
SHELER SHS12 

 های اتومات اسالیدینگ استاندارد و تلسکوپی، درب SHS12کنترلر شلر 
                       

 کیلوگرم به ازای هر لنگه ۱۲۵ جاییجابهقابلیت 

 
 

الکترونیکی با کیفیت مناسب برای  واحدبدنه مستحکم به همراه 

اندازی بی کارکرد مداوم در هر شرایط محیطی و آب و هوایی و راه

 صدای تجهیزات مکانیکی
 
 

 منبع تغذیه ترانسفورماتوری با طول عمر باال

 
 

 تعویض بی قید و شرط دو سال گارانتی
 

  

 خدمات پس از فروش مادام العمر

  

 افزاری ترین تجهیزات سخت افزاری و راهکار نرممجهز به پیشرفته

 اندازی سریع و آسان را ایجاد مینماید.افزاری ساده به همراه جزئیات که امکان نصب و راهرابط نرم

 .و مالیم اندازی باال و ترمز قدرتمندشتاب راه

ساعت از شبانه روز  ۲۴روز از سال و  ۳۶۵که قابلیت کارکرد دائم سیستم بدون هرگونه ایراد و توقف در ARM Cortex-M4 پردازنده قدرتمند 

 را ایجاد مینماید.

 ترها به کمک منوهای دقیق و جزئی پیاده سازی شده در سیستم.قابلیت تنظیم کلیه پارام

 

 مشخصات فنی            

 ARM Cortex-M4                                                                   پردازنده           

 کیلوگرم در دو لنگه ۲۵۰                                                   جاییوزن قابل جابه

 Vac 50Hz 230                 منبع تغذیه                                                 

 متر بر ثانیهسانتی ۵۰                                                          سرعت باز شدن

 متر بر ثانیه  سانتی ۴۰                                               سرعن بسته شدن

                        C + 50° C °15-        دمای عملکردی

   IP22              درجه محافظت از رطوبت و غبار

 سیکل باز و بسته شدن( ۴۵۰۰سیکل باز و بسته شدن )روزانه  ۰۰۰/۰۰۰/۱تست شده برای                     طول عمر

           

 : فروش و خدمات پس از فروش                    دفتر مرکزی :

 خمینی)ره(بلوار اما  مشهد ،    خیابان سازمان برنامه مرکزی تهران ، بلوار فردوس غرب ،

 ۵۰پالک  ، ۹۱خیابان امام خمینی     ۹واحد ، ۴۹پالک  کوچه همافر ،

 ۰۵۱ ۳۸۴۶۳۵۷۰-۲                   ساخت ایران        ۰۲۱ ۴۴۱۷۷۰۶۱          

 ۰۹۳۵۳۵۹۲۰۱۶                       شرکت ارتباط الکترونیک شناسا )شلر(   ۰۲۱ ۴۴۱۷۷۰۹۷           

           ۴۴۱۷۷۱۱۸ ۰۲۱      info@shelerco.com - www.shelerco.com                
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 لکترونیکیا تجهیزات و ها سیستم انواع تامین و ساخت طراحی، حوزهفعالیت تخصصی خود در  به توجه با (شلر) ارتباط الکترونیک شناسا شرکت    

 وتیک دربهای اتوما سیستمهای افزون روز مصرفصنایع پتروشیمی، خودرویی و تجاری؛ با در نظر گرفتن در  و نیز اتوماسیون صنعتی دیجیتالی و

پس از بررسی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری  آنها؛ فروش از پس خدمات و محصوالت این واردات زمینه در خاص مشکالت همچنین

و  ستانداردا اقدام به طراحی و ساخت سیستم کنترل باکس دربهای اتوماتیک اسالیدینگ نیازسنجی بازار ایران، معتبرترین برندهای اروپایی و نیز

 نموده است.تلسکوپی 

 قادر به نویسی برنامه و طراحی ،و توسعه تحقیقزمینه  در و تخصص کارشناسان خود، دانش توانتکیه بر با  این شرکتشایان ذکر است 

گان نهایی، و نیز مصرف کنندبه صورت سفارشی پاسخگویی به کلیه نیازها و تغییرات درخواستی از سوی شرکتهای تولید کننده دربهای اتوماتیک 

.می باشد
 

نترلر ک"ارائه شده توسط شرکت شلر از دو واحد  سیستم کنترلر درب

 تشکیل شده است: "کلید دیجیتال"و  "مرکزی

 : SHS12-SHELERکنترلر مرکزی مدل  -1

قدرتمند  - نده  کارکرد دائم ARM Cortex-M4 پرداز یت  قابل که 

شبایستم بدون س اد را ایجنه روزی هرگونه ایراد و توقف به صورت 

 نماید. می

سخت افزاری و راهکارهای نرم  - شرفته ترین تجهیزات  مجهز به پی

 افزاری.

ه ، با کیفیت باال بالکترونیکی بخشهمراه دنه مستتتتحکم به ب -

 در هر شرایط محیطی و آب و هوایی.کارکرد مداوم منظور 

 .راه اندازی و حرکت بدون صدا تجهیزات مکانیکی درب -

 .طول عمر باالمنبع تغذیه ترانسفورماتوری با  -

افزایش طول عمر  به منظوراستاندارد و با کیفیت  مجهز به شارژر -

 .و شارژ کامل باطری

ساده به همراه جزئیات  - صب و راه کامل رابط کاربری  که امکان ن

 اندازی سریع و آسان را ایجاد می نماید.

قابلیت تنظیم کلیه پارامترها به کمک منوهای دقیق موجود در  -

 سیستم.

کیلوگرم  250) کیلوگرم به ازای هر لنگه ۱۲۵قابلیت جا به جایی  -

 .در دو لنگه(

 اندازی باال و ترمز قدرتمند و مالیم. شتاب راه -

 .دو سال گارانتی بی قید و شرط تعویض -

 .خدمات پس از فروش مادام العمر -

 

 : SHS21-SHELERکلید دیجیتال  -2

قدرتمند  - نده  کارکرد دائم ARM Cortex-M1 پرداز یت  قابل که 

شبانه روزی را ایجاد  سیستم بدون هرگونه ایراد و توقف به صورت 

 می نماید.

سخت افزاری و راهکارهای نرم  - شرفته ترین تجهیزات  مجهز به پی

 افزاری.

بدنه مستتتتحکم به همراه بخش الکترونیکی، با کیفیت باال به  -

 هوایی. منظور کارکرد مداوم در هر شرایط محیطی و آب و

حالت های عملکردی  - به صتتتورت دوطرفه، یک قابلیت تعریف 

 طرفه، زمستانه، دائم بازشو و قفل.

 ریموت کنترل. 100قابلیت تعریف و ذخیره سازی تا  -

 سال گارانتی بی قید و شرط تعویض. چهار -

 خدمات پس از فروش مادام العمر. -

 

 :قابل ارائه خدمات

 .محصوالت درست انتخاب منظور به خرید از قبل رایگان مشاوره -

مرکزی و  دفتر به مراجعه طریق از حضوری خرید و امکان مشاوره -

 .نمایندگی ها

و  تهران ویژه) پیک طریق از محصتتتوالت ستتتریع ارستتتالامکان  -

 .(دیگر شهرهای ویژه) تیپاکس و( مشهد

نصتتب و رفع اشتتکال به صتتورت  جهت پشتتتیبانیارائه خدمات  -

 به محل نصب.در سراسر کشور تلفنی و یا اعزام کارشناس 

 

 شرکت ارتباط الکترونیک شناسا )شلر(

www.shelerco.com -  info@shelerco.com                
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