


 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

 1 مقدمه

 ECO( 2 يسر( متریسانت 19 عرض با نیکاب يمتر دو روکار پنل
 ECO( 3 يسر( متریسانت 19 عرض با نیکاب يمتر کی روکار پنل
 5و  Maria( 4 يسر( متریسانت 20 عرض با نیکاب يمتر دو روکار يها پنل

 7و  Catrina( 6 يسر( متریسانت 25 عرض با نیکاب يمتر دو روکار يها پنل
 Catrina( 8+ يسر( متریسانت 25 عرض با نیکاب يمتر دو روکار پنل
 Carmela( 9 يسر( متریسانت 25 عرض با نیکاب يمتر دو روکار پنل

 Rosa( 10 يسر( متریسانت 30 عرض با نیکاب يمتر دو روکار پنل

 Rosa( 11+ يسر( متریسانت 30 عرض با نیکاب يمتر دو روکار پنل

 Flat( 12 يسر( متریسانت 30 و 20 عرض با يمتر دو توکار پنل
 14و  Flat( 13 يسر( متریسانت 20 عرض با يمتر کی توکار يها پنل
 Flat( 15+ يسر( متریسانت 30 عرض با نیکاب يمتر دو توکار يها پنل

 17و  Touch( 16 يسر( متریسانت 30 و 20 عرض با يمتر دو یلمس يها پنل
 Touch( 18 يسر( متریسانت 20 عرض با يمتر کی یلمس پنل
 20و  Touch( 19+ يسر( متریسانت 30 عرض با نیکاب يمتر دو یلمس يها پنل

 Classic( 21 سري( درب سر و طبقه خم سه روکار پنل
 Aktel( 22 سري( طبقه گرد لبه روکار پنل

 Slim( 23 يسر( طبقه کیبار روکار پنل
 Flat( 24 يسر( طبقه توکار هاي پنل
 Flat( 25 يسر( درب سر توکار هاي پنل

 26 و اعالم طبقه HDاینچ کابین و سردرب آسانسور با قابلیت نمایش فیلم با کیفیت  10,4نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 
 27 و اعالم طبقه HDاینچ کابین و سردرب آسانسور با قابلیت نمایش فیلم با کیفیت  8نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 
 28 اینچ افقی کابین و سردرب آسانسور 7نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 

 29 اینچ عمودي کابین آسانسور 7نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 
 30 نمایشگر التیس عمودي کابین آسانسور –لوازم جانبی 

 31 نمایشگر التیس افقی کابین و سر درب آسانسور –لوازم جانبی 

 



 

 

 

 

 ادامه  -فهرست مطالب 
 

 32 نمایشگر گرافیکی افقی کابین و سر درب آسانسور –لوازم جانبی 
 33 نمایشگر گرافیکی عمودي کابین آسانسور –لوازم جانبی 

 34 نمایشگر ریزشی کابین آسانسور –لوازم جانبی 

 35 نمایشگر التیس طبقه آسانسور –لوازم جانبی 

 36 گرافیکی طبقه آسانسورنمایشگر  –لوازم جانبی 

 37 نمایشگر ریزشی طبقه آسانسور –لوازم جانبی 

 38 دستگاه کنترل دسترسی (محدود سازي) تک خروجی کابین و طبقه آسانسور –لوازم جانبی 

 39 خروجی کابین آسانسور 13دستگاه کنترل دسترسی (محدود سازي) پیشرفته تا  –لوازم جانبی 

 40 دستگاه کنترل دسترسی از راه دور رادیویی کابین و طبقه آسانسور –لوازم جانبی 

 41 کلیدهاي فشاري تولید داخل –لوازم جانبی 

 42 کلیدهاي فشاري وارداتی –لوازم جانبی 
 44و  43 برخی از طرح هاي نور تزئینی  قابل اجرا روي پنل هاي کابین آسانسور –لوازم جانبی 
 46و  45 لوکس و مدرن کابین و سر درب آسانسور یاینچ افق 7قالب هاي نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 

 47 کابین و سر درب آسانسور تبلیغاتی یاینچ افق 7قالب هاي نمایشگر رنگی  –لوازم جانبی 
 

 



 

 

 

 

 مقدمه
 

 الکترونیک، زمینه در High-Techساله در طراحی محصوالت  14خدماتی نوین کیا تک با پیشینه  -مهندسی و تولیدي  - شرکت فنی

 1394دل در سال متعا خداوند از استعانت با و آسانسور صنعت در خود موسسان و مدیران ساله 6 و کامپیوتر افزار سخت و افزار نرم

را با هدف تعالی صنعت آسانسور و ارائه محصوالت نوین و با کیفیت داخلی و خارجی آغاز نمود. این شرکت با استفاده از فعالیت خود 

و خوش قیمت ترین  ترین کیفیت با ،بهترین است آن بر دانش بومی و روز دنیا و بکاري گیري چندین علم مختلف و خالقیت و نوآوري،

 بار در ایران و حتی در دنیا تولید نماید.براي اولین  را آسانسور محصوالت

 این در یافته ظهور هاي تکنولوژي و تحوالت آخرین پیگیري با و خود فنی تیم ي ساله چندین ي تجربه بر تکیه با ن کیا تکیشرکت نو

را به مشتریان خود ارائه کند. در این  جهانی کالس سطح در آسانسور زیباي پنل یک از برخورداري لذت خود سهم به تا دارد قصد حوزه،

جهانی نیازمند تسلط به علوم مختلفی از جمله الکترونیک، و استاندارد هاي راه باور داریم که ساخت یک پنل آسانسور پیشرفته در اشل 

 . است گرافیک و مکانیککامپیوتر، 

هماهنگ ترین پنل هاي آسانسور هر  و بهترین اخلید دکوراسیون طراحی هاي شرکت با تنگاتنگ همکاري با تا آنیم بر همچنین

 ساختمان را ارائه نماییم. 

 .بود خواهد همراهشان همواره مسیر این در و بیند می رشد به رو مسیر یک که نقطه، یک نه را خود مشتریان نیازهاي نوین کیا تک

 توسعه قصد نوآوري و نوین خدمات با و داند نمی مشتریان به خود خدمات ارائه در گام آخرین را پنل یک فروش هرگز تک، کیا نوین

 .دارد ایران در را آسانسور

آمد  کار و ترین شیک ترین، مدرن دلیل، همین به و شده کنترل و طراحی فنی تیم توسط تک کیا نوین شرکت آسانسور هاي پنل تمامی

 .بخواهید تک کیا نوین شرکت از ایران در را پنل ترین



 :ECO 210مشخصات پنل 
 نمایشگر و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 0,7با ورق استیل  سانتیمتر 19دو متري با عرض روکار پنل کابین 

دقیقه اي کنسل  5کلید فن تایمر دار  و S101مدل  مربعیبا کلید  براي نمایش جهت و شماره طبقاتریزشی 

 شونده چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 ) آبییا  (قرمزسگمنت نمایشگر 

 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 کلید هاي قابل نصب:
 S101 C101 داخل تولید

 هاي استیل قابل اجرا:ورق 
 رنگ طرح

  - - - نقره اي خشدار
  -  - - نقره اي دانه گندمی

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 ...)کنترل دسترسی  (کارت و تگ و 

 



 :ECO 100مشخصات پنل 
 نمایشگرو  میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 0,7با ورق استیل  سانتیمتر 19متري با عرض  یکروکار پنل کابین 

دقیقه اي کنسل  5کلید فن تایمر دار  و S101مدل مربعی با کلید  براي نمایش جهت و شماره طبقات سگمنت

 شونده چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 ) آبییا  (قرمزسگمنت نمایشگر 

 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 کلید هاي قابل نصب:
 S101 C101 داخل تولید

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

  - - - نقره اي خشدار
  -  - - نقره اي دانه گندمی

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 ...)کنترل دسترسی  (کارت و تگ و 
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 :MARIA 240مشخصات پنل 
 7 با نمایشگر میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5ورق استیل  و سانتیمتر 20دو متري با عرض روکار پنل کابین 

تصاویر تبلیغاتی با کیفیت  ایموضوعات و مناسبت هاي مختلف  باآلبوم  8مودي با قابلیت نمایش اینچ رنگی ع

دقیقه اي کنسل شونده  5کلید فن تایمر دار  ونور تزئینی تک رنگ سفید با  S101مدل  مربعیکلید بسیار باال و 

 چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 اینچ رنگی عمودي 7نمایشگر 

 افقی نمایشگر التیس
 نمایشگر التیس عمودي

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 (اعالم طبقه)گویا 

 آیفون (ارتباط داخلی)
 



 :MARIA 221مشخصات پنل 
 نمایشگر و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر 20دو متري با عرض روکار پنل کابین 

کلید فن  و آبینور تزئینی تک رنگ  با S101مدل  مربعیکلید  و   التیس عمودي با قابلیت زیرنویس انگلیسی

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5تایمر دار 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 اینچ رنگی عمودي 7نمایشگر 

 افقی نمایشگر التیس

 نمایشگر التیس عمودي

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 داخلی) آیفون (ارتباط

 
 

 



 :CATRINA 240مشخصات پنل 
 نمایشگر و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر  25دو متري با عرض روکار پنل کابین 

آلبوم با موضوعات و مناسبت هاي مختلف و یا تصاویر تبلیغاتی با کیفیت  8اینچ رنگی افقی با قابلیت نمایش  7

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5با کلید فن تایمر دار  BSTشرکت   R501مدل   ستطیلیمکلید و بسیار باال 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 افقیاینچ  8رنگی نمایشگر 
 اینچ افقی 7 رنگی نمایشگر

 افقی نمایشگر التیس

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 (اعالم طبقه) گویا
 آیفون (ارتباط داخلی)

 



 :CATRINA 250مشخصات پنل 
 نمایشگر و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر  25دو متري با عرض روکار پنل کابین 

و نور تزئینی تک رنگ  S102مدل  مربعی کلید با اعالم طبقه  و HDاینچ رنگی با قابلیت نمایش فیلم با کیفیت  8

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5سفید با کلید فن تایمر دار 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 افقیاینچ  8رنگی نمایشگر 
 اینچ افقی 7 رنگی نمایشگر

 افقی نمایشگر التیس

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن رنگدو 

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 آیفون (ارتباط داخلی)

 

 



 :CATRINA+ 261 مشخصات پنل
 نمایشگر و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر  25دو متري با عرض روکار پنل کابین 

 براي نمایش جهت و شماره طبقات افقی همراه نمایشگر التیسه اینچی براي نمایش فیلم و عکس ب 8فتو فریم 

 دقیقه اي کنسل شونده 5تایمر دار و نور تزئینی تک رنگ سفید با کلید فن  S102مدل  مربعیبا کلید 

 چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 نمایشگر التیس اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ

 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 قابل نصب:سایر لوازم جانبی   
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 آیفون (ارتباط داخلی)

 



 :CARMELA 230 مشخصات پنل
 و میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر 25با عرض  قوس دار دو متريروکار پنل کابین 

با گرافیکی افقی با قابلیت نمایش متون فارسی یا انگلیسی به صورت زیرنویس و نمایش آرم یا لوگو  نمایشگر

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5فن تایمر دار و کلید  BSTشرکت  C501کلید گرد مدل 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 اینچ  عمودي 7رنگی نمایشگر 
 گرافیکی افقی نمایشگر 

 نمایشگر گرافیکی عمودي
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 عمودي نمایشگر التیس

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 S102 S101 C102 C101 داخل تولید

   L502 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ

 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن رنگدو 

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 آیفون (ارتباط داخلی)

 



 :ROSA 255 مشخصات پنل
 با نمایشگر میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5ورق استیل  و سانتیمتر  30دو متري با عرض روکار پنل کابین 

نور تزئینی تک رنگ  و C102گرد مدل کلید  بااعالم طبقه  و HDکیفیت  بااینچ رنگی با قابلیت نمایش فیلم  10,4

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5کلید فن تایمر دار  باسفید 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 اینچ افقی 10,4نمایشگر رنگی 

 افقیاینچ  8رنگی نمایشگر 

 اینچ افقی 7 رنگی نمایشگر
 افقی نمایشگر التیس

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن رنگدو 

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)

 آیفون (ارتباط داخلی)

 

 



 :ROSA+ 261مشخصات پنل 
 با نمایشگر میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5ورق استیل  و سانتیمتر  30دو متري با عرض روکار پنل کابین 

براي نمایش جهت و شماره  افقی همراه نمایشگر التیسه اینچ براي نمایش فیلم و عکس ب 10,1فتو فریم 

دقیقه اي کنسل شونده  5کلید فن تایمر دار  ونور تزئینی تک رنگ سفید  با C102مدل  گردکلید  و طبقات

 چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری

 نمایشگر التیس اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 8 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو قابلیت اجراي 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 آیفون (ارتباط داخلی)

 



 :FLAT 201مشخصات پنل 
و باکس  میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر 20دو متري با عرض وکار تپنل کابین 

کلید  ونور تزئینی تک رنگ آبی  با E101مدل  بیضیکلید  و سگمنت با نمایشگرسانتیمتري  17x190گالوانیزه 

  دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5فن تایمر دار 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 نمایشگر التیس افقی اینچ عمودي 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس عمودي نمایشگر گرافیکی افقی 

 نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز نمایشگر گرافیکی عمودي
  آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 با رنگهاي زیر را دارا می باشد.رنگ چشمک زن مطابق 

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)

 آیفون (ارتباط داخلی)

 

 



 :FLAT 101مشخصات پنل 
و باکس  میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر 20متري با عرض  یکوکار تپنل کابین 

دقیقه اي  5کلید فن تایمر دار  با E101مدل  بیضیکلید  و سگمنت با نمایشگرسانتیمتري  17x90گالوانیزه 

  کنسل شونده چشمک زن

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 نمایشگر التیس افقی اینچ عمودي 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس عمودي نمایشگر گرافیکی افقی 

 نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز نمایشگر گرافیکی عمودي
  آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 (کارت و تگ و ...)کنترل دسترسی  
 گویا (اعالم طبقه)

 

 



 :FLAT 120مشخصات پنل 
و باکس  میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر 20متري با عرض  یکوکار تپنل کابین 

 دقیقه اي 5کلید فن تایمر دار  با E101مدل  بیضیکلید  و افقی التیس با نمایشگرسانتیمتري  17x90گالوانیزه 

  کنسل شونده چشمک زن

 نصب: نمایشگر هاي قابل
 نمایشگر التیس افقی اینچ عمودي 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس عمودي نمایشگر گرافیکی افقی 

 نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز نمایشگر گرافیکی عمودي
  آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز،

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی آفتابیسفید  آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 دسترسی  (کارت و تگ و ...)کنترل 

 گویا (اعالم طبقه)

 



 :FLAT+ 261مشخصات پنل 
و باکس  میلیمتري نگیر خشدار نقره اي 1,5با ورق استیل  سانتیمتر  30دو متري با عرض روکار پنل کابین 

 همراه نمایشگر التیسه براي نمایش فیلم و عکس ب اینچ 8فتو فریم  نمایشگربا سانتیمتري  27x190گالوانیزه 

با کلید فن تایمر  آبیو نور تزئینی تک رنگ  E101مدل  مربعیبا کلید  براي نمایش جهت و شماره طبقات افقی

 دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5دار 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 نمایشگر التیس اینچ + 8 منمایشگر فتو فری
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری

 کلید هاي قابل نصب:
 L102 L101 E101 S102 S101 C102 C101  داخل تولید

 L502 L501 E501 B502 B501 R501 S501 C501 وارداتی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو قابلیت 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 دیگرو هر ترکیب سفارشی  آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 گویا (اعالم طبقه)
 آیفون (ارتباط داخلی)

 



 :TOUCH 350مشخصات پنل 
 با نمایشگرسانتیمتري  27x190باکس گالوانیزه  و سانتیمتر 30دو متري با عرض لمسی وکار تپنل کابین 

دقیقه اي  5کلید فن تایمر دار  با کلید لمسی و با اعالم طبقه HDاینچ رنگی با قابلیت نمایش فیلم با کیفیت  8

  کنسل شونده چشمک زن

 نصب: نمایشگر هاي قابل
 اینچ افقی 8نمایشگر رنگی 
 اینچ افقی 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس افقی

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ

 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 



 :TOUCH 240مشخصات پنل 
 با نمایشگرسانتیمتري  17x 190باکس گالوانیزه  و سانتیمتر 20دو متري با عرض لمسی وکار تپنل کابین 

آلبوم با موضوعات و مناسبت هاي مختلف و یا تصاویر تبلیغاتی با  8اینچ رنگی عمودي با قابلیت نمایش  7

  دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5تایمر دار کلید فن و  کلید لمسیبا کیفیت بسیار باال 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 نمایشگر التیس افقی اینچ عمودي 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس عمودي نمایشگر گرافیکی افقی 

 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، نمایشگر گرافیکی عمودي

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو قابلیت 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ

 دیگرو هر ترکیب سفارشی  آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن دو رنگ

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 

 

 

 



 :TOUCH 120مشخصات پنل 
 با نمایشگرسانتیمتري  17x90باکس گالوانیزه  و سانتیمتر 20متري با عرض  یکلمسی وکار تپنل کابین 

  دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5کلید فن تایمر دار  با کلید لمسی و افقی التیس

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 افقینمایشگر التیس  اینچ عمودي 7نمایشگر رنگی 

 نمایشگر التیس عمودي نمایشگر گرافیکی افقی 

 آبی یا سفید) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، نمایشگر گرافیکی عمودي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 



 :TOUCH+ 361مشخصات پنل 
 با نمایشگرسانتیمتري  27X190باکس گالوانیزه  و سانتیمتر 30دو متري با عرض لمسی وکار تپنل کابین 

براي نمایش جهت و شماره  افقی همراه نمایشگر التیسه براي نمایش فیلم و عکس بافقی  اینچ 10,1فتو فریم 

  دقیقه اي کنسل شونده چشمک زن 5کلید فن تایمر دار  با کلید لمسی و طبقات

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 8 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 10,1 مینمایشگر فتو فر

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  چشمک زن رنگدو 

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 



 :TOUCH+ 360مشخصات پنل 
 با نمایشگرسانتیمتري  27x190باکس گالوانیزه  و سانتیمتر 30دو متري با عرض لمسی وکار تپنل کابین 

 و براي نمایش جهت و شماره طبقات افقی همراه نمایشگر التیسه براي نمایش فیلم و عکس ب اینچ 8فتو فریم 

  اي کنسل شونده چشمک زندقیقه  5کلید فن تایمر دار  با کلید لمسی

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 8 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 8 منمایشگر فتو فری

 آبی یا سفید ) نارنجی، نمایشگر ریزشی (قرمز، اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری
 نمایشگر التیس اینچ + 10,1 منمایشگر فتو فری

 نورهاي تزیینی قابل اجرا:
قابلیت اجراي انواع طرح هاي از پیش طراحی شده یا طرح هاي سفارشی نور تزئینی به صورت تک رنگ و یا دو 

 رنگ چشمک زن مطابق با رنگهاي زیر را دارا می باشد.

 سفید مهتابی سفید آفتابی آبی سبز قرمز ثابت تک رنگ
 و هر ترکیب سفارشی دیگر آبی -سفید  سبز -سفید  قرمز -سفید  زن چشمک دو رنگ

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 

 



 :CLASSICپنل طبقه سري مشخصات 
 میلیمتري نگیر  0,7با ورق استیل  سانتیمتر 9متري با عرض سانتی 30روکار  طبقهپنل 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 تک سگمنتی قرمز یا آبی
 دو سگمنتی قرمز یا آبی

 نمایشگر التیس
 نمایشگر ریزشی (قرمز، نارنجی (زرد)، آبی و سفید)

 با افکت نمایشگر گرافیکی

 اینچی 3,2نمایشگر رنگی 

 کلید هاي قابل نصب:
 S102 S101 C102 C101 C100 داخل تولید

 C500     وارداتی

 قابل اجرا: سایر خدمات
 حکاکی لیزري نام، شماره تلفن، لوگوي شرکت و یا هر متن دلخواه دیگر

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 احضار از راه دور رادیویی (ریموت کنترل)

 



 :AKTELپنل طبقه سري مشخصات 
 میلیمتري نگیر 0,7با ورق استیل  سانتیمتر 9متري با عرض سانتی 30روکار  طبقهپنل 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 تک سگمنتی قرمز یا آبی
 دو سگمنتی قرمز یا آبی

 نمایشگر التیس
 نمایشگر ریزشی (قرمز، نارنجی (زرد)، آبی و سفید)

 افکت نمایشگر گرافیکی با

 اینچی 3,2نمایشگر رنگی 

 کلید هاي قابل نصب:
 S102 S101 C102 C101 C100 داخل تولید

 C500     وارداتی

 قابل اجرا: سایر خدمات
 حکاکی لیزري نام، شماره تلفن، لوگوي شرکت و یا هر متن دلخواه دیگر

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 احضار از راه دور رادیویی (ریموت کنترل)

 



 :SLIM پنل طبقه سريمشخصات 
 0,7با ورق استیل  سانتیمتر و 1با ضخامت کمتر از  سانتیمتر 8,3متري با عرض سانتی 25روکار  طبقهپنل 

 میلیمتري نگیر 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 یا سفید آبی دو سگمنتی قرمز،

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار

 - - - نقره اي دانه گندمی
 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

   



 :FLATپنل طبقه سري مشخصات 
 میلیمتري نگیر 1,5ورق استیل و  6x  33باکس  با سانتیمتر 8,5متري با عرض سانتی 35وکار ت طبقهپنل 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 تک سگمنتی قرمز یا آبی

 نمایشگر التیس

 نمایشگر ریزشی (قرمز، نارنجی (زرد)، آبی و سفید)
 نمایشگر گرافیکی با افکت

 اینچی 3,2نمایشگر رنگی 

 کلید هاي قابل نصب:
 S102 S101 C102 C101 C100 داخل تولید

 C500     وارداتی

 قابل اجرا: سایر خدمات
 حکاکی لیزري نام، شماره تلفن، لوگوي شرکت و یا هر متن دلخواه دیگر

 ورق هاي استیل قابل اجرا:
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي گندمیدانه 

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

 سایر لوازم جانبی قابل نصب:  
 کنترل دسترسی  (کارت و تگ و ...)

 احضار از راه دور رادیویی (ریموت کنترل)

 



 :FLATسري  سردربپنل مشخصات 
 میلیمتري نگیر  1,5ورق استیل و  6x  33باکس  با سانتیمتر 8,5متري با عرض سانتی 35وکار ت سردربپنل 

 نمایشگر هاي قابل نصب:
 تک سگمنتی قرمز یا آبی

 نمایشگر التیس

 نمایشگر ریزشی (قرمز، نارنجی (زرد)، آبی و سفید)

 اجرا:ورق هاي استیل قابل 
 رنگ طرح

 دودي مسی طالیی نقره اي خشدار
 - - - نقره اي دانه گندمی

 دودي مسی طالیی نقره اي آیینه اي

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اعالم طبقه HDبا قابلیت نمایش فیلم با کیفیت آسانسور اینچ افقی کابین و سر درب  10,4 رنگی نمایشگر

 

 میلیمتر) 165میلیمتر در  215اینچ ( 10,4اندازه صفحه نمایش:  •

 پیکسل 600پیکسل در  800رزولوشن صفحه نمایش :  •

 و نور زمینه اي با عمر طوالنی 400شفاف، واضح و درخشان با لومینانس  TFT LCDصفحه نمایش: مجهز به  •

 نحوه ارتباط: پارالل  •

 مجهز به اعالم طبقات و هشدار ها •

 HDداراي قابلیت پخش فیلم  •

 با قابلیت نمایش نمایش زمان و تاریخ شمسی و میالدي •

 صدا اعالم طبقات کنترل صدا: مجهز به دو کنترل صدا مجزا، یکی براي فیلم و دیگري براي •

 اهم 8وات با بلندگوي  1,8اهم و  4وات با بلندگوي  3توان صوتی خروجی:  •

 نمایشگر LCDپشتیبانی از وضعیت صفحه نیمه روشن در مواقع بیکاري کابین جهت افزایش طول عمر نوز زمینه  •

براي نمایش پیام هاي تبلیغاتی و کاربردي (مثال نام ساختمان، ظرفیت حمل مسافر، نام  Slide Showتصویر کوچک به صورت  6با قابلیت پخش  •

 و تلفن شرکت ارائه کننده خدمات آسانسور و ...)

 ها و به سهولت DIP Switchبا استفاده از  NCو  NO، +، -از جمله  OVLو  DOپشتیبانی از تمامی منطق هاي ورودي هاي  •

 و به سادگی USBئو، موزیک و عکس با استفاده از اتصال به کامپیوتر یا فلش تغییر تمامی فایل هاي وید •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اعالم طبقه HDبا قابلیت نمایش فیلم با کیفیت آسانسور اینچ افقی کابین و سر درب  8 رنگی نمایشگر
 

 )متریلیم 124 در متریلیم 165( نچیا 8: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 600 در کسلیپ 800:  شینما صفحه رزولوشن •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و 400 نانسیلوم با درخشان و واضح شفاف، TFT LCD به مجهز: شینما صفحه •

  نحوه ارتباط: پارالل •

 ها هشدار و طبقات اعالم به مجهز •

 HD لمیف پخش تیقابل داراي •

 يالدیم و یشمسقابلیت نمایش نمایش زمان و تاریخ  با •

 طبقات اعالم صدا يبرا يگرید و لمیف يبرا یکی مجزا، صدا کنترل دو به مجهز: صدا کنترل •

 اهم 8 يبلندگو با وات 1,8 و اهم 4 يبلندگو با وات 3: یخروج یصوت توان •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 نام مسافر، حمل تیظرف ساختمان، نام مثال( يکاربرد و یغاتیتبل يها امیپ شینما يبرا Slide Show صورت به کوچک ریتصو 6 پخش تیقابل با •

 ...) و آسانسور خدمات کننده ارائه شرکت تلفن و

 سهولت به و ها DIP Switch از استفاده با NC و NO ،+ ،- جمله از OVL و DO يها يورود يها منطق یتمام از یبانیپشت •

 یسادگ به و USB فلش ای وتریکامپ به اتصال از استفاده با عکس و کیموز دئو،یو يها لیفا یتمام رییتغ •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور اینچ افقی کابین و سر درب 7 رنگی نمایشگر
 

 )متریلیم 88 در متریلیم 155( نچیا 7: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 480 در کسلیپ 800:  شینما صفحه شنیرزولو •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و 250 نانسیلوم با درخشان و واضح شفاف، TFT LCD به مجهز: شینما صفحه •

 نحوه ارتباط: سریال چهار سیم •

 شگرینما LCD نهیزم نور عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 :نهیزم ریتصاو از فرض شیپ آلبوم 8 يدارا •

 دهه ریتصاو، هیفاطم دهه ریتصاو، محرم امیا ریتصاو، فجر دهه ریتصاو، نوروز دیع ریتصاو، یورزش ریتصاو، واناتیح ریتصاو، یعیطب مناظر

 کرامت

  سهولته ب و دستگاه يرو يها دیکل از استفاده با آلبوم ها رییتغ تیقابل •

 یخانگ يها ساختمان و یخصوص و یدولت يسازمانها يبرا مناسب •

 ریتصاو يبرا یتیبا گایگ دو يد اس کرویم حافظه کارت به مجهز •

 شگرینما يرو آنها از کی هر تیموقع و ریتصاو ها، نوشته عالئم، يساز یسفارش تیقابل •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور اینچ عمودي کابین 7 رنگی نمایشگر
 

 )متریلیم 88 در متریلیم 155( نچیا 7: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 480 در کسلیپ 800:  شینما صفحه شنیرزولو •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و 250 نانسیلوم با درخشان و واضح شفاف، TFT LCD به مجهز: شینما صفحه •

 ارتباط: سریال چهار سیمنحوه  •

 شگرینما LCD نهیزم نور عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 :نهیزم ریتصاو از فرض شیپ آلبوم 8 يدارا •

 دهه ریتصاو، هیفاطم دهه ریتصاو، محرم امیا ریتصاو، فجر دهه ریتصاو، نوروز دیع ریتصاو، یورزش ریتصاو، واناتیح ریتصاو، یعیطب مناظر

 کرامت

  سهولته ب و دستگاه يرو يها دیکل از استفاده با آلبوم ها رییتغ تیقابل •

 یخانگ يها ساختمان و یخصوص و یدولت يسازمانها يبرا مناسب •

 ریتصاو يبرا یتیبا گایگ دو يد اس کرویم حافظه کارت به مجهز •

 شگرینما يرو آنها از کی هر تیموقع و ریتصاو ها، نوشته عالئم، يساز یسفارش تیقابل •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور نمایشگر التیس عمودي کابین
 

 )متریلیم 75 در متریلیم 124( نچیا 5,5: شینما صفحه اندازه •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان واضح، شفاف، LCD: شینما صفحه ظاهر •

 نحوه ارتباط: سریال دو سیم یا پارالل دو سگمنتی کامل   •

 یسیانگل سینو ریز فیتعر تیقابل •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسورو سر درب نمایشگر التیس افقی کابین 

 
 )متریلیم 75 در متریلیم 124( نچیا 5,5: شینما صفحه اندازه •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان واضح، شفاف، LCD: شینما صفحه ظاهر •

 نحوه ارتباط: سریال دو سیم یا چهار سیم یا پارالل  •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر گرافیکی افقی کابین و سر درب آسانسور
 

 )متریلیم 64 در متریلیم 114( رنگ یآب نچیا 5: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 128 در کسلیپ 240: شینما صفحه شنیرزولو •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان و واضح شفاف، یکیگراف LCD: شینما صفحه •

 پاراللنحوه ارتباط:  •

 کنتراست میتنظ جهت ومتریپتانس مجهز: کنتراست میتنظ تیقابل •

 یسیانگل ای یفارس سینو ریز فیتعر تیقابل •

 لوگو ریتصو کی فیتعر تیقابل •

 باال دور يها آسانسور يبرا DIP Switch از استفاده با یحرکت يها افکت کردن فعال ریغ تیقابل •

  نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور شگر گرافیکی عمودي کابیننمای
 

 )متریلیم 64 در متریلیم 114( رنگ یآب نچیا 5: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 128 در کسلیپ 240: شینما صفحه شنیرزولو •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان و واضح شفاف، یکیگراف LCD: شینما صفحه •

 نحوه ارتباط: پارالل •

 کنتراست میتنظ جهت ومتریپتانس مجهز: کنتراست میتنظ تیقابل •

 یسیانگل ای یفارس سینو ریز فیتعر تیقابل •

 لوگو ریتصو کی فیتعر تیقابل •

 باال دور يها آسانسور يبرا DIP Switch از استفاده با یحرکت يها افکت کردن فعال ریغ تیقابل •

 شگرینما LCD نهیزم نور عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر ریزشی کابین آسانسور
 

 متریلیم 3 قطر با 8 در 8 کسیماتر دات عدد 3:  شینما صفحه شنیرزولو •

 درخشان العاده فوق و واضح شفاف، کسیماتر دات: شینما صفحه •

 پاراللاط: نحوه ارتب •

 بار اضافه يبرا یصوت دهنده هشدار به مجهز •

 ها جهت يبرا یحرکت يها افکت يدارا •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 )دیسف و یآب ،)زرد( ینارنج ،قرمز( متنوع رنگ 5 در •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر التیس طبقه آسانسور
 

 نچیا 3,5: شینما صفحه اندازه •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان واضح، شفاف، LCD: شینما صفحه ظاهر •

 مهیس دو الیسرنحوه ارتباط:  •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نمایشگر گرافیکی طبقه آسانسور
 

 )متریلیم 42 در متریلیم 78( نچیا 2,8: شینما صفحه اندازه •

 کسلیپ 64 در کسلیپ 128: شینما صفحه شنیرزولو •

 یطوالن عمر با يا نهیزم نور و درخشان واضح، شفاف، ،یکیگراف LCD: شینما صفحه ظاهر •

 نحوه ارتباط: پارالل •

 لوگو ریتصو دو ای کی فیتعر تیقابل •

 شگرینما LCD نهیزم نور عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 يکاریب مواقع در) Standby( روشن مهین حالت به رفتن زمان رییتغ تیقابل •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر ریزشی طبقه آسانسور

 
 متریلیم 3 قطر با 8 در 8 کسیماتر دات عدد 2:  شینما صفحه رزولوشن •

 درخشان العاده فوق و واضح شفاف، کسیماتر دات: شینما صفحه •

 نحوه ارتباط: سریال دو سیم یا چهار سیم •

 ها جهت يبرا یحرکت يها افکت يدارا •

 شگرینما LCD نهیزم نوز عمر طول شیافزا جهت نیکاب يکاریب مواقع در روشن مهین صفحه تیوضع از یبانیپشت •

 )دیسف و یآب ،)زرد( ینارنج ،قرمز( متنوع رنگ 5 در •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کابین و طبقه آسانسور دستگاه کنترل دسترسی (محدود سازي) تک خروجی

 

 )دستگاه عمر شیافزا جهت رله يبجا ستوریترانز از استفاده( GND سطح با NO فرمان میس تک :دستگاه یخروج مشخصات •

 KHZ 125 تگ و کارت انواع خواندن تیقابل •

 کارت و تگ) 1000(امکان افزایش تا  متفاوت تگ ای کارت 300 تا فیتعر تیقابل •

 )هیاول حات به یبازنشان( دستگاه حافظه کردن پاك يبرا يدیکلو  رنگ دو نشانگر LED ی،صوت هشدار جهت بازر به مجهز •

 )ماتیتنظ( Master تگ نیگزیجا تگ کی و) ماتیتنظ( Master تگ کی به مجهز •

 :جهت پروگرمر به اتصال تیقابل •

 Master تگ ای کارت فیتعر و رییتغ مشاهده، امکان -ه دستگا حافظه در مجاز طبقات و شده فیتعر يها تگ و کارت یتمام مشاهده

 امکان - یراحت به دستگاه يبرا دیجد تگ ای کارت فیتعر امکان -) ماتیتنظ( Master تگ نیگزیجا تگ ای کارت نیهمچن و) ماتیتنظ(

 یخروج بودن فعال زمان رییتغ امکان - ها تگ ای کارت یتمام حذف امکان - دستگاه يرو از تگ ای کارت حذف

 Master يها تگ از استفاده با و پروگرمر به ازین بدون و بسهولت آنها يبرا مجاز طبقات یمعرف و دیجد يها تگ و کارت کردن اضافه تیقابل •

 و پروگرمر به ازین بدون بسهولت آنها يبرا مجاز طبقات از کی هر و شده فیتعر شیپ از يها تگ و کارت کردن حذف تیقابل - )ماتیتنظ(

 )ماتیتنظ( Master يها تگ از استفاده با

 از استفاده با و آسانسور پنل کردن باز ای و پروگرمر به ازین بدون تردد ياضطرار موارد يبرا یدائم بصورت یخروج کردن فعال تیقابل •

 )ماتیتنظ( Master تگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خروجی کابین آسانسور 13دستگاه کنترل دسترسی (محدود سازي) پیشرفته تا 

 دستگاه عمر شیافزا جهت رله يبجا ستوریترانز از استفاده •

 125KHZ تگ و کارت انواع خواندن تیقابل •

 متفاوت تگ ای کارت 300 تا فیتعر تیقابل •

 کامل حافظه کردن پاك يبرا يدیکلو  رنگ دو نشانگر LED، یصوت هشدار جهت بازر به مجهز •

 طبقات از کی هر يبرا جداگانه) ماتیتنظ( Master تگ زدهیس به مجهز •

 :جهت پروگرمر به اتصال تیقابل •

 يها تگ ای کارت فیتعر و رییتغ مشاهده، امکان - دستگاه حافظه در آنها يبرا مجاز طبقات و شده فیتعر يها تگ و کارت یتمام مشاهده

Master یتمام حذف امکان - دستگاه يرو از تگ ای کارت حذف امکان - یراحت به دستگاه يبرا دیجد تگ ای کارت فیتعر امکان - طبقات 

 ها تگ ای کارت

 Master يها تگ از استفاده با و پروگرمر به ازین بدون و بسهولت آنها يبرا مجاز طبقات یمعرف و دیجد يها تگ و کارت کردن اضافه تیقابل •

 )ماتیتنظ(

 از استفاده با و پروگرمر به ازین بدون بسهولت آنها يبرا مجاز طبقات از کی هر و شده فیتعر شیپ از يها تگ و کارت کردن حذف تیقابل •

 )ماتیتنظ( Master يها تگ

  از استفاده با و آسانسور پنل کردن باز ای و پروگرمر به ازین بدون تردد ياضطرار موارد يبرا یدائم بصورت یخروج کردن فعال تیقابل •

 )ماتیتنظ( Master يها تگ

 دستگاه به تگ ای کارت دادن نشان از پسکابین آسانسور  پنل يرو مجاز طبقات يها دیکل چراغ زدن چشمک •

 دستگاه عملکرد و نصب کامل يراهنما به مجهز •



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 از راه دور رادیویی طبقه و کابین آسانسورکنترل دسترسی دستگاه 
 

 آمپري 3دو رله  :دستگاه یخروج مشخصات •

 خروجی هاي تغییر زمان فعال بودن رله تیقابل •

 قابلیت اتصال به پنل کابین یا طبقه آسانسور •

 قابلیت استفاده جهت احضار آسانسور از راه دور •

 



 

 

 

 

 تولید داخلفشاري کلیدهاي 
ساخته شده است. همچنین کلید فشاري این برد داراي عمر  SMDکلید هاي تولید داخل شرکت نوین کیا تک با قطعات مرغوب برد 

رنگ قرمز، نارنجی (زرد)، سبز، آبی و سفید روي پنل هاي کابین و یا طبقه نصب می گردد. شرکت  5در  اطوالنی می باشد. این کلید ه

 زیر ارائه مطابق یکی از طرح هاي جدول با چهار رنگ متفاوت خود را  تولیدي پنل هاي تمامیکلید که نوین کیا تک این افتخار را دارد 

 می نماید. 

 4طرح رنگ بندي  3نگ بندي طرح ر 2طرح رنگ بندي  1طرح رنگ بندي  
 سفید قرمز سفید آبی کلید توقف ها (طبقات)

 سبز سبز سبز سبز DCو  DOکلید هاي 
 قرمز سفید آبی سفید کلید فن

 زرد زرد زرد زرد کلید زنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به صورت برش و یا حکاکی لیزري روي پنل هاي کابین پیاده سازي می شوند، قابلیت درج هر متن و یا شماره  L102و  L101کلید هاي 

 اي را در کنار خود دارند.



 

 

 

 

 

 وارداتیفشاري کلید هاي 
د کنندگان اروپایی از و یا تولی BSTتولید کننده چینی از جمله شرکت  ارداتی شرکت نوین کیا تک که از معتبرترین برندهايکلید هاي و

و بر روي پنل هاي بصورت سفارشی نصب می گردد. همچنین این کلید ها نیز در رنگ بندي مختلف  آلمان تهیه SCHAEFERجمله شرکت 

 ارائه می گردد که مطابق یکی از طرح هاي جدول زیر روي پنل هاي تولیدي نصب می شوند.

 4طرح رنگ بندي  3بندي طرح رنگ  2طرح رنگ بندي  1طرح رنگ بندي  
 سفید قرمز سفید آبی کلید توقف ها (طبقات)

 سبز سبز سبز سبز DCو  DOکلید هاي 
 قرمز سفید آبی سفید کلید فن

 زرد زرد زرد زرد کلید زنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به صورت برش و یا حکاکی لیزري روي پنل هاي کابین پیاده سازي می شوند، قابلیت درج هر متن و یا شماره  L502و  L501کلید هاي 

 اي را در کنار خود دارند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

قابل اجرا روي پنل هاي  نور تزئینیبرخی از طرح هاي 

 کابین آسانسور
 

این افتخار را دارد که به پشتوانه تیم گرافیک و  تک ایک نینو شرکت

مکانیک خود ظریف ترین، زیبا ترین و متنوع ترین طرح هاي نور 

می کند تا منحصر تزئینی را روي پنل هاي تولیدي خود پیاده سازي 

ارائه نماید. همچنین  مشتریان خودپنل هاي کابین را به  نبه فرد تری

آبی، سبز، سفید قرمز، ینه این طرح ها می تواند تک رنگ نور زم

مهتابی و سفید آفتابی (زرد) باشد و یا به صورت دو رنگ و چشمک 

 سبز و ... باشد. –آبی و سفید  –زن و ترکیبی از رنگ هاي سفید 

 



 

 

 

 

 ادامه – قابل اجرا روي پنل هاي کابین آسانسور تزئینینور برخی از طرح هاي 
 

 

 



 

 

 

 

 لوکس و مدرن کابین و سر درب آسانسور اینچ افقی 7 رنگی نمایشگرقالب هاي 



 

 

 

 

 ادامه  - لوکس و مدرن کابین و سر درب آسانسور اینچ افقی 7 رنگی نمایشگرقالب هاي 
 

 
 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

کابین و سر  اینچ افقی تبلیغاتی 7 رنگی نمایشگرقالب هاي 

 درب آسانسور
 

 از استفاده با تک ایک نینو شرکت يدیتول آسانسور يها پنل

 خدمات و کاال غاتیتبل يبرا یمناسب مکان آن، یرنگ يشگرهاینما

 تک ایک نینو شرکت افزار نرم و کیگراف میت نیهمچن. باشد یم شما

 از گرفتن الهام با را، شگرهاینما نیتر عیبد که دارد را یآمادگ نیا

 ساختمان ياجزا ریسا و آسانسور فضا، با مناسب و تان، خدمات و کاال

 .آورد فراهم تانیبرا شما
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