
Automatyczny pilot zdalnego sterowania z funkcją GPRS
Inteligentne udostępnianie blokady parkowania

Omni pilot zdalnego sterowania inteligentna blokada parkingowa z najnowocześniejszą technologią, ma
za zadanie zapobiegać blokowaniu postojów przez kogoś innego i ułatwiać parkowanie. Zaletami blokady
parkowania Omni w stosunku do innych zamków parkingowych jest długi czas oczekiwania na
akumulator, niski poziom energii elektrycznej częstotliwość itp.

Po naciśnięciu przycisku zdalnego sterowania obniżyć automatyczną blokadę postojową lub barierę
parkingową, aby położyć się płasko, umożliwiając jazdę samochodem na miejsce parkingowe.

https://www.smartlockssupplier.com/pl/products/Shared-Smart-Parking-Lock.htm












1. Łatwy w użyciu: Dotknij przycisku zdalnego sterowania, aby obniżyć automatyczną blokadę
postojową i położyć samochód na parkingu; Po wyjściu należy dotknąć pilota, a blokada parkingowa
automatycznie podniesie się, aby nikt nie mógł korzystać z miejsca parkingowego.
2. Łatwy w instalacji: Zamocuj blokadę postojową na ziemi za pomocą śrub rozporowych, to
wystarczy.
3. Akumulator z długim nieprzerwanym użyciem: Blokada parkowania zasilana jest
akumulatorem. Po naładowaniu wytrzyma około 10000 zastosowań lub około roku ciągłego użytkowania.
Blokada parkowania pochodzi z zestawu do ładowania.
4. Heavy Duty i Trwały: Obudowa przyjmuje wysokiej jakości stalowe walcowanie, które może
wytrzymać Max. 5 ton wagi. Z powłoką z tworzywa sztucznego w sprayu, która jest wodoodporna,
odporna na korozję i pyłoszczelna, wystarcza na około 5 lat w trudną pogodę. Ramię wahliwe wykonane
ze stalowego walca nie ulegnie odkształceniu, nawet jeśli zostanie zmiażdżone przez pojazd.
5. Antyłączenie dla bezpieczeństwa zasilania: Podłączenie zasilania ma konstrukcję



zapobiegającą rozłączeniu w przypadku, gdy użycie spowoduje zgubienie baterii powodującej zwarcie.
6. Automatyczne repozycjonowanie: siła zewnętrzna nie mogła zmienić pozycji ramienia
wahadłowego, gdy jest on pionowy; gdy ramię kołyszące zostanie zmuszone do pozycji poziomej, zmieni
położenie w pionie, chyba że użytkownik użyje pilota do ustawienia poziomo.
7. Bezszumowy: Konstrukcja przekładni na silniku wytwarza niemal zerowy hałas, co jest dobre dla
długiej żywotności akumulatora i silnika, a także dla mniejszego tarcia, a także dla cichych warunków.
8. Sterowanie ręczne w przypadku braku zasilania: Jeśli zasilanie jest wyłączone, po prostu
ręcznie steruj blokadą postojową w sytuacji awaryjnej.
9. Alarm przeciw słabej baterii: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, blokada
postojowa uruchomi alarm przypominający właściciela o konieczności doładowania akumulatora.

P: Jak zostać dystrybutorem Omni?

Odp .: Dystrybutor ma powiązane zasoby produktu, rynku, klienta i inżyniera wsparcia technicznego.
Określona roczna sprzedaż jest negocjowana i potwierdzana przez podpisanie umowy agencyjnej między
obiema stronami.

P: OEM, ODM Usługa jest dostępna?

Odp .: Jeśli MOQ = 1KPCS, może zaoferować klientom ODM i produkty OEM, lepsze wsparcie i serwis.

P: Co powiesz na czas realizacji dla ilości hurtowych?

Odp .: Zwykle zajmuje to około 2 tygodnie.

P: W porównaniu z konkurentami rówieśniczymi, jaka jest przewaga Omni?

Odp .: Skoncentruj się na produkcji. Od produktu R & D, produkcja do testowania przyjmuje wysokie
standardy, ściśle kontroluj jakość produktów, aby zapewnić, że osiągną najwyższy poziom.
   b. Nowe produkty dostępne w sposób ciągły, z silnym zespołem R & D z 40 inżynierami.
   do. Dojrzałe doświadczenie i & Silne ODM i Usługa OEM.
   re. Dostawa na czas, jest mniejsza niż 5% opóźnienia dostawy w ciągu ostatnich 10 lat.
   mi. Dobre wsparcie techniczne, online i Pomoc techniczna na miejscu w czasie.

P: Jakie są rozwiązania Omni?

Odp .: Zapewniamy takie rozwiązania, jak udostępnianie systemu blokady roweru, współdzielenie
systemu parkowania, inteligentny system E-bike.

Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd specjalizuje się w produktach komunikacji
bezprzewodowej, sztucznej inteligencji, technologii czujników, która jest krajowym przedsiębiorstwem
high-tech zintegrowane rozwoju sprzętu, oprogramowania i rozwiązań systemowych. Produkty OMNI były
popularne ponad 100 kraje i dystrykty oraz zakresy produktów to: inteligentne domostwo, inteligentna
jazda na rowerze, inteligentne zarządzanie parkingiem, inteligentne produkty osobiste i inny sztuczny
inteligentny sprzęt i aplikacja APP, serwer, system zarządzania backstage.

OMNI zajmuje się dostarczaniem optymalnych inteligentnych produktów, rozwiązań i usług dla klientów
krajowych i globalnych, stosując się do filozofii OMNI "Innowacje technologiczne, aktualizacja produktu,



koncentracja usług".Ponad 30 wynalazków technologicznych i patentów

Ponad 40 inżynierów i techników w dziedzinie R &; D Departament
Ponad 200 pracowników w Omni Intelligent
Ponad 4000 ㎡ powierzchni biurowej i produkcyjnej




