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412

محبوب ترین و پرفـروش تـرین جک الکتـرومکانیک 

FAAC مدل 412 آن می باشـــــد که چرخ دنده هاي 

stainless steel آن باعث دوام طوالنی قطعات و طول 

عمر بیشتر دستگاه شده است.

412 مشخصات فنی

نوع سیستم

نوع موتور

کالس حفاظتی

تعداد تردد

دماي کارکرد

مناسب درب به عرض هر لنگه

کورس حرکت جک

حداکثر زاویه بازشو

سرعت باز شدن جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

IP 44

16 میلیمتر بر ثانیه

-20 تا +55 درجه سانتیگراد

18 مرتبه درساعت

110 درجه

AC( جریان متناوب القایی ) آسنکرون تکفاز  

الکترو مکانیک 220 ولت

290 میلیمتر

350 کیلوگرم

1/8 متر

402 CBC/SBS

 402 FAAC  جک هاي لوالیی الکتروهیدرولیک ســري

مناسب براي درب هــاي نیــمه سنـگین با تـردد باال 

می باشند جنس کاور این دستگاه از جنس استیل ضـد 

زنگ بوده و داراي روکش محافظ کلــید خـالص کن 

می باشد. همچنین مدل CBC آن داراي قفل موتور یک 

طرفه در حالت بسته می باشد. 

402 CBC 402 SBS مشخصات فنی

حداکثر زاویه بازشو

مناسب درب به عرض هر لنگه

نوع موتور

سرعت باز شدن جک

کالس حفاظتی

نوع سیستم

مناسب درب به وزن هر لنگه

کورس حرکت جک

دماي کارکرد

تعداد تردد

AC( جریان متناوب القایی ) آسنکرون تکفاز  

الکترو هیدرولیک 220 ولت

250 میلیمتر

3 متر                                                                     1/8 متر

55 مرتبه درساعت

-20 تا +55 درجه سانتیگراد

110 درجه

400 کیلوگرم

10 میلیمتر بر ثانیه                                                    13 میلیمتر بر ثانیه

IP 55



422 CBAC

 FAAC یکی از انواع جک هاي الکتـروهیدرولیک بـرند

مدل422CBAC  می باشـد که مناسـب براي درب هاي 

نیمه سنگین با عرض کم و تردد باال است از ویژگیهاي 

مهم این دسـتگاه قفل موتور دو طرفه آن می باشـد که 

باعث سازگاري بیشـــــتر دستگاه با محیط هاي باز و 

بادگیر شده است.

422 CBAC

400 SB/SBS/CBAC

جک هاي الکتروهیدرولیک سري FAAC 400 مناسـب 

براي درب هاي سـنگین با تردد باال می باشـند، جنس 

کاور این دسـتگاه از جنس اســتیل ضــد زنگ بوده و 

داراي روکش محافظ کلید خالص کن می باشـــــد. 

همچنین مدل CBAC آن داراي قفل موتور دو طـــرفه 

می باشد.

400 SB 400 SBS400 CBAC مشخصات فنی

نوع موتور

نوع سیستم

تعداد تردد

دماي کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

کورس حرکت جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

سرعت باز شدن جک

کالس حفاظتی

مناسب درب به عرض هر لنگه

125 درجه

IP 55

AC( جریان متناوب القایی ) آسنکرون تکفاز  

270 میلیمتر

780 کیلوگرم                             620 کیلوگرم                             620 کیلوگرم

نامحدود

7 متر                                       2/2 متر                                      4 متر

7/5 میلیمتر بر ثانیه                    10 میلیمتر بر ثانیه                       10 میلیمتر بر ثانیه

الکترو هیدرولیک 220 ولت

-20 تا +55 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

حداکثر زاویه بازشو

نوع موتور

سرعت باز شدن جک

تعداد تردد

مناسب درب به وزن هر لنگه

مناسب درب به عرض هر لنگه

نوع سیستم

دماي کارکرد

کالس حفاظتی

کورس حرکت جک

الکترو هیدرولیک 220 ولت

500 کیلوگرم

-20 تا +55 درجه سانتیگراد

AC( جریان متناوب القایی ) آسنکرون تکفاز  

1/8 متر

110 درجه

IP 55
55 مرتبه درساعت

250 میلیمتر

13 میلیمتر بر ثانیه



GBAT300/400

Gbat 300 Gbat 400

برندGENIUS یکی از بـرند هاي زیـر مجموعه کمپانـی 

 FAAC می باشد.

مشخصات فنی

کورس حرکت جک

تعداد تردد

مناسب درب به عرض هر لنگه

کالس حفاظتی

مناسب درب به وزن هر لنگه

نوع سیستم

دماي کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

نوع موتور

سرعت باز شدن جک

IP 54

-20 تا +55 درجه سانتیگراد

120 درجه

400 میلیمتر                                                          300 میلیمتر

300 کیلوگرم

الکترو مکانیک 220 ولت

AC( جریان متناوب القایی ) آسنکرون تکفاز  

18 مرتبه درساعت

4 متر                                                                 3 متر

16 میلیمتر بر ثانیه


