازٛر ( ازٔٛازیه) خٟر خٌّٛیزی اس آسیة دسسٍا ٜتٍٙٞ ٝاْ حزور -تٛق خارج ضذٖ اس ززاس ٔدٟش ت ٝخای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی خٟر ٘ػة رٚی س ٝخای ٝدٚرتیٗ ػىاسی,س ٝخای٘ ٝمط ٝتزدای یا خای ٝفّشی لاتّیر اسسفاد ٜدر حاِر دسسی ( غیز ازٔٛازیه) ٕٞزا ٜتا خؼث ٝحُٕ فایثز ٌالس – ػیٙه ٔحافظ ِیشر -زارٌر ٔخػٛظ ٔغٙاعیسی  ٚوٕزتٙذ آٚیشهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 3یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜززاس ازٔٛازیه وٕدا٘سازٛر – (خٛد ززاس ازٔٛازیه)  ±4درخٝ تزد ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜسز تزد ِیشر تا ٌیز٘ذ ( ٜسفارش اخسیاری) ٔ 80سز خظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك  155درخٝ خظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك  160درخٝ ِیشر والس635 nm – 2نروزد دٔا  -10زا  45درخ ٝسا٘سیٍزاد
 ٔحذٚد ٜا ٔٙثغ زغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش  )AAتزای  7ساػر ٔمأٚر رعٛتسی اسسا٘ذارد IP54 اتؼاد115*70*115 :دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاسياب اتَهاتیك خطي ًقطِ ای لیشری هذل  -FL55 Plus-ساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 ٔٙاسة وارتزدٞای ٔخسّف ا٘سماَ ٘ماط  ٚخغٛط تا ِیشر خغی  ٚضالِٛی ازٔٛازیه ( ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر  ٚلفُ خٟر ٔحافظر اس دسسٍا ٜتٍٟٙاْ خاتدایی) دارای زٟار خظ ػٕٛدی ٔسماعغ ِیشری در سمف ( ٚ )+دارای یه خظ افمیلی ٔدشا  ٚززویثی لاتُ اسسفاد ٜاسر )
( زٕاْ خغٛط ػٕٛدی  ٚاف
 لاتّیر واروزد تا سیسسٓ وٕدا٘سازٛر خأٛش تزای وارٞای دسسی ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ ٜتزای وارٞای فاغّ ٝتّٙذ خای ٝززاتزان سٔیٙی  ٚززاس وزٚی خٟر اسسفاد ٜتذ ٖٚس ٝخایٝ لاتّیر ٘ػة تزٚی س ٝخای٘ ٝمط ٝتزدای  5/8ایٙر خیر حزور آٞسس ٝتا دایزٔ ٜذرج  360تیز٘ٚی لاتّیر وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚخه تاعزی آِىاالیٗ زا  12ساػر ٔدٟش ت ٝوی خذ تا لاتّیر ا٘سخاب ِیشر ٔدشا یا ززویثی ٔما ْٚدر تزاتز رعٛتر ٌ ٚزد  ٚغثار  ٚضزایظ سخر ٔحیغیهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 3یّی ٔسز درٔ 10سز ( دلر تا ززاس وزٚی ٔ2یّی ٔسز در ٔ 10سز) ٔحذٚد ٜززاس ازٔٛازیه وٕدا٘سازٛر – (خٛد ززاس ازٔٛازیه)  ±3/5درخٝ ٔحذٚد ٜػّٕىزد ِیشر ٔ 20سز تذٌ ٖٚیز٘ذٜ ٔحذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 40 FR55 ٜسز هتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل: ػیٙه ٔحافظ ویف حُٕ فایثز ٌالس ٌیز٘ذ FR55 ٜتا آداخسٛر ٘ػة رٚی ضاخع زارٌر ْغٙاعیسی خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاسياب اتَهاتیك خطي ًقطِ ای لیشری هذل  - (Multi Liner) FL65ساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 ٔٙاسة وارتزدٞای ٔخسّف ا٘سماَ ٘ماط  ٚخغٛط تا ِیشر خغی  ٚضالِٛی تسیار ٔماٙٔ ْٚاسة وارٞای ساخسٕا٘ی  ٚدلیك ازٔٛازیه ( ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر  ٚلفُ خٟر ٔحافظر اس دسسٍا ٜتٍٟٙاْ خاتدایی) دارای زٟار خظ ػٕٛدی  ٚد ٚخظ افمی ٔسماعغ و ٝتػٛرذ سٚخی ٔماتُ یىذیٍز تا ساٚی 90 ٝدرخٝلزار ٔی ٌیز٘ذ ٕٞزا ٜتا زاتص ضالِ َٛیشری
 لاتّیر واروزد تا سیسسٓ وٕدا٘سازٛر خأٛش تزای وارٞای دسسی ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ ٜتزای وارٞای فاغّ ٝتّٙذ خای ٝززاتزان سٔیٙی  ٚززاس وزٚی خٟر اسسفاد ٜتذ ٖٚس ٝخایٝ لاتّیر ٘ػة تزٚی س ٝخای٘ ٝمط ٝتزدای  5/8ایٙر خیر حزور آٞسس ٝتا دایزٔ ٜذرج  360تیز٘ٚین تاعزی آِىاالیٗ
 لاتّیر وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚج ٔدٟش ت ٝوی خذ تا لاتّیر ا٘سخاب خغٛط ِیشر ٔدشا یا ززویثی ٔما ْٚدر تزاتز رعٛتر ٌ ٚزد  ٚغثار  ٚضزایظ سخر ٔحیغیهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلرٔ 2یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜززاس ازٔٛازیه وٕدا٘سازٛر – (خٛد ززاس ازٔٛازیه) ± 5درخٝ ٔحذٚد ٜواروزد دٔای  -10زا  +45درخٝ ٔحذٚد ٜػّٕىزد ِیشر ٔ 20سز تذٌ ٖٚیز٘ذٜ ٔحذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 60 FR55 ٜسز ٚسٖ 1.45 :ویٌّٛزْ هتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل: ػیٙه ٔحافظ ویف حُٕ فایثز ٌالس ٌیز٘ذ FR55 ٜتا آداخسٛر ٘ػة رٚی ضاخع زارٌر ٔغٙاعیسی خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ آداخسٛر  ٚغفح ٝاسسیُ خٟر ٘ػة رٚی س ٝخای٘ ٝمط ٝتزداری -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاسياب اتَهاتیك خطي ًقطِ ای لیشری هذل  -FL66- Xtreme SPساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 تسیار ٔماٙٔ, ْٚاسة وارٌاٞ ٜای ساخسٕا٘ی  ٚدلیك ٔدٟش ٜبوٕدا٘سازٛر (ازٔٛازیه)  ٚلفُ وٕدا٘سازٛر تزای حفاظر اس دسسٍاٜ ٔما ْٚدر تزاتز ٌزد  ٚغثار  ٚرعٛتر تا اسسا٘ذارد IP65 خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚ Li-lonخه تاعزی لّٕی دارای د ٚخظ ػٕٛدی  ٚیه خظ افمی یه ٘مغ ٝضالِٛی و ٝلاتّیر اسسفادٕٞ ٜشٔا ٖ یا ٔسسمُ را دار٘ذ ٔدٟش ت ٝخیر حزور آٞسس ٝافمی  ٚخایٞ ٝای لاتُ ززاس تزای أٛر دسسی ( غیزازٔٛازیه)هطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 2یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد وٕدا٘سازٛر ( خثزاٖ خغای ازٔٛازیه)  ±2درخٝ ٔحذٚد ٜدٔای  -10زا  +45درخٝ ٔحذٚد ٜزاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜسز ( تسسٍی تٔ ٝیشاٖ ٘ٛر ٔحیظ دارد) ٔحذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذ( ٜسفارش اخسیاری)ٔ 80سز والس ِیشر2 : -سٔاٖ واروزد تاعزی تا ٔٙثغ زغذی ٝلاتُ ضارصاس ٘ٛع

 15 : Li-lonساػر

 اسسا٘ذارد ٔمأٚر در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتر IP65 ٔحذٚد ٜواروزد دٔایی  -10زا  45+درخ ٝسا٘سیٍزاد ٚسٖ 1.4 :ویٌُٚزْ هتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل: ػیٙه ٔحافظ خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ازٔٛازیه خه تاعزی لّٕی ویف حُٕ فایثز ٌالس زارٌر ٔغٙاعیسی آداخسٛر  5/8ایٙر  -وساتس ٝاٍّ٘یسی -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاسياب اتَهاتیك خطي ًقطِ ای لیشری هذل  -FL80 Tracking Liner SPساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر (ازٔٛازیه)  ٚلفُ وٕدا٘سازٛر تزای حفاظر اس دسسٍاٛٔ ٜلغ خاتدایی ٔدٟش ت 4 ٝخظ ػٕٛدی تا خٛضص وأُ  360درخ – ٝیه خظ افمی ػٕیك -یه ٘مغٝضالِٛی ِیشری تا لاتّیر وار ٕٞشٔاٖ یا ْخشا
 ٔدٟش ت ٝسیسسٓ ززوز خٟر رٍٞیزی ازٔٛازیه  ٚزغثیك خغٛط ػٕٛدی تا خظ ٔزخغ ٌیز٘ذٜ ٔدٟش ت ٝغفح ٝوّیذ تزای خغٛط ززاس یا ززوز تػٛرذ ٔدشا خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚ Li-Lonتاعزی لّٕی ٔدٟش ت ٝخیر حزور آٞسس ٝافمی  ٚخای ٝزز اتزان تزای ززاس دلیك دسسی تٍٟٙاْ وار غیز ازٔٛازیههطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 2یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد وٕدا٘سازٛر ( خثزاٖ خغای ازٔٛازیه)  ±3درخٝ ٔحذٚد ٜدٔای  -10زا  +45درخٝ ٔحذٚد ٜزاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜسز ٔحذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذ( ٜسفارش اخسیاری)ٔ 80سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد ززوز (رٞیاب) ٔ 30سز ابدلر ٔ 1یّی ٔسز در ٔ 10سز سٔاٖ واروزد ززوز ( ززاتزان ) تا تاعزی لّٕی  15ساػر والس ِیشر)635nm( 2 : سٔاٖ واروزد تاعزی  8 : Li-Lonساػر اسسا٘ذارد ٔمأٚر در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتر IP54 ٚسٖ 1.4 :ویٌّٛزْ هتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل: ػیٙه ٔحافظلاب ضارص  ٚضارصر ازٔٛازیه  ,خه تاعزی لّٕی
 خه تاعزی َ ٌیز٘ذ ٚ FR57 ٜآداخسٛر ٔخػٛظ ویف حُٕ فایثز ٌالس زارٌر ٔغٙاعیسی -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس گزدضي اتَهاتیك هذل  -FL 100 HAساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 ززاس ِیشری ززخطی ازٔٛازیه ٔحىٓ وٛزه  ٚسثه غفح ٝوّیذ س ٝدوٕ ٝای تزای وارتزی تسیار آساٖ لاتّیر وار دسسی ( غیز ازٔٛازیه) سیسسٓ تا ػّٕىزد حساس تٚ ٝسش تاد خأٛش ضذٖ ازٔٛازیه تٍٙٞ ٝاْ خارج ضذٖ اس ززاس  ٚغذای ٞطذار ززاس ٘ثٛدٖ لاتّیر وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚآِىاالیٗهطخػات فٌي دستگاُ:
 دلر ٔ 1یّی ٔسز درٔ 10سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد وٕدا٘سازٛر ( خٛد ززاسی ازٔٛازیه)  ±5درخٝ ٔحذٚد ٜدٔای  -20زا  +50درخٝ ٔحذٚد ٜزاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 20 ٜسز ٔحذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 300 :FR77 ٜسز ٔحذٚد ٜوار تا ٌیز٘ذ (FR45 ٜسفارش اخسیاری) ٔ 600 :سز ٔٙثغ زغذی : ٝتاعزی لاتُ ضارص NiMH سٔاٖ واروزد تاعزی  24 :NiMHساػر والس ِیشر)635nm( 2 : اسسا٘ذارد ٔمأٚر در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتر IP65 ٚسٖ 2.4 :ویٌّٛزْ هتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل: ویف حُٕ فایثز ٌالس خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ازٔٛازیه خه تاعزی آِىاالیٗ ٌیز٘ذٕٞ FR77 ٜزا ٜآداخسٛر  ٚخای٘ ٝػة ٔخػٛظ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس ياب لیشری چزخطي اتَهاتیك هخػَظ ضیة تٌذی هذل  - FL150 H-Gساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 دلیك ٍ وارتزی آساى –هٌاسة تزای تواهی اهَر ضیة تٌذی در راّساسی ساختواى ٍ وطاٍرسی لاتلیت ضیة تٌذی ػویك در دٍ هحَر Y ٍX اتَهاتیه (هجْش تِ ووپاىسا تَر) تا سیستن حساس در هماتل تاد هجْش تِ رسیَر ٍ ریوَت وٌتزل دٍ طزفِ تا لاتلیت اًتخاب واًال جْت جلَگیزی اس اختالل در اهَر سایز دستگاُ ّا در هٌطمِ غفحِ ًوایص تا چزاؽ پطت غفحِ هٌاسة جْت وار در ضیة وی پذ ٍ هجْش تِ سیستن ػىس الؼول ٍ ایوٌی تِ ٌّگام ٍسش تاد یا لزسش هجْش تِ گیزًذُ  FR77تا آداتتَر هىاًیىی ىغة رٍی پایِ هغٌاطیسی هجْش تِ ضارص َّضوٌذ ٍ لاتلیت ًػة تِ تزق ضْز یا فٌذن خَدرٍهطخػات فٌي دستگاُ:
 والس لیشر 2 هحذٍد خٍد تزاسی (ػولىزد ووپاساتَر)  ±6درجِ تزد دستگاُ تا رسیَر  400 : FR77هتز تزد دستگاُ تا رسیَر  800 : FR45هتز تزد ریوَت وٌتزل  80هتز هحذٍدُ ضیة تٌذی در هحَرّای  8 : X , Yتا %10 سزػت گزدش لیشر چزخطی  600 :دٍر در دلیمِ واروزد تاطزی اس ًَع په  30 : Li-lonساػت هحذٍد واروزد دهایی  -20درجِ تا  50درجِ ساًتی گزاد استاًذارد هماٍهت گزد ٍ غثار ٍ رطَتت IP65 ٍسى دستگاُ  2/2ویلَگزمتجْیشات ّوزاُ دستگاُ
 جؼثِ حول فایثزگالس گیزًذُ FR77 ریوَت وٌتزل په تاطزی لاتل ضارص  ٍ Li-lonضارص َّضوٌذ تا واتل فٌذوی  ،په تاطزی آًالیي پایِ آداتتَر ًػة رسیَر رٍی ضاخع (دٍ تىِ) -وتاتچِ راٌّوای اًگلیسی -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس چزخطي لیشری اتَهاتیك هخػَظ ضیة تٌذی هذل  - FL400HA-Gساخت صئَفٌل آلواى
ضزح کاال:
یه ٔخػٛظ ضیة تٙذی
ززاس ززخطی َیشری ازٔٛاذ
 ٔدٟش ت ٝوٕدا٘سازٛر  /سیسسٓ خٛد ززاس ازٔٛازیه تا لاتّیر وار دسسی  ٚغیز ازٔٛازیهرد یا ریوَت وٌتزل
 ضیة تٌذی دیجیتالی تزای هحَرّای  X , Yاس طزیك وی ب هجْش تِ دٍرتیي اپتیىی تزای رٍیت ٍ ًطاًِ رٍی فَاغل دٍر هجْش تِ سیستن  ( Maskingهسذٍد وزدى تاتص لیشر تِ جْات خاظ ) لاتلیت اًتخاب سزػت لیشر چزخطی تسیار هحىن هٌاسة ضزایط هحیط سخت(راّساسی  ،ساختواى  ،وطاٍرسی)هطخػات فٌي دستگاُ

 هحذٍدُ ػولىزد ووپاًساتَر(خَد تزاسی اتَهاتیه )  ±5درجِ دلت افمی  0/5هیلی هتز در  10هتزهت
 تزد لیشر تا گیزًذُ  600 : FR44ر لاتلیت ضیة تٌذی در هحَرّای ±7.999% : X , Y لاتلیت ضیة تٌذی تزویثی±%10 : اًتخاب سزػت گزدش لیشر 1100-600-300 سهاى واروزد تاطزی لاتل ضارص  30 :NiMHساػت سهاى واروزد تاطزی آلىاالیي 60 :ساػت تزد ریوَت وٌتزل 50 :هتز هحذٍدُ دهایی ػولىزد  -20تا  50درجِ ساًتی گزاد. ىٍع لیشر  :والس 635nm - 2 استاًذارد گزدٍ غثار ٍ رطَتت IP66دقت گیزًذُ :FR44
 در حالت غیز دلیك  10هیلی هتز ًزهال  4هیلی هتز دلیك  2هیلی هتز واروزد گیزًذُ تا تاطزی  400 : 9Vساػتتجْیشات ّوزاُ دستگاُ:
یه
 په تاطزی لاتل ضارص ٍ ضارصر اتَهات گیزًذُ  ٍ FR44پایِ ًػة رٍی ضاخع ریوَت وٌتزل  /جؼثِ حول فایثز گالس -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس لیشری چزخطي اتَهاتیك افقي عوَدی هذل  - FL210 Aساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
هجْش تِ ًقطِ ضاقَل لیشری
 هٌاسة وارّای داخل ٍ تیزٍى ساختواى تسیار هحىن ٍ هماٍم در ضزایط سخت وارگاّی هجْش تِ په تاطزی لاتل ضارص ٍ په تاطزی آلىاالیي هجْش تِ گیزًذُ جْت افشایص طَل وارتزد ٍ ریوَت وٌتزلجایی
 هجْش تِ ووپاًساتَر (خَد تزاس اتَهاتیه ) ٍ لفل جْت هحافظت ٌّگام جا ب هجْش تِ تزاس لَتیایی تزای اهَ ر ػوَدیهطخػات فٌي:
 ٔحذٚد ٜحزور وٕدا٘سازٛر (خٛد ززاسی ازٔٛازیه)  +3/5درخٝ دلر افمی یه ٔیّی ٔسز در ٔ 10سز دلر ػٕٛدی ٔ 1/5یّی ٔسز در ٔ 10سز تزد لیشر ّوزاُ تا گیزًذُ  FR45حذٍد  400هتز تزد لیشر در حالت اسىي  30هتز تزد لیشر تذٍى گیزًذُ  50هتز هحذٍد اسىي 40 ٍ 20 ٍ 0درجِ (تذٍى گیزًذُ) لاتلیت اًتخاب سزػت  300 ، 250 ، 200 ، 150دٍر در دلیمِ سهاى واروزد تا تاطزی لاتل ضارص  25 NIMHساػت ٍ تاطزی آلىاالیي  15ساػت هحذٍدُ ػولىزد  -10تا  +45درجِ والس لیشر 635nm -2 استاًذارد گزدٍ غثار ٍ رطَتتIP66هطخػات فٌي گیزًذُ FR45
 دلر ٔ 2یّی ٔسز دلیك دلر ٔ 4یّی ٔسز ٔؼِٕٛی -دلر ٔ 10یّی ٔسز غیز دلیك

 لاتّیر واروزد تا أٛاج دیٛد ِیشری 635 nm , 532nm تجْیشات ّوزاُ دستگاُ خؼث ٝحُٕ فایثز ٌالس  /ػیٙه ٔحافظ  /زارٌر ٔغٙاعیسی ٌیز٘ذ / FR45 ٜریٕٛذ وٙسزَ خه تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارص ازٔٛازیه -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس لیشری چزخطي افقي ٍ عوَدی کاهال اتَهاتیك هذل  - FLG 240 HV GREENساخت صئَفٌل آلواى
ضزح کاال:
 تزاس لیشری چزخطی افمی ػوَدی واهال اتَهاتیه هجْش تِ لیشر سثش رًگ (دٍست هحیط سیست) تسیار هماٍم در هماتل ضزایط سخت هحیطی لاتلیت وار در تیزٍى ٍ داخل ساختواى لیشر چزخطی دٍ سزػتِ تا ػولىزد اسىي ٍ لیشر ًمطِ ی سثش رًگ  ،ضذ آب ٍ ضذ گزدٍ غثار هجْش تِ سیستن ووپاىسا تَر(خَد تزاسی اتَهاتیه )در هحَرّای افمی ٍ ػوَدی لاتلیت ضیة تٌذی دستی در هحَر ّای  X,Yتَسط دستگاُ یا ریوَت وٌتزل هجْش تِ ریوَت وٌتزل تا تزد  50هتزهطخػات فٌي
 هحذٍدُ ػولىزد ووپاىسا تَر اتَهاتیه (خَدتزاسی)  ±5 :درجِ دلت لیشر افمی  1هیلی هتز در  10هتز دلت لیشر ػوَدی  1/5هیلی هتز در  10هتز تزد لیشر تذٍى گیزًذُ در حالت چزخطی  60هتز تزد لیشر تذٍى گیزًذُ در حالت اسىي  40هتز تزد لیشر تا گیزًذُ 1000/ FR45Gهتز ًَع لیشر  :والس 533nm - 2 هحذٍدُ دهایی واری  -20تا  +50درجِ ساًتی گزاد سزػت چزخص لیشر  500ٍ 200دٍر در دلیمِ (لاتل اًتخاب) لاتلیت ًػة رٍی سِ پایِ دٍرتیي ًمطِ تزداری ٍ ػىاسیاطزی لاتل ضارص ٍ ضارصر َّضوٌذ ٍ واست تاطزی آلىاالیي
 هجْش تِ بهصخػات گیزًذُ ( FR45 GREENهجْش تِ پايِ ًگْذارًذُ)
 دلت غیز دلیك  10هیلی هتز دلت هؼوَلی  4هیلی هتز دلت تاال  2هیلی هتز لاتلیت واری  40ساػت تا تاطزی وتاتی ٍ 9لت لاتلیت دریافت لیشر 532 nm ٍ 635nmهتعلقات ّنراُ دستگاُ
 جؼثِ فایثز گالس  /ریوَت وٌتزل گیزًذُ  FR45Gتا پایِ لاتل ًػة رٍی ضاخع په تاطزی لاتل ضارص ٍ ضارصر اتَهاتیه  -په تاطزی آلىاالیي سایش C آداتتَر تا دّاًِ ًگْذارًذُ دیَاری ٍ سمف ػیٌه حافظ -تارگت هغٌاطیسی – پایِ ًػة دیَاری هذرج  -وتاتچِ راٌّوای اًگلیسی -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس چزخطي اتَهاتیك عوَدی  ،افقي تا قاتلیت ضیة تٌذی هذل  ( FLG 260 VA GREENلیشر سثش اًطثاق سيست
هحیطي) ساخت صئَفٌل آلواى
ضزح کاال:
ززاس ززخطی ازٔٛازیه ػٕٛدی  ،افمی تا لاتّیر ضیة تٙذی ٔذَ ِ ( FLG260 VA GREENیشر سثش ا٘غثاق سیسر ٔحیغی)
 لیشر چٌذ هٌظَرُ هٌاسة ػولیات داخل ٍ تیزٍى ساختواى دلیك ٍ هحىن تىٌَلَصی تاطزی LI-LON اهىاى ضیة تٌذی هحَرّای  X , Yتػَرت دستی ٍ اتَهاتیه چزخطی دٍ سزػتِ اهىاى اسىٌز خطی تا لاتلیت تٌظین هحذٍد ٍ جْت خط اسىي ً-مطِ ضالَلی لیشری اتَهاتیه (هجْش تِ ووپاًساتَر) لاتلیت استفادُ اس تاطزی لاتل ضارص ٍ آلىاالیي حالت استفادُ در تاد ٍ لزسش هجْش تِ پایِ هٌاسة اهَر ٍرتیىالیهطخػات فٌي:

 هحذٍد ػولىزد ووپاًساتَر (خَد تزاسی)  ±5درجِ دلت ػولىزد لیشر افمی  ± 0/5هیلی هتز در  10هتز دلت عهلىزد لیشر ػوَدی  ± 1هیلی هتز در  10هتز تزد لیشر (سثش) تذٍى گیزًذُ  60هتز تزد خط اسىي  40هتز تزد لیشر (سثش) تا گیزًذُ  1000 :FR77هتز تزد لیشر(سثش) تا گیزًذُ  1200 : FR45 Gهتز ضیة تٌذی هحَرّای افمی ٍ ػوَدی تا  +9درغذ تػَرت دستی سزػت گزدش لیشر لاتل اًتخاب تا  800 ٍ 300دٍر در دلیمِ هذت ػولىزد تاطزی لاتل ضارص  25 Li-lonساػت هذت ػولىزد تاطزی آلىاالیي  16ساػت هحذٍدُ ػولىزد دها  -20تا  +50درجِ ساًتی گزاد نالس لیشر 532nm - 2 استاًذارد هماٍهت رطَتت ٍ گزد ٍ غثار IP66تجْیشات ّوزاُ دستگاُ:

 جؼثِ حول فایثز گالس /ریوَت وٌتزل هخػَظ  /تارگت هغٌاطیسی سثش  /ػیٌه هحافظ گیزًذُ  FR45 Gتا پایِ ًػة رٍی ضاخع په تاطزی لاتل ضارص ٍ ضارصر َّضوٌذ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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تزاس لیشری چزخطي عوَدی افقي اتَهاتیك هجْش تِ سیستن تزکیٌگ هذل  -FL270VA-Trackingساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
 -وأال ازٔٛازیه در خٛد ززاسی افمی  ٚػٕٛدی -تسیار ٔحىٓ

دلیك تا وارتزی تسیار آساٖ

 ٔدٟش ت ٝسیسسٓ ززوی ًٙػٕٛدی  ٚافمی (رٍٞیزی ٌیز٘ذ)ٜ لاتّیر ضیة تٙذی دسسی در ٔحٛرٞای  5( X ,Yدرخ ٝزا )+ %9اس عزیك ریٕٛذ وٙسزَ لاتّیذ ا٘سخاب د ٚسزػسٌ ٝزدش ِیشر ٔدٟش ت ٝآالرْ خارج ضذٖ اس ززاس دارای ٘مغِ ٝیشری ضال َٛدائٕی ٔدٟش  ٚلاتّیر وار وزدٖ تا ریٕٛذ وٙسزَ زىِٛٛٙصی تاعزی لاتُ ضارص اس ٘ٛع Li-lon لاتّیر ٘ػة رٚی س ٝخای٘ ٝمط ٝتزداری (" )5/8یا واروزد ٔسسمُ رٚی سٔیٗ (افكی  ٚخای ٝػٕٛدی) -سیسسٓ حساس تٚ ٝسش تاد ِ ٚزسش  ٚحاِر دسسی

هطخػات فٌي
 ٔحذٚد ٜػّٕىزد وٕدا٘سازٛر (خٛدززاسی)  + 5درخٝ دلت افمی  0/5هیلی هتز در  10هتز دلت ػوَدی  1هیلی هتز در  10هتز تزد لیشر (هحذٍدُ واروزد) تا گیزًذُ  400 : FR77هتز(تستِ تِ ضزایط هحیطی) تزد تذٍى گیزًذُ در حالت چزخطی ٍ اسىي  40 :هتز تزد در حالت تزویٌگ  70:هتز سزػت چزخص لیشر لاتل اًتخاب  800 ٍ 300دٍر در دلیمِ والس لیشر 2 سٍایای اسىي  180-90-45-10-0درجِ شیة تٌذی دستی در هحَرّای  ± 5 X ,Yدرجِ ()%±9 هٌثغ تغذیِ تاطزی لاتل ضارص ٍ 3.6لت اس ًَع  Li-lon -تا  50ساعت وار وزد یا سِ ػذد تاطزی آلىاالیي  50ساػت واروزد. هحذٍدُ ػولىزد دهایی  -10تا  +50درجِ ساًتی گزاد -استاًذارد رطَتت ٍ گزدٍ غثار ٍ IP 66سى  2/6ویلَگزم

هطخػات فٌي گیزًذُ FR77-MM Tracking
 دلر (لاتُ ا٘سخاب) ٔ ± 9 ± 5 ± 1یّی ٔسز دلر درخ ٝتٙذی یه ٔیّی ٔسز -تزد دسسٍا ٜتا ِیشر والس  2زا ٔ 150سز

-

GPS
REF:
981211

 -لاتّیر ا٘سخاب ٚاحذ ٞای ٔیّی ٔسز-سا٘سی ٔسز  .ایٗذ ... ٚ
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 -غفحٕ٘ ٝایص

خّ ٚ ٛػمة

 ً LEDوایص ارتفاع جلَ  ،وٌار  ،ػمة هحذٍدُ ػولىزد دهایی  -10تا  +50درجِ ساًتی گزاد هجْش تِ رٍضٌایی غفحِ ًوایص – هگٌت تزای ًػة رٍی سطَح هغٌاطیسی استاًذارد رطَتت ٍ گزد ٍ غثار IP67 ,ٍ -سى  500گزم

تجْیشات ّوزاُ دستگاُ
 جؼثِ حول فایثز گالس گیزًذُ  FR77MM trackingتا وفی ٍ پایِ ًػة رٍی ضاخع ریوَت وٌتزل په تاطزی لاتل ضارص ٍ ضارصر َّضوٌذ په تاطزی آلىاالیي تارگت هغٌاطیسی ػیٌه هحافظ وتاتچِ راٌّوا -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ

MABNA CO .SA

BORDAR

SURVEYING , TELECOM & GPS PRODUCTS

GPS
REF:
981211
MABNA CO .SA
WWW.BORDARMABNA.COM

تیَج لیشری ( هخػَظ لَلِ گذاری ) هذل  -FKL55 -Greenساخت صئَفٌل آلواى

ضزح کاال:
جذیذ تزیي ًسل تیَب لیشری خطی هخػَظ لَلِ گذاری تا تىٌَلَصی پیطتزفتِ
 ٔدٟش ت ٝسیسسٓ ضیة تٙذی )(Grad Techحٕ٘ ٝایص ٙٔ OLEDاسة ,تٟسزیٗ لزائر ٚ ٚضٛش تا حزٚف  ٚاػذاد تشري
 غف ٔدٟش ت ٝسیسسٓ وٙسزَ دسسی تا تزد تّٙذ ْلا ْٚدر تزاتز ضزایظ ٔحیغی سخرٚ -اززخزٚف  ٚوارتزد آساٖ-

زاتص اضؼِ ٝیشری سثش رً٘ وٓ خغززز تزای زطٓ ٔ ٚحیظ سیسر  ٚزٛاٖ واروزد زا  -20درخ ٝسا٘سی ٌزاد.

ٔحه فّشی
ْ
 تذ٘ٝ سیسسٓ خٛد ززاسی ازٔٛازیه )سیسسٓ ازٔٛازیه سا٘سزاص وزدٖ خظ ِیشری( دارای ضاخع ٘طاٍ٘ز ٘مغٔ ٝثذا زاتص ِیشر والس ِیشر  3Rتا دیٛد ِیشری سثش رً٘ لغز زاتص ِیشر ٔ 10یّی ٔسز تزد ِیشر زا ٔ 300سزٔ -حذٚد ضیة تٙذی )(Grad

 - +30%زا -20%

 ٔحذٚد ػّٕىزد وٕدا٘سازٛر (خٛد ززاس ازٔٛازیه)  ±5درخٝ وٛزىسزیٗ ٚاحذ ٕ٘ایص 0/000% دلر افمی ٔ ±5یّی ٔسز در ٔ 100سز ٔحذٚد ٜاسىٗ زح  ٚراسر  +4درخٝ سٔاٖ واروزد تاعزی  24 :NiMHساػر ٔحذٚد ٜػّٕىزد ریٕٛذ وٙسزَ خّٔ 100 ٛسز خطر سز ٔ 50سز ٔحذٚد ٜػّٕىزد دٔا -20:زا  50درخ ٝسا٘سی يراد . اسسا٘ذارد رعٛتر ٌ ٚزد  ٚغثار IP 68 ٚسٖ دسسٍا 6 ٜویٌّٛزْ  ٚاتؼاد ) 132 mmلغز دسسٍا ، ( ٜعٔ 380 َٛیّی ٔسزهتعلقات ّوزاُ دستگاُ ضاهل:
 دسسٍاِ ٜیشری FKL55 ویس حُٕ فایثز ٌالس--

ریٕٛذ وٙسزَ

 خه تاعزی لاتُ ضارص  -NIMHضارص ازٔٛازیه خه تاعزی آِىاالیٗ آداتسٛر ٔخػٛظ تزای س ٝخایٝ  16ػذد ا٘ٛاع خای ٝاسسیُ خٟر سر آج دسسٍاٜ -دارای  12هاُ گاراًتي در غَرت کارکزد غحیح ٍ عذم اغاتت ضزتِ
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