
18 cm

47 cm

35 cm

دارای 5 گروه سیگنال  

زمانبندی و فازبندی جداگانه برای هر فاز ( با دقت یك ثانیه) تا 5 فاز حرکتی 

دارای 5 گروه سیگنال خروجی که هرکدام دارای 5 خروجی فیوز شده تا 5 آمپر :

سبز ، زرد و قرمز سواره و همچنین سبز و قرمز عابر پیاده

، طبقه سوم.   14تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه نادر، پالك 
66439052تلفكس :  -  66566781

مشخصات دستگاهمدل دستگاه نوع دستگاه 

TKP200

TKP300

قابلیت برنامه ریزی فازها برای تمام ساعات شبانه روز

قابلیت برنامه ریزی فازها برای تمام ساعات شبانه روز هفته
در سه مد مختلف

TKP100

Pretimeروزانه

قابلیت برنامه ریزی فازها بصورت مجزا

هفتگی Pretime

Fixed time

TKPکنترلر چراغ راهنمایی برنامه پذیر (سری         )

دارای 3 گروه سیگنال  

زمانبندی و فازبندی جداگانه برای هر فاز ( با دقت یك ثانیه) تا 3 فاز حرکتی 

دارای 3 گروه سیگنال خروجی که هرکدام دارای 5 خروجی فیوز شده تا 5 آمپر :

سبز ، زرد و قرمز سواره و همچنین سبز و قرمز عابر پیاده

مشخصات دستگاهمدل دستگاه نوع دستگاه 

TKF200

TKF300

قابلیت برنامه ریزی فازها برای تمام ساعات شبانه روز

قابلیت برنامه ریزی فازها برای تمام ساعات شبانه روز هفته
در سه مد مختلف

TKF100

Pretimeروزانه

قابلیت برنامه ریزی فازها بصورت مجزا

هفتگی Pretime

Fixed time

TKFکنترلر چراغ راهنمایی برنامه پذیر (سری         )

20 cm

55 cm

42 cm

1457885951کدپستی: 
Email: info@tamkarco.com

www.tamkarco.com

3rd.Floor, No.14, Nader Alley, Tohid St., Tohid Sq., 

Tehran - IRAN 

Telfax: (+98 21) 66439052 , 66566781

www.tamkarco.com

Email: info@tamkarco.com



سیستم میكروکنترلی با قابلیت تنظیم هر فاز حرکتی

ارتباط با کامپیوتر از طریق نرم افزار

مدهای کاری  اتوماتیك، دستی، چشمك زن و تمام قرمز

قابلیت برنامه ریزی برای ساعات مختلف شبانه روز هفته  

قابلیت تنظیم زمان زرد سواره هر فاز بصورت مجزا  

قابلیت تنظیم زمان چشمك زن قرمز عابر پیاده 

برنامه ریزی هر گروه سیگنال به صورت مجزا 

امكان برنامه ریزی و تنظیم دستگاه بدون نیاز به کامپیوتر 

دارای نمایشگـر         چهـار سطری  

دارای درب مجزا جهت دسترسی پلیس 

کامالً آب بندی و مقاوم در مقابل گرد و غبـار 

بدنه فلزی با رنگ کوره ای الكترواستاتیك ضدخش  

ترمینالهای ریلی باکالیت برای تمام خروجی ها  

دارای یك سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش   

 

  

مشخصات کلی :

WWW.TAMKARCO.COM

LCD

کنترلر چراغ راهنمایی برنامه پذیر         
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