GPS

تزاس  5نقطه ی لیشری هسل  -Multi Pointer 5 Blue -ساذت صئوفنل آلواى

 اتٔٛاتیه (ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر) آالرْ خارج اس تزاس ٚلفُ وٕپا٘ساتٛر پای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی خٟت ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا ٘مط ٝتزداری دارای٘ 5مغِ ٝیشری ػٕٛد تز یىذیٍز (خّ,ٛزپ,راست ,تاال  ٚپاییٗ) وارتزد تسیار آساٖ تذ٘ٔ ٝما – ْٚوٛزه  ٚسثه ٔما ْٚدر تزاتز ٌزٔا ٌ ٚزد  ٚغثارهشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 2یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر – (خٛد تزاس اتٔٛاتیه)  ±3تا  5درخٝ اتؼاد ٚ – 80×98×101mmسٖ  0/74ویٌّٛزْ ٔطذٚد ٜواروزد دٔا  -10تا  40درخ ٝسا٘تیٍزاد ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش )AA دستٍا ٜدارای خؼث ٝضُٕ فایثزٌالس -ػیٙه ٔطافظ -تارٌت ٔغٙاعیسی  ٚوٕزتٙذ ضُٕ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته

WWW.BORDARMABNA.COM

GPS

تزاس لیشری  5نقطه ا ی هسل  -GEO 5 P -ساخت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 دارای ٘ 5مغِ ٝیشری (تاال,پاییٗ,خّ,ٛزپ  ٚراست) تزای وارتزدٞای ضالِٛی -تزاس وزدٖ -ا٘تماَ ٘ماط  ٚسایز خٛد تزاس اتٔٛاتیه تا آالرْ خارج ضذٖ اس تزاس –سایش  ٚاتؼاد وٛزه دستی تسیار ٔما ْٚتزای ضزایظ سخت واری تا ٔطافظ پٛضص الستیىی ویف ضُٕ تزس٘تی وٕزی واروزد تا  3ػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ (سایش)AA ٔدٟش ت ٝلفُ وٕپا٘ساتٛر (تزای ٔطافظت اس دستٍا ٜتٍٙٞ ٝاْ ضُٕ) دارای پایٔ ٝغٙاعیسی تا آداپتٛر "1/ 4" ٚ 5/8خٟت ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ػىاسی,س ٝپای٘ ٝمط ٝتزدای یا آٚیش وٕزی دارای تارٌت پایٔ ٝغٙاعیسیهشرضات فنی زستگاه :
 دلت ٔ 2یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜتزاس اتٔٛاتیه وٕپا٘ساتٛر – (خٛد تزاس اتٔٛاتیه) ±3.5 ٔطذٚد ٜواری ِیشری (تزد ٔٛثزٔ 30تز ضذاوثز  -تست ٝت ٝرٚضٙایی فضای وار) ِیشر والس2 ٔطذٚد ٜواوزد دٔا  -10تا + 50درخ ٝسا٘تیٍزاد ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش  )AAتزای  12ساػت وار ٔذاْٚ ٔمأٚت رعٛتتی استا٘ذارد IP54 ٚسٖ ٌ 500 :زْ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته

WWW.BORDARMABNA.COM

GPS

تزاس لیشری ذطی هسل ) -FL40(Power Cross SPساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال

 تزاس ِیشری  -اتٔٛاتیه تا خظ ِیشری افمی ػٕٛدیتا سایش وٛزه خیثی
 لاتّیت خأٛش وزدٖ سیستٓ خٛد تزاسی اتٔٛاتیه تزای وارٞای دستی ٙٔ ٚاسة ٔطیظ ٞای سخت واری  ,تطُٕ ضزت ٝپذیزی ( افتادٖ اسارتفاع یه ٔتز تست ٌزدیذ ٜاست)
هشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 3یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜضزوت وٕپا٘ساتٛر ( اتٔٛاتیه)  ±3درخٝ ٔطذٚد ٜتاتص ِیشری ٔزئی ٔ 30تز پٛضص ع َٛخظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك 135درخ ٚ ٝپٛضص ع َٛخظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك150درخٝ ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش ٙٔ -)AAاسة تزای  40ساػت وار استا٘ذارد ٔ IP54ما ْٚدر تزاتز رعٛتت ٌ ٚزٔا والس ِیشری2 وار در دٔای ٔطیظ  0درخ ٝتا  45درخ ٝسا٘تی ٌزادٚ -سٖ 400 :گزم

 ٔدٟش ت ٝپای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی تزای ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا دٚرتیٗ ٘مط ٝتزداری تا لاتّیت تغییز ارتفاع -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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GPS

تزاس لیشری ذطی هسل ) -FLG40(Power Cross Green SPساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال

 تزاس ِیشری سثش  -اتٔٛاتیه تا خظ ِیشری افمی ػٕٛدیتا سایش وٛزه خیثی
 لاتّیت خأٛش وزدٖ سیستٓ خٛد تزاسی اتٔٛاتیه تزای وارٞای دستی ٙٔ ٚاسة ٔطیظ ٞای سخت واری  ,تطُٕ ضزت ٝپذیزی ( افتادٖ اسارتفاع یه ٔتز تست ٌزدیذ ٜاست)

هشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 3یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜضزوت وٕپا٘ساتٛر ( اتٔٛاتیه)  ±3درخٝ ٔطذٚد ٜتاتص ِیشری ٔزئی ٔ 40تز پٛضص ع َٛخظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك 135درخ ٚ ٝپٛضص ع َٛخظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك150درخٝ ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش ٙٔ -)AAاسة تزای  9ساػت وار استا٘ذارد ٔ IP54ما ْٚدر تزاتز رعٛتت ٌ ٚزٔا والس ِیشری2 وار در دٔای ٔطیظ غفز تا  40درخ ٝسا٘تی ٌزادٚ -سٖ 400 :گزم

 ٔدٟش ت ٝپای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی تزای ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ػىاسی یا دٚرتیٗ ٘مط ٝتزداری تا لاتّیت تغییز ارتفاع -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته

WWW.BORDARMABNA.COM

GPS

تزاس لیشری ذطی هسل  -GEO 3X HP-ساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال

 اتٔٛاتیه ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر تا لفُ ٔطافظ ( ٔٛلغ خاتدایی) لاتّیت واروزد غیزاتٔٛاتیه تػٛرت دستیِیت واروزد تا  3ػذد تاعزی آِىاالیٗ لّٕی
 لاب ٔدٟش ت ٝپایٔ ٝغٙاعیسی خذا ض٘ٛذ ٜخٟت ٘ػة رٚی س ٝپای٘ ٝمط ٝتزداری " 5.8ایٙح دٚرتیٗ ػىاسی("1.4اینج ) تا لاتّیت تغییز ارتفاع دارای د ٚػذد ِیشر خغی ػٕٛدی (ت ٝسمف)  ٚیه خظ افمی تا ساٚی 90 ٝدرخ ٝسا٘تیٍزاد تز یىذیٍز دارای وی پذ تزای ا٘تخاب ٞز یه اس خغٛط ٔٛرد ٘یاس خٟت وارخذاٌا٘ ٝیا تا ٓٞ -دارای ویف تزس٘تی وٕزی تا تذ٘ٔ ٝطىٓ  ٚپٛضص ٔطافظ الستیىی

هشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 3یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد خٛد تزاسی ( وٕپا٘ساتٛر )–  ±3درخٝ تزد ِیشر ٔ 20تز ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش )AA والس ِیشری 2تا دیٛد 635 nm واروزد در دٔای ٔطیظ  -10تا  45درخ ٝسا٘تی ٌزاد ٚسٖ 0/8ویٌّٛزْ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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GPS

تزاس لیشری ذطی نقطه ای اتوهاتیک هسل  -Cross Pointer 5 SP -ساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 تسیار وٛزه ٔ ٚماْٚ ٔدٟش ت ٝغفط ٝوّیذ دارای ٘ 5مغِ ٝیشری (تاال,پاییٗ,پطت ,زپ  ٚراست)  ٚیه خظ ِیشری افمی –  ٚیىی خظ ِیشی ػٕٛدی در راستای  90درخٝ ٔدٟش ت ٝوی پذ ( لاتّیت استفاد ٜخغٛط ٘ ٚماط خذاٌا٘ ٝیا تا ٓٞ (-ٓٞسٔاٖ) ٔٙاسة تزای وارتزدٞای ضالِٛی -تزاس وزدٖ -ا٘تماَ ٘ماط  ٚسایز ٔدٟش ت ٝلفُ وٕپا٘ساتٛر ( اتٔٛاتیه) خٟت خٌّٛیزی اس آسیة دستٍا ٜتٍٙٞ ٝاْ ضزوت -تٛق خارج ضذٖ اس تزاس ٔدٟش ت ٝپای ٝزٙذ ٔٙظٛرٔ ٜغٙاعیسی خٟت ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ػىاسی,س ٝپای٘ ٝمط ٝتزدای یا پای ٝفّشی لاتّیت استفاد ٜدر ضاِت دستی ( غیز اتٔٛاتیه) ٕٞزا ٜتا خؼث ٝضُٕ فایثز ٌالس – ػیٙه ٔطافظ ِیشر -تارٌت ٔخػٛظ ٔغٙاعیسی  ٚوٕزتٙذ آٚیشهشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 3یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜتزاس اتٔٛاتیه وٕپا٘ساتٛر – (خٛد تزاس اتٔٛاتیه)  ±4درخٝ تزد ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜتز تزد ِیشر تا ٌیز٘ذ ( ٜسفارش اختیاری) ٔ 80تز خظ افمی تا ساٚی ٝػٕیك  155درخٝ خظ لائٓ تا ساٚی ٝػٕیك  160درخٝ ِیشر والس635 nm – 2 ٔطذٚد ٜواروزد دٔا  -10تا  45درخ ٝسا٘تیٍزاد ٔٙثغ تغذی 3 ٝػذد تاعزی لّٕی آِىاالیٗ( سایش  )AAتزای  7ساػت ٔمأٚت رعٛتتی استا٘ذارد IP54 اتؼاد115*70*115 :زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاسیاب اتوهاتیک ذطی نقطه ای لیشری هسل  -FL55 Plus-ساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 ٔٙاسة وارتزدٞای ٔختّف ا٘تماَ ٘ماط  ٚخغٛط تا ِیشر خغی  ٚضالِٛی اتٔٛاتیه ( ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر  ٚلفُ خٟت ٔطافظت اس دستٍا ٜتٍٟٙاْ خاتدایی) دارای زٟار خظ ػٕٛدی ٔتماعغ ِیشری در سمف ( ٚ )+دارای یه خظ افمی( تٕاْ خغٛط ػٕٛدی  ٚافمی ٔدشا  ٚتزویثی لاتُ استفاد ٜاست)
 لاتّیت واروزد تا سیستٓ وٕپا٘ساتٛر خأٛش تزای وارٞای دستی ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ ٜتزای وارٞای فاغّ ٝتّٙذ پای ٝتزاتزان سٔیٙی  ٚتزاس وزٚی خٟت استفاد ٜتذ ٖٚس ٝپایٝ لاتّیت ٘ػة تزٚی س ٝپای٘ ٝمط ٝتزدای  5/8ایٙر پیر ضزوت آٞست ٝتا دایزٔ ٜذرج  360تیز٘ٚی لاتّیت وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚپه تاعزی آِىاالیٗ تا  12ساػت ٔدٟش ت ٝوی پذ تا لاتّیت ا٘تخاب ِیشر ٔدشا یا تزویثی ٔما ْٚدر تزاتز رعٛتت ٌ ٚزد  ٚغثار  ٚضزایظ سخت ٔطیغیهشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 3یّی ٔتز درٔ 10تز ( دلت تا تزاس وزٚی ٔ2یّی ٔتز در ٔ 10تز) ٔطذٚد ٜتزاس اتٔٛاتیه وٕپا٘ساتٛر – (خٛد تزاس اتٔٛاتیه)  ±3/5درخٝ ٔطذٚد ٜػّٕىزد ِیشر ٔ 20تز تذٌ ٖٚیز٘ذٜ ٔطذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 40 FR55 ٜتز هتعلقات هوزاه زستگاه شاهل: ػیٙه ٔطافظ ویف ضُٕ فایثز ٌالس ٌیز٘ذ FR55 ٜتا آداپتٛر ٘ػة رٚی ضاخع تارٌت ٔغٙاعیسی په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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GPS

تزاسیاب اتوهاتیک ذطی نقطه ای لیشری هسل  - (Multi Liner) FL65ساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 ٔٙاسة وارتزدٞای ٔختّف ا٘تماَ ٘ماط  ٚخغٛط تا ِیشر خغی  ٚضالِٛی تسیار ٔماٙٔ ْٚاسة وارٞای ساختٕا٘ی  ٚدلیك اتٔٛاتیه ( ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر  ٚلفُ خٟت ٔطافظت اس دستٍا ٜتٍٟٙاْ خاتدایی) دارای زٟار خظ ػٕٛدی  ٚد ٚخظ افمی ٔتماعغ و ٝتػٛرت سٚخی ٔماتُ یىذیٍز تا ساٚی 90 ٝدرخٝلزار ٔی ٌیز٘ذ ٕٞزا ٜتا تاتص ضالِ َٛیشری
 لاتّیت واروزد تا سیستٓ وٕپا٘ساتٛر خأٛش تزای وارٞای دستی ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ ٜتزای وارٞای فاغّ ٝتّٙذ پای ٝتزاتزان سٔیٙی  ٚتزاس وزٚی خٟت استفاد ٜتذ ٖٚس ٝپایٝ لاتّیت ٘ػة تزٚی س ٝپای٘ ٝمط ٝتزدای  5/8ایٙر پیر ضزوت آٞست ٝتا دایزٔ ٜذرج  360تیز٘ٚی لاتّیت وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚپه تاعزی آِىاالیٗ ٔدٟش ت ٝوی پذ تا لاتّیت ا٘تخاب خغٛط ِیشر ٔدشا یا تزویثی ٔما ْٚدر تزاتز رعٛتت ٌ ٚزد  ٚغثار  ٚضزایظ سخت ٔطیغیهشرظات فنی زستگاه:
 دلتٔ 2یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜتزاس اتٔٛاتیه وٕپا٘ساتٛر – (خٛد تزاس اتٔٛاتیه) ± 5درخٝ ٔطذٚد ٜواروزد دٔای  -10تا  +45درخٝ ٔطذٚد ٜػّٕىزد ِیشر ٔ 20تز تذٌ ٖٚیز٘ذٜ ٔطذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 60 FR55 ٜتز ٚسٖ 1.45 :ویٌّٛزْ هتعلقات هوزاه زستگاه شاهل: عیٙه ٔطافظ ویف ضُٕ فایثز ٌالس ٌیز٘ذ FR55 ٜتا آداپتٛر ٘ػة رٚی ضاخع تارٌت ٔغٙاعیسی په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ آداپتٛر  ٚغفط ٝاستیُ خٟت ٘ػة رٚی س ٝپای٘ ٝمط ٝتزداری -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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GPS

تزاسیاب اتوهاتیک ذطی نقطه ای لیشری هسل  -FL66- Xtreme SPساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 تسیار ٔماٙٔ, ْٚاسة وارٌاٞ ٜای ساختٕا٘ی  ٚدلیك ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر (اتٔٛاتیه)  ٚلفُ وٕپا٘ساتٛر تزای ضفاظت اس دستٍاٜ ٔما ْٚدر تزاتز ٌزد  ٚغثار  ٚرعٛتت تا استا٘ذارد IP65 په تاعزی لاتُ ضارص  ٚ Li-lonپه تاعزی لّٕی دارای د ٚخظ ػٕٛدی  ٚیه خظ افمی یه ٘مغ ٝضالِٛی و ٝلاتّیت استفادٕٞ ٜشٔا ٖ یا ٔستمُ را دار٘ذ ٔدٟش ت ٝپیر ضزوت آٞست ٝافمی  ٚپایٞ ٝای لاتُ تزاس تزای أٛر دستی ( غیزاتٔٛاتیه)هشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 2یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر ( خثزاٖ خغای اتٔٛاتیه)  ±2درخٝ ٔطذٚد ٜدٔای  -10تا  +45درخٝ ٔطذٚد ٜتاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜتز ( تستٍی تٔ ٝیشاٖ ٘ٛر ٔطیظ دارد) ٔطذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذ( ٜسفارش اختیاری)ٔ 80تز والس ِیشر2 : سٔاٖ واروزد تاعزی تا ٔٙثغ تغذی ٝلاتُ ضارصاس ٘ٛع  15 : Li-lonساػت استا٘ذارد ٔمأٚت در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتت IP65 ٔطذٚد ٜواروزد دٔایی  -10تا  45+درخ ٝسا٘تیٍزاد ٚسٖ 1.4 :ویٌّٛزْ هتعلقات هوزاه زستگاه شاهل: ػیٙه ٔطافظ په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر اتٔٛاتیه په تاعزی لّٕی ویف ضُٕ فایثز ٌالس تارٌت ٔغٙاعیسی آداپتٛر  5/8ایٙر  -وتاتس ٝاٍّ٘یسی -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاسیاب اتوهاتیک ذطی نقطه ای لیشری هسل  -FL80 Tracking Liner SPساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر (اتٔٛاتیه)  ٚلفُ وٕپا٘ساتٛر تزای ضفاظت اس دستٍاٛٔ ٜلغ جاتدایی ٔدٟش ت 4 ٝخظ ػٕٛدی تا پٛضص وأُ  360درخ – ٝیه خظ افمی ػٕیك -یه ٘مغٝضالِٛی ِیشری تا لاتّیت وار ٕٞشٔاٖ یا ٔدشا
 ٔدٟش ت ٝسیستٓ تزوز خٟت رٍٞیزی اتٔٛاتیه  ٚتغثیك خغٛط ػٕٛدی تا خظ ٔزخغ ٌیز٘ذٜ ٔدٟش ت ٝغفط ٝوّیذ تزای خغٛط تزاس یا تزوز تػٛرت ٔدشا په تاعزی قاتُ ضارص  ٚ Li-Lonتاعزی لّٕی ٔدٟش ت ٝپیر ضزوت آٞست ٝافمی  ٚپای ٝتز اتزان تزای تزاس دلیك دستی تٍٟٙاْ وار غیز اتٔٛاتیههشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 2یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر ( خثزاٖ خغای اتٔٛاتیه)  ±3درخٝ ٔطذٚد ٜدٔای  -10تا  +45درخٝ ٔطذٚد ٜتاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 30 ٜتز ٔطذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذ( ٜسفارش اختیاری)ٔ 80تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد تزوز (رٞیاب) ٔ 30تز تا دلت ٔ 1یّی ٔتز در ٔ 10تز سٔاٖ واروزد تزوز ( تزاتزان ) تا تاعزی لّٕی  15ساػت والس ِیشر)635nm( 2 : سٔاٖ واروزد تاعزی  8 : Li-Lonساػت استا٘ذارد ٔمأٚت در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتت IP54 ٚسٖ 1.4 :ویٌّٛزْ هتعلقات هوزاه زستگاه شاهل: ػیٙه ٔطافظ په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر اتٔٛاتیه  ,په تاعزی لّٕی ٌیز٘ذ ٚ FR57 ٜآداپتٛر ٔخػٛظ ویف ضُٕ فایثز ٌالس تارٌت ٔغٙاعیسی -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاس گززشی اتوهاتیک هسل  -FL 100 HAساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 تزاس ِیشری ززخطی اتٔٛاتیه ٔطىٓ وٛزه  ٚسثه غفط ٝوّیذ س ٝدوٕ ٝای تزای وارتزی تسیار آساٖ لاتّیت وار دستی ( غیز اتٔٛاتیه) سیستٓ تا ػّٕىزد ضساس تٚ ٝسش تاد خأٛش ضذٖ اتٔٛاتیه تٍٙٞ ٝاْ خارج ضذٖ اس تزاس  ٚغذای ٞطذار تزاس ٘ثٛدٖ لاتّیت وار تا تاعزی لاتُ ضارص  ٚآِىاالیٗهشرظات فنی زستگاه:
 دلت ٔ 1یّی ٔتز درٔ 10تز ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر ( خٛد تزاسی اتٔٛاتیه)  ±5درخٝ ٔطذٚد ٜدٔای  -20تا  +50درخٝ ٔطذٚد ٜتاتص ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 20 ٜتز ٔطذٚد ٜػّٕىزد تا ٌیز٘ذٔ 300 :FR77 ٜتز ٔطذٚد ٜوار تا ٌیز٘ذ (FR45 ٜسفارش اختیاری) ٔ 600 :تز ٔٙثغ تغذی : ٝتاعزی لاتُ ضارص NiMH سٔاٖ واروزد تاعزی  24 :NiMHساػت والس ِیشر)635nm( 2 : استا٘ذارد ٔمأٚت در تزاتز ٌزد غثار  ٚرعٛتت IP65 ٚسٖ 2.4 :ویٌّٛزْ هتعلقات هوزاه زستگاه شاهل: ویف ضُٕ فایثز ٌالس په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر اتٔٛاتیه په تاعزی آِىاالیٗ ٌیز٘ذٕٞ FR77 ٜزا ٜآداپتٛر  ٚپای٘ ٝػة ٔخػٛظ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاس یاب لیشری چزذشی اتوهاتیک هرظوص شیة تنسی هسل  - FL150 H-Gساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 دلیك  ٚوارتزی آساٖ –ٔٙاسة تزای تٕأی أٛر ضیة تٙذی در راٞساسی ساختٕاٖ  ٚوطاٚرسی لاتّیت ضیة تٙذی ػٕیك در دٔ ٚطٛر Y ٚX اتٔٛاتیه (ٔدٟش ت ٝوٕپاٖسا تٛر) تا سیستٓ ضساس در ٔماتُ تاد ٔدٟش ت ٝرسیٛر  ٚریٕٛت وٙتزَ د ٚعزف ٝتا لاتّیت ا٘تخاب وا٘اَ خٟت خٌّٛیزی اس اختالَ در أٛر سایز دستٍاٞ ٜا در ٔٙغمٝ غفطٕ٘ ٝایص تا ززاؽ پطت غفطٙٔ ٝاسة خٟت وار در ضیة وی پذ ٔ ٚدٟش ت ٝسیستٓ ػىس اِؼُٕ  ٚایٕٙی تٍٙٞ ٝاْ ٚسش تاد یا ِزسش ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ FR77 ٜتا آداتتٛر ٔىا٘یىی ٖغة رٚی پایٔ ٝغٙا عیسی ٔدٟش ت ٝضارص ٛٞضٕٙذ  ٚلاتّیت ٘ػة ت ٝتزق ضٟز یا فٙذن خٛدرٚهشرظات فنی زستگاه:
 والس ِیشر 2 ٔطذٚد خٛد تزاسی(ػّٕىزد وٕپاساتٛر)  ±6درخٝ تزد دستٍا ٜتا رسیٛر ٔ 400 : FR77تز تزد دستٍا ٜتا رسیٛر ٔ 800 : FR45تز تزد ریٕٛت وٙتزَ ٔ 80تز ٔطذٚد ٜضیة تٙذی در ٔصٚرٞای  8 : X , Yتا %10 سزػت ٌزدش ِیشر ززخطی  600 :دٚر در دلیمٝ واروزد تاعزی اس ٘ٛع په  30 : Li-lonساػت ٔطذٚد واروزد دٔایی  -20درخ ٝتا  50درخ ٝسا٘تی ٌزاد استا٘ذارد ٔمأٚت ٌزد  ٚغثار  ٚرعٛتت IP65 ٚسٖ دستٍا 2/2 ٜویٌّٛزْتجهیشات هوزاه زستگاه
 خؼث ٝشُٔ فایثز ٌالس ٌیز٘ذFR77 ٜ ریٕٛت وٙتزَ په تاعزی لاتُ ضارص  ٚ Li-lonضارص ٛٞضٕٙذ تا واتُ فٙذوی  ،په تاعزی آ٘الیٗ پای ٝآداتتٛر ٘ػة رسیٛر رٚی ضاخع (د ٚتى -)ٝوتاتس ٝرإٙٞای اٍّ٘یسی -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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وهاتیک هرظوص شیة تنسی هسل  - FL400HA-Gساذت صئوفنل آلواى
تزاس چزذشی لیشری ات
شزح کاال:
تزاس ززخطی َیشری اتٔٛاتیه ٔخػٛظ ضیة تٙذی
 ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر  /سیستٓ خٛد تزاس اتٔٛاتیه تا لاتّیت وار دستی  ٚغیز اتٔٛاتیهرد یا ر یٕٛت وٙتزَ
 ضیة تٙذی دیدیتاِی تزای ٔطٛرٞای  X , Yاس عزیك وی ب ٔدٟش ت ٝدٚرتیٗ اپتیىی تزای رٚیت ٘ ٚطا٘ ٝرٚی فٛاغُ دٚر ٔدٟش ت ٝسیستٓ ٔ ( Maskingسذٚد وزدٖ تاتص ِیشر ت ٝخٟات خاظ ) لاتّیت ا٘تخاب سزػت ِیشر ززخطی تسیار ٔطىٓ ٔٙاسة ضزایظ ٔطیظ سخت(راٞساسی  ،ساختٕاٖ  ،وطاٚرسی)هشرظات فنی زستگاه

 ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر (خٛد تزاسی اتٔٛاتیه )  ±5درخٝ دلت افمی ٔ 0/5یّی ٔتز در ٔ 10تز تزد ِیشر تا ٌیز٘ذٔ 600 : FR44 ٜتز لاتّیت ضیة تٙذی در ٔطٛرٞای ±7.999% : X , Y لاتّیت ضیة تٙذی تزویثی±%10 : ا٘تخاب سزػت ٌزدش ِیشر 1100-600-300 سٔاٖ واروزد تاعزی لاتُ ضارص  30 :NiMHساػت سٔاٖ واروزد تاعزی آِىاالیٗ 60 :ساػت تزد ریٕٛت وٙتزَٔ 50 :تز ٔطذٚد ٜدٔایی ػّٕىزد  -20تا  50درخ ٝسا٘تی ٌزاد. ٖٚع ِیشر  :والس 635nm - 2 استا٘ذارد ٌزد ٚغثار  ٚرعٛتت IP66زقت گیزنسه :FR44
 در ضاِت غیز دلیك ٔ 10یّی ٔتز ٘زٔاَ ٔ 4یّی ٔتز دلیك ٔ 2یّی ٔتز واروزد ٌیز٘ذ ٜتا تاعزی  400 : 9Vساػتتجهیشات هوزاه زستگاه:
 په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر اتٔٛاتیه ٌیز٘ذ ٚ FR44 ٜپای٘ ٝػة رٚی ضاخع ریٕٛت وٙتزَ  /خؼث ٝضُٕ فایثز ٌالس زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزتهWWW.BORDARMABNA.COM
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تزاس لیشری چزذشی اتوهاتیک افقی عووزی هسل  - FL210 Aساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
هجهش ته نقطه شاقول لیشری
 ٔٙاسة وارٞای داخُ  ٚتیز ٖٚساختٕاٖ تسیار ٔطىٓ ٔ ٚما ْٚدر ضزایظ سخت وارٌاٞی ٔدٟش ت ٝپه تاعزی لاتُ ضارص  ٚپه تاعزی آِىاالیٗ ٔدٟش تٌ ٝیز٘ذ ٜخٟت افشایص ع َٛوارتزد  ٚریٕٛت وٙتزَخایی
 ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر (خٛد تزاس اتٔٛاتیه )  ٚلفُ خٟت ٔطافظت ٍٙٞاْ خا ب ٔدٟش ت ٝتزاس ِٛتیایی تزای أٛر ػٕٛدیهشرظات فنی:
 ٔطذٚد ٜضزوت وٕپا٘ساتٛر (خٛد تزاسی اتٔٛاتیه)  +3/5درخٝ دلت افمی یه ٔیّی ٔتز در ٔ 10تزٔت در ٔ 10تز
 دلت ػٕٛدی ٔ 1/5یّی ر تزد ِیشر ٕٞزا ٜتا ٌیز٘ذ FR45 ٜضذٚد ٔ 400تز تزد ِیشر در ضاِت اسىٗ ٔ 30تز تزد ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذٔ 50 ٜتز ٔطذٚد اسىٗ 40 ٚ 20 ٚ 0درخ( ٝتذٌ ٖٚیز٘ذ)ٜ لاتّیت ا٘تخاب سزػت  300 ، 250 ، 200 ، 150دٚر در دلیمٝ سٔاٖ واروزد تا تاعزی لاتُ ضارص  25 NIMHساػت  ٚتاعزی آِىاالیٗ  15ساػت ٔطذٚد ٜػّٕىزد  -10تا  +45درخٝ والس ِیشر 635nm -2 استا٘ذارد ٌزد ٚغثار  ٚرعٛتتIP66هشرظات فنی گیزنسه FR45
 دقر  2هیلی هسز دقیق دقر  4هیلی هسز هعوَلی -دقر  10هیلی هسز غیز دقیق

 قاتلیر کارکزد تا اهَاج دیَد لیشری 635 nm , 532nm تجهیشات هوزاه زستگاه جعثِ حول فایثز گالس  /عیٌک هحافظ  /زارگر هغٌاطیسی گیزًذُ  / FR45ریوَذ کٌسزل خک تاطزی قاتل شارص ٍ شارص ازَهازیک -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاس لیشری چزذشی افقی و عووزی کاهال اتوهاتیک هسل  - FLG 240 HV GREENساذت صئوفنل آلواى
شزح کاال:
 تزاس ِیشری ززخطی افمی ػٕٛدی وأال اتٔٛاتیه ٔدٟش تِ ٝیشر سثش رً٘ (دٚست ٔطیظ سیست) تسیار ٔما ْٚدر ٔماتُ ضزایظ سخت ٔطیغی لاتّیت وار در تیز ٚ ٖٚداخُ ساختٕاٖ ِیشر ززخطی د ٚسزػت ٝتا ػّٕىزد اسىٗ ِ ٚیشر ٘مغ ٝی سثش رً٘  ،ضذ آب  ٚضذ ٌزد ٚغثار ٔدٟش ت ٝسیستٓ وٕپاٖسا تٛر(خٛد تزاسی اتٔٛاتیه )در ٔطٛرٞای افمی  ٚػٕٛدی لاتّیت ضیة تٙذی دستی در ٔطٛر ٞای  X,Yتٛسظ دستٍا ٜیا ریٕٛت وٙتزَ ٔدٟش ت ٝریٕٛت وٙتزَ تا تزد ٔ 50تزهشدطات فنی
 ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپاٖسا تٛر اتٔٛاتیه (خٛدتزاسی)  ±5 :درخٝ دلت ِیشر افمی ٔ 1یّی ٔتز در ٔ 10تز دلت ِیشر ػٕٛدی ٔ 1/5یّی ٔتز در ٔ 10تز تزد ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذ ٜدر ضاِت ززخطی ٔ 60تز تزد ِیشر تذٌ ٖٚیز٘ذ ٜدر ضاِت اسىٗ ٔ 40تزٔت
 تزد ِیشر تا ٌیز٘ذ 1000/ FR45G ٜر ٘ٛع ِیشر  :والس 533nm - 2 ٔطذٚد ٜدٔایی واری  -20تا  +50درخ ٝسا٘تی ٌزاد سزػت ززخص ِیشر  500ٚ 200دٚر در دلیم( ٝلاتُ ا٘تخاب) لاتّیت ٘ػة رٚی س ٝپای ٝدٚرتیٗ ٘مط ٝتزداری  ٚػىاسی ٔدٟش ت ٝتاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ  ٚواست تاعزی آِىاالیٗهشذظات گیزنسه ( FR45 GREENهجهش ته پایه نگهسارنسه)
 دلت غیز دلیك ٔ 10یّی ٔتز دلت ٔؼِٕٛی ٔ 4یّی ٔتز دلت تاال ٔ 2یّی ٔتز لاتّیت واری  40ساػت تا تاعزی وتاتی ِٚ 9ت لاتّیت دریافت ِیشر 532 nm ٚ 635nmهتعلقات هوزاه زستگاه
 خؼث ٝفایثز ٌالس  /ریٕٛت وٙتزَ ٌیز٘ذ FR45G ٜتا پای ٝلاتُ ٘ػة رٚی ضاخع په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر اتٔٛاتیه  -په تاعزی آِىاالیٗ سایش C آداتتٛر تا دٞاٍٟ٘٘ ٝذار٘ذ ٜدیٛاری  ٚسمف ػیٙه ضافظ -تارٌت ٔغٙاعیسی – پای٘ ٝػة دیٛاری ٔذرج  -وتاتس ٝرإٙٞای اٍّ٘یسی زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطابت ضزتهWWW.BORDARMABNA.COM
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تزاس چزذشی اتوهاتیک عووزی  ،افقی تا قاتلیت شیة تنسی هسل  ( FLG 260 VA GREENلیشر سثش انطثاق سیست هحیطی)
ساذت صئوفنل آلواى
شزح کاال:
تزاس ززخطی اتٔٛاتیه ػٕٛدی  ،افمی تا لاتّیت ضیة تٙذی ٔذَ ِ ( FLG260 VA GREENیشر سثش ا٘غثاق سیست ٔطیغی)
 ِیشر زٙذ ٔٙظٛرٙٔ ٜاسة ػّٕیات داخُ  ٚتیز ٖٚساختٕاٖ دلیك ٔ ٚطىٓ تىِٛٛٙصی تاعزی LI-LON أىاٖ ضیة تٙذی ٔطٛرٞای  X , Yتػٛرت دستی  ٚاتٔٛاتیه ززخطی د ٚسزػتٝ أىاٖ اسىٙز خغی تا لاتّیت تٙظیٓ ٔطذٚد  ٚخٟت خظ اسىٗ ٘-مغ ٝضالِٛی ِیشری اتٔٛاتیه (ٔدٟش ت ٝوٕپا٘ساتٛر) لاتّیت استفاد ٜاس تاعزی لاتُ ضارص  ٚآِىاالیٗ ضاِت استفاد ٜدر تاد ِ ٚزسش ٔدٟش ت ٝپایٙٔ ٝاسة أٛر ٚرتیىاِیهشرظات فنی:

 ٔطذٚد ػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر (خٛد تزاسی)  ±5درخٝ دلت ػّٕىزد ِیشر افمی ٔ ± 0/5یّی ٔتز در ٔ 10تز دلت ػّٕىزد ِیشر ػٕٛدی ٔ ± 1یّی ٔتز در ٔ 10تز تزد ِیشر (سثش) تذٌ ٖٚیر٘ذٔ 60 ٜتز تزد خظ اسىٗ ٔ 40تز تزد ِیشر (سثش) تا ٌیز٘ذٔ 1000 :FR77 ٜتز تزد ِیشر(سثش) تا ٌیز٘ذٔ 1200 : FR45 G ٜتز ضیة تٙذی ٔطٛرٞای افمی  ٚػٕٛدی تا  +9درغذ تػٛرت دستی سزػت ٌزدش ِیشر لاتُ ا٘تخاب تا  800 ٚ 300دٚر در دلیمٝ ٔذت ػّٕىزد تاعزی لاتُ ضارص  25 Li-lonساػت ٔذت ػّٕىزد تاعزی آِىاالیٗ  16ساػت ٔطذٚد ٜػّٕىزد دٔا  -20تا  +50درخ ٝسا٘تی ٌزاد نالس ِیشر 532nm - 2 استا٘ذارد ٔمأٚت رعٛتت ٌ ٚزد  ٚغثار IP66تجهیشات هوزاه زستگاه:

 خؼث ٝضُٕ فایثز ٌالس /ریٕٛت وٙتزَ ٔخػٛظ  /تارٌت ٔغٙاعیسی سثش  /ػیٙه ٔطافظ يیز٘ذ FR45 G ٜتا پای٘ ٝػة رٚی ضاخع په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تزاس لیشری چزذشی عووزی افقی اتوهاتیک هجهش ته سیستن تزکینگ هسل  -FL270VA-Trackingساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
 وأال اتٔٛاتیه در خٛد تزاسی افمی  ٚػٕٛدی -تسیار ٔطىٓ دلیك تا وارتزی تسیار آساٖ ٔدٟش ت ٝسیستٓ تزوی ًٙػٕٛدی  ٚافمی (رٍٞیزی ٌیز٘ذ)ٜ٘ذی دستی در ٔطٛرٞای  5( X ,Yدرخ ٝتا )+ %9اس عزیك ریٕٛت وٙتزَ
 لاتّیت ضیة ب لاتّیت ا٘تخاب د ٚسزػتٌ ٝزدش ِیشر ٔدٟش ت ٝآالرْ خارج ضذٖ اس تزاس دارای ٘مغِ ٝیشری ضال َٛدائٕی ٔدٟش  ٚلاتّیت وار وزدٖ تا ریٕٛت وٙتزَ تىِٛٛٙصی تاعزی لاتُ ضارص اس ٘ٛع Li-lon لاتّیت ٘ػة رٚی س ٝپای٘ ٝمط ٝتزداری (" )5/8یا واروزد ٔستمُ رٚی سٔیٗ (افكی  ٚپای ٝػٕٛدی) -سیستٓ ضساس تٚ ٝسش تاد ِ ٚزسش  ٚضاِت دستی

هشرظات فنی
 ٔطذٚد ٜػّٕىزد وٕپا٘ساتٛر (خٛدتزاسی)  + 5درخٝ دلت افمی ٔ 0/5یّی ٔتز در ٔ 10تز دلت ػٕٛدی ٔ 1یّی ٔتز در ٔ 10تز تزد ِیشر (ٔطذٚد ٜواروزد) تا ٌیز٘ذٔ 400 : FR77 ٜتز(تست ٝت ٝضزایظ ٔطیغی) تزد تذٌ ٖٚیز٘ذ ٜدر ضاِت ززخطی  ٚاسىٗ ٔ 40 :تز تزد در ضاِت تزویٔ 70: ًٙتز سزػت ززخص ِیشر لاتُ ا٘تخاب  800 ٚ 300دٚر در دلیمٝ والس ِیشر 2 سٚایای اسىٗ  180-90-45-10-0درخٝ شیة تٙذی دستی در ٔطٛرٞای  ± 5 X ,Yدرخ)%±9( ٝ ٔٙثغ تغذی ٝتاعزی لاتُ ضارص ِٚ 3.6ت اس ٘ٛع  Li-lon -تا  50ساعت وار وزد یا س ٝػذد تاعزی آِىاالیٗ  50ساػت واروزد. ٔطذٚد ٜػّٕىزد دٔایی  -10تا  +50درخ ٝسا٘تی ٌزاد -استا٘ذارد رعٛتت ٌ ٚزد ٚغثار ٚ IP 66سٖ  2/6ویٌّٛزْ

هشرظات فنی گیزنسه FR77-MM Tracking
 دلت (لاتُ ا٘تخاب) ٔ ± 9 ± 5 ± 1یّی ٔتز دلت درخ ٝتٙذی یه ٔیّی ٔتز -تزد دستٍا ٜتا ِیشر والس  2تا ٔ 150تز
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 لاتّیت ا٘تخاب ٚاضذ ٞای ٔیّی ٔتز-سا٘تی ٔتز  .ایٗذ ... ٚ غفطٕ٘ ٝایص خّ ٚ ٛػمة ٕ٘ LEDایص ارتفاع خّ ، ٛوٙار  ،ػمة ٔطذٚد ٜػّٕىزد دٔایی  -10تا  +50درخ ٝسا٘تی ٌزاد ٔدٟش ت ٝرٚضٙایی غفطٕ٘ ٝایص – ٍٔٙت تزای ٘ػة رٚی سغٛش ٔغٙاعیسی استا٘ذارد رعٛتت ٌ ٚزد  ٚغثار IP67 ,ٚ -سٖ ٌ 500زْ

تجهیشات هوزاه زستگاه
 خؼث ٝضُٕ فایثز ٌالس ٌیز٘ذ FR77MM tracking ٜتا وفی  ٚپای٘ ٝػة رٚی ضاخع ریٕٛت وٙتزَ په تاعزی لاتُ ضارص  ٚضارصر ٛٞضٕٙذ په تاعزی آِىاالیٗ تارٌت ٔغٙاعیسی ػیٙه ٔطافظ وتاتس ٝرإٙٞا -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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تیوج لیشری ( هرظوص لوله گذاری ) هسل  -FKL55 -Greenساذت صئوفنل آلواى

شزح کاال:
جذیذ ززیي ًسل زیَب لیشری خطی هخظَص لَلِ گذاری تا زکٌَلَصی خیشسزفسِ
 هجهش تِ سیسسن شیة تٌذی )(Grad Tech طفحِ ًوایش  OLEDهٌاسة ,تهسزیي قزائر ٍ ٍضَح تا حزٍف ٍ اعذاد تشرگ هجهش ُبسیسسن کٌسزل دسسی تا تزد تلٌذ مقاٍم در تزاتز شزایط هحیطی سخرٍ -اززخزٍف ٍ کارتزد آساى-

زاتش اشعِ لیشری سثش رًگ کن خطززز تزای چشن ٍ هحیط سیسر ٍ زَاى کارکزد زا  -20درجِ ساًسی گزاد.

 تذًِ هحکن فلشی سیسسن خَد ززاسی ازَهازیک )سیسسن ازَهازیک ساًسزاص کزدى خط لیشری( دارای شاخض ًشاًگز ًقطِ هثذا زاتش لیشر کالس لیشر  3Rتا دیَد لیشری سثش رًگ قطز زاتش لیشر  10هیلی هسز تزد لیشر زا  300هسز -هحذٍد شیة تٌذی )(Grad

 - +30%زا -20%

 هحذٍد عولکزد کوداًسازَر (خَد ززاس ازَهازیک)  ±5درجِ کَچکسزیي ٍاحذ ًوایش 0/000% دقر افقی  ±5هیلی هسز در  100هسز هحذٍدُ اسکي چح ٍ راسر  +4درجِ سهاى کارکزد تاطزی  24 :NiMHساعر هحذٍدُ عولکزد ریوَذ کٌسزل جلَ  100هسز خشر سز  50هسز هحذٍدُ عولکزد دها -20:زا  50درجِ ساًسی گزاد. اسساًذارد رطَتر ٍ گزد ٍ غثار IP 68 ٍسى دسسگاُ  6کیلَگزم ٍ اتعاد ) 132 mmقطز دسسگاُ (  ،طَل  380هیلی هسزهتعلقات هوزاه زستگاه شاهل:
 دسسگاُ لیشری FKL55 کیس حول فایثز گالس--

ریوَذ کٌسزل

 خک تاطزی قاتل شارص  -NIMHشارص ازَهازیک خک تاطزی آلکاالیي آداتسَر هخظَص تزای سِ خایِ  16عذد اًَاع خایِ اسزیل جهر سر آج دسسگاُ -زارای  12هاه گارانتی زر طورت کارکزز طحیح و عسم اطاتت ضزته
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