
أن أقفال الخزانة يمكن أن تكون غير مرئية Omni يثبت الجيل الجديد من أقفال الخزانة الإلكترونية
وبسيطة في التشغيل!

القفل RFID يتم إرفاق القفل الإلكتروني غير المرئي بداخل أو خلف خزانة ، على سبيل المثال ، تفتح رقاقة
حتى 25 مم من الخشب أو الزجاج. مع ما يصل إلى 25،000 دورة لكل بطارية ، يمكن فتح قفل الأثاث أكثر من
.تسعة مرة في اليوم لأكثر من 10 سنوات

قفل الأثاث - الميزات:
1. وظيفة موثوق بها من خلال ما يصل إلى 25 ملم من المواد غير موصل
2. الحد الأدنى من فتحات المزلاج 25000 لكل بطارية
أو بطاقة المستخدم في القفل chip.يمكن برمجت مفتاح 3
4. القفل الإلكتروني غير المرئي هو مناسبة لسهولة وسرعة قفل أدراج الأثاث والصدر والصدر
أبواب خزانة. ستعمل بطاقة المستخدم بنجاح من خلال سماكة الخشب حتى 25 مم.
5. سهلة التركيب















اسم العلامة التجارية  أومني 
اسم  قفل درج / خزانة قفل / قفل الاستشعار الالكترونية 
مواد   ABS مواد حماية البيئة
خصائص المنتج  ماء / الرطوبة / ارتفاع في درجة الحرارة / مكافحة التآكل 
بحجم  ملم 20 × 57 × 62 
(الوزن (بدون البطارية   52G
عدد المستخدمين  ما يصل إلى 45 مستخدمًا 
HF انبعاثات  Mفي dBμA 10تصل إلى 26 
 RFID كيلو هرتز 125 
طرق مفتوحة  انتقد لفتح الباب 
عمر المنتج  فتح ما لا يقل عن 100،000 مرة 
نطاق التطبيق  أدراج ، خزائن خزانة ، إلخ. فتح أو فتح أبواب مزدوجة مفتوحة 



؟Omni س: كيف تصبح موزع

جـ: يجب أن يكون لدى الموزع موارد ذات صلة لمهندس المنتج والسوق والعملاء والدعم الفني. ويتم التفاوض
على المبيعات السنوية المحددة وتأكيدها من خلال توقيع اتفاقية الوكالة بين الطرفين.

أوديإم الخدمة متاحة؟ ، oem :س

a: 1 = إذا موك kpcs ، يمكن أن نقدم للعملاء odm و oem .المنتجات ، دعم أفضل والخدمة

س: ماذا عن الرصاص الوقت لكمية بالجملة؟

ج: عادة ما يستغرق الأمر حوالي 2 أسابيع.

؟Omni سؤال: مقارنة مع المنافسين الأقران ، ما هي ميزة

أمبير ؛ د ، الإنتاج إلى اختبار اعتماد معايير عالية ، رقابة & R ج: أ. التركيز على الإنتاج.من المنتج
صارمة على جودة المنتجات للتأكد من أنها تصل إلى المستوى الأعلى.
أمبير ؛ د قوي من 40 مهندسا. & R    ب. منتجات جديدة متوفرة بشكل مستمر ، مع فريق
   ج. تجربة ناضجة وأمبير. أوديإم قوية & أمبير ؛ خدمة صانعي القطع الاصلية.
   د. التسليم في الوقت المحدد ، أقل من تأخير تسليم 5٪ في السنوات العشر الماضية.
   ه. دعم فني جيد عبر الإنترنت وأمبير. الدعم الفني في الموقع في الوقت المناسب.

س: ما هي حلول أومني؟

a: نحن نقدم حلول مثل نظام تقاسم الدراجة قفل ، نظام وقوف السيارات تقاسم ، e- الدراجة النظام الذكي.








