موضوعات نمایشگاه Perimeter Protection
.1فىس َا ،ساماوٍ َای فىسی _________________________________________________________________
*ساماوٍ َای فىسی کامل
فٌس ّای وارگاُ ّای ساختواًی ،فٌس ّای تَپگیر ،فٌس ّای الىتریىی  ،فٌس ّای تَری جلَیی /سیوی /پالیساد ،فٌس ّای تاؽ ،فٌس
ّای پاًل تَری ،فٌس ّای تا اهٌیت تاال ،فٌس ّای غٌؼتی ،فٌس ّای ضذ ًَیس ،فٌس ّای تَری سیوی ،فٌس ّای واهپَزیتی تِ ّوراُ
پست ّای فلسی ٍ تختِ چَتی ،فٌس ّای واهپَزیتی تِ ّوراُ پست ّای چَتی ٍ تختِ فلسی ،فٌس ّای سیار ،فٌس ّای گاتیَى ،فٌس ّای
حرین خػَغی ،فٌس ّای ٍرزضی ،فٌس ّای فلسی اًثساطی ،فٌس ّای تَری سیوی تافتِ ،فٌس ّای دارای ًردُ ،فٌس ّای آلَهیٌیَهی،
فٌس ّای تسئیٌی
*محصًالت فىس
تَری تٌذی تَپگیر ،سین خاردار ،سین خاردر تیؾ دار ،سین تٌطی ،پاًل تَری سیوی دٍتل ،پاًل تَری سیوی تخت ،پاًل تَری پرٍفیل  ،Uپاًل
تَری سِ تؼذی ،گاتیَى (سثذّای سٌگ) ،تَری خال جَش ضذُ (رٍلی) ،تَری هٌگَلِ ای -هحافظ جٌگل ٍ تازی ،تَری سیوی تِ ّوراُ تَری
هرتغ یا الًِ زًثَری ،رٍوص گالَاًیسُ یا پالستیىی ،پَرت خَدرٍ ،پرگَال ٍ ٍسایل ووىی ترای غؼَد ،اِلواى ّای تتٌی ترای فٌس
*تجُیسات جاوبی فىس -تجُیسات تثبیت کىىذٌ
ٍرق اتػال تِ زهیي ،اتػاالت ،آستری ّای زهیي /ساپَرت ّای پست ،تراوت ّای ًثطیَّ ،لذرّای پاًل تَری ٍ تست ّا ،درپَش ّای پست،
ساهاًِ ّای پست ،پست ّای هماطغ فَالدی ،پیچ ٍ اتػاالت اهٌیتی ،استرات ّا ٍ پل ّای تٌطی ،تٌص زاّای سیوی ،اٍگرّا ،پست ّای
هماطغ فٌسی ،پست ّای پرٍفیلی ،سین خاردار ٍ گاردّای سین اهٌیتی یه ٍ دٍ طرفِ ،هحافظ در تراتر تاال رفتي ٍ خسیذى از زیر فٌس،
اًىَراش ،گیرُ ٍ ًَار فٌس ،اًَاع پیچ ٍ هْرُ فٌس ،پلیر فٌس وطی
*فًوذاسیًن
فًَذاسیَى ّای پیچی
.2گیت َا ،ساماوٍ َای گیت ___________________________________________________________ ______
*ساماوٍ َای گیت ،گیت َای فىسی
گیت ّای وطَیی تىیِ گاُ سرخَد ،گیت ّای وطَیی ؿلتىی ،گیت ّای وطَیی تلسىَپی ،گیت ّای آًٍگی یه ٍ چٌذ ترگی ،گیت ّای
تاضَی یه ٍ چٌذ ترگی ،گیت ّای جوغ ضَ ،گیت ّای فٌس
*گیت َا ،تجُیسات ي تجُیسات جاوبی گیت
ساهاًِ ّای ّذایتی ،ساهاًِ ّای وٌترل ،تجْیسات وٌترل ٍ سیگٌال دّی ،سٌسَرّا /وٌترل وٌٌذُ ّای چراؽ ترای گیت ّا ،درب ّا ٍ ،...
فالش ّا ٍ چراؽ ّای ػالهت دّی ،لفل ّای اهٌیتی ٍ اتػاالت ،لَالّای گیت ،تجْیسات تاز وردى ٍ تستي درب
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.3مًاوغ دسترسی پرسىل ي خًدري _____________________________________________________________
*ساماوٍ َای تفکیک کىىذٌ
ترًاستیل ،هَاًغ گردضی ،لفل ّای سٌسَر دار
*مًاوغ
هَاًغ الىترٍهىاًیىی ،هَاًغ ّیذرٍلیىی ،هَاًغ دستی
*اوًاع مًاوغ
هَاًغ ترافیىی ،هَاًغ اهٌیتی ،هَاًغ تسوِ ای حلمَی
*مًاوغ خًدري
هَاًغ جادُ ای ،هَاًغ خَدرٍ ،هَاًغ پارویٌگ ،هَاًغ زًجیری جوغ ضَ ،هَاًغ زًجیری
*سایر تجُیسات مکاویکی امىیتی
پست ّای هاًغ ،تیرّا ٍ هْرُ ّای لفل ،دستگاُ اهٌیتی سایٌذُ
.4ساماوٍ َای َشذار الکتريویکی ______________________________________________________________
*ساماوٍ َای َشذار دَىذٌ
ساهاًِ ّای سیگٌال دّی اوَستیه ٍ ّطذار دٌّذُ ،ساهاًِ ّای سیگٌال دّی تػَیری ٍ ّطذار دٌّذُ ،ساهاًِ ّای تخلیِ
*ساماوٍ َای وظارتی فضای آزاد
ساهاًِ ّای تطخیػی ،ساهاًِ ّای ضذ سرلت ،سایر تجْیسات ضذ سرلت ،آًالیس تػَیری ،آالرم ّای هادٍى لرهس ،ساهاًِ ّای اًتمال واتلی ٍ
تی سین
*ساماوٍ َای تشخیص حریق
*ساماوٍ َای تصًیری
ضثط ٍ آرضیَ تػاٍیر ٍ ولیپ ّا ،دٍرتیي ّای ً ،IPظارت تػَیری ،دٍرتیي ّای هادٍى لرهس ،دٍرتیي ّای حرارتی ،تطخیع حروت آًالیس
تػَیری /تطخیع ضوارُ پالن ،سایر
*ساماوٍ َای کىترل دسترسی
ساهاًِ ّای وٌترل دسترسی ،ساهاًِ ّای تطخیػی ،ساهاًِ ّای تیَهتریه ،ساهاًِ ّای تاز وردى گیت ٍ درب
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*سایر تجُیسات امىیتی الکتریکی
ًظارت سیار ،هَاًغ ضذ تاال رفتي از هَاًغ
.5وًرپردازی خارجی _______________________________________________________________________
چراؽ ّای خارجی ،چراؽ ّای پستًَ ،رپردازی فٌی ٍ تجْیسات جاًثی ،ساهاًِ ّای الىترًٍیىی چراؽ ّا ،لطؼات الىتریىی ٍ الىترًٍیىی ترای
ساهاًِ ّای ًَرپردازی ،ساهاًِ ّای ًَرپردازی  ،LEDچراؽ ّای IR
.6تجُیسات ػملیاتی _______________________________________________________________________
اتسار هخػَظ ،تجْیسات ٍ اتسار سٌجص ،هاضیي آالت ًػة ،تجْیسات ووىی ٍ تجْیسات ًػة ،ایوٌی غٌؼتی ٍ ػولیات
.7ومایىذگان رسمی ،خذمات ،اتحادیٍ َا ي واشریه ___________________________________________________
ًوایٌذگاى رسویً( EDP ،رم افسار) ،تحمیك ٍ تَسؼِ ،هجَز دٌّذُ ّا ،خذهاتً ،گْذاری ،هطاٍریي اهٌیتی ،خذهات اهٌیتی ،اتحادیِ ّا ٍ
اغٌاف ،هٌاتغ ٍ ًاضریي فٌی ،هجالت تجاری ،تیوِ ،آزهَى ٍ غذٍر گَاّی

