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OJAN-II 
Electronic Marker System (EMS) 
 نشانه گذاری الکترونیکی نقاط حساس شبکه تاسیسات  

 دقیق ، سریع و مطمئن جایگزینی مطمئن برای نشانه گذاری فیزیکی 
سال عمر   50ها ، خمش ، تقاطع ها ... با حداقل   طنشانه گذاری الکترونیکی محل شیرخ 

  مفید 
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  OJAN-IIمارکریاب هوشمند   ▪
 الکترومغناطیس   تکنولوژی 

 kHz 146.7شبکه آب )رنگ آبی(    فرکانس

 kHz 121.6شبکه فاضالب )رنگ سبز(     

 kHz 83.0شبکه گاز )رنگ زرد(     

 kHz 101.4شبکه مخابرات )رنگ نارنجی(     

  kHz 169.8   شبکه برق )رنگ قرمز(    

 kHz 77.0شبکه تلویزیون کابلی )رنگ مشکی و نارنجی(     

   / با امکان طراحی فرکانس اختصاصی شبکه عمومی )رنگ مشکی(    

 

 Air-core Loop Antennaآنتن لوپ با هسته ی هوا   آنتن گیرنده 

 نمایش قدرت سیگنال عددی و بارگراف همراه با سیگنال صوتی   نمایش 

 Graphic LCD 64x128 with Backlightنمایشگر گرافیکی با امکان دید در شب    نمایشگر

 Auto adjusting backlight مجهز به تنظیم اتوماتیک نور پس زمینه نمایشگر     

 مجهز به سه زبان نمایش ) انگلیسی ، فارسی ، ترکی استانبولی یا عربی(     

 

 ساعت عملکرد در شرایط نرمال AA  ،DC6V (AAx6) ، 8عدد باتری سایز  6   باتری

 قابلیت عملکرد با باتری های قابل شارژ     

 

GPS    مجهز بهGPS   داخلی با دقتCEP 2.5m و به روزرسانی اطالعات هر یک ثانیه 

 هدف  25مجهز به حافظه داخلی با ظرفیت ذخیره اطالعات    حافظه  

 to +50 °C 10-  دمای عملکرد

 Location ±20 cm (1 – 2m)  دقت آشکارسازی 

 متر 2بمم زبطور تقریبی ماک  عمق آشکارسازی

 130x111x105 mm بدنه دستگاه   ابعاد و وزن

 ᵩ 274x31 mm آنتن دستگاه               

 mm 734 طول دستگاه               

  kg 1.9وزن دستگاه )همراه با باتری(               

 

 EM-7های الکترونیکی مارکر  ▪
 پلی پروپیلن Polypropylene  جنس مواد بدنه 

 ᵩ 47.5x167 mm   ابعاد

 100g حدود    وزن

 IP-68  حفاظت محیطی

 CAP  ،Bendنشانه گذاری محل شیرخط، منهول، مفصل ها ، دریچه، تقاطع شبکه تاسیسات، کاربری و محل نصب

 

 ، کیف حمل ، دفترچه کاربری  Near-Surfaceعدد مارکر مدل   OJAN-II  ،10: دستگاه مرکزی تجهیزات استاندارد ▪

 EMSالیسنس مربوط به مارکریابی  FAP-APPتجهیزات انتخابی: هدفن ، اپلیکیشن اندروید " دستیارهوشمند تاسیسات "  ▪

 ساخت ایران   ▪
 سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتی ،  3 ▪

      

 

 

 

 

 

 

OJAN-II SPECIFICATIONS 

 شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
 تاسیسات تولید کننده آشکارسازهای زیرسطحی و ابزاردقیق

میدان ولیعصررر ابتدای بلوارکشرراورز، آدرس: ایران، تهران، 
 6طبقه دوم واحد  439خیابان فلسطین شمالی پالک 
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