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КОМПАНИЙН ГРУПП 
ҮНДЭСЛЭГДЭН 
БАЙГУУЛАГДСАН2001
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1. Красноярскийн хязгаар
2. Хакас орон
3. Эрхүү муж
4. Кемерово муж
5. Хабаровскийн хязгаар
6. Буриад орон
7. Саха орон
8. Амур муж
9. Алтайн хязгаар
10. Өвөр Байгалын хязгаар
11. Тува орон
12. Алтай орон
13. Новосибирск муж
14. Ленинград муж
15. Москва муж
16. Томск муж
17. Омск муж
18. Бүгд Найрамдах 
      Татарстан Улс
19. Самара муж

8 800 250 40 92 briz.group bc@briz2001.ru
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ХЭВТЭЭ 
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

• Дулаан сэлбэгээр уртаашаа тэмдэглэгээ
• Дулаан хуванцараар хүртэх /тактиль/ 

тэмдэглэгээ хийх
• Дулаан хуванцараар бүтцийн тэмдэглэ-

гээ хийх
• Машинт түрхэлтийн хүйтэн хуванцараар 

уртаашаа тэмдэглэгээ хийх
• Машинт түрхэлтийн шүршдэг-

хуванцараар уртаашаа тэмдэглэгээ
• Гар түрхэлтийн хүйтэн хуванцараар на-

рийвчласан тэмдэглэгээ хийх
• Будгаар уртаашаа болон нарийвчласан 

тэмдэглэгээ хийх, дуу чимээний зурвасу-
удыг төхөөрөмжлөх

• Бүрэн өнгөтэй, бэлэн, ширхэгийн хэл-
бэрээр зам-тэмдэгийн мэдээллийг нэгэн 
зэрэг байрлуулах

• Гэрэл ойлгогчийг байрлуулах
• Гулсалтаас хамгаалах хучилтыг хийх

ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ 
ЗААГЛАЛТ

«Гидробластер Falch» машинаар, өндөр 
даралтын усаар лаван /битум/ толбууд ба 
тэмдэглэгээг зааглах.
Зааглалтын будаг түрхэх.
Механик зааглагчаар /Фрез/ тэмдэглэгээг 
арилгах.

БОСОО 
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Будаг /паалан/ болон  гэрэл ойлгох матери-
алуудыг ашиглан босоо замын тэмдэглэгээ.

Энэ цаг үед замын 
тэмдэглэгээний  
одоо байгаа бүх төрлийн 
гүйцэтгэл

Тэмдэглэгээний техникийн нэгж 37
ОХУ-ын 12 бүс нутаг

2001 
Үндэслэгдэн 
байгуулагдсан он

+8 800 250 40 92 бриз-центр.рфbc@briz2001.ru



6 7Бүх бүтээгдэхүүн сертификаттай.

ЗАМ БОЛОН НИСЭХ БУУДЛУУДЫН 
ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД ЗОРИУЛСАН БУДАГ

АК-513 замын тэмдэглэгээнд зориулсан «Акцент» 
будаг нь шинэлэг бүтээгдэхүүн юм. Уг будаг хүнд 
хэцүү цаг уурын нөхцөлтэй бүс нутгуудын цаг 
агаарын нөхцөл байдалд дасан зохицох тусгай 
жороор хийгдсэн.
 
Хэрэглэх зориулалт ба хэрэглэх заавар: АК-
513 “Акцент” будгийг тэмдэг тавигч машинуудын 
тусламжтайгаар хөөргийн, агаарын бус аргаар 
эсвэл бийр багс, бул, будаг цацагчийг ашиглан 
гар аргаар тус тус түрхэж болно.

Хадгалалтын баталгаат хугацаа: хадгалалт ба 
тээвэрлэлтийн дүрэм журмыг мөрдсөн нөхцөлд 
үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар

Савлагаа: 200 л-ийн торх, 20 л, 42 л-ийн хувин-
гууд
ТУ 231332-001-10195772-2015

+7 (391) 204 03 11 24fk.ruzakaz@24fk.ru

Өнгө

Цагаан Шар Улбар шар Улаан Хөх Хар
 

Хүнд хэцүү цаг 
агаарын нөхцөлтэй бүс 
нутгуудад зориулсан 
тэмдэглэгээний 
материалуудын 
үйлдвэрлэл

Бүтээгдэхүүн нь шинэлэг статустай. 

Үндэслэгдэн 
байгуулагдсан 

он 2014. 
Материалуудын 
боловсруулалт 
2009 оноос 
явагдаж байна.

* Бүтээгдэхүүний өртөг нь өнгө, нийлүүлэлтийн нөхцөл ба 
хэмжээнээс хамаарна.
** Захиалагчийн бодит шаардлагаар материалыг тохируулан 
хийх боломжтой.
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ДУЛААН СЭЛБЭГ 
«АКЦЕНТ»

Дулаан хуванцар “Акцент” нь замын хучилт дээр 
түрхэхэд зориулагдсан дулаанаар зөөлөрч дэв-
тэх найрлага юм. Асфальт бетонон хучилттай 
нийтийн ашиглалтын авто замуудад мөн түрхэнэ..

Будагтай харьцуулвал дулаан хуванцарын давуу 
талууд: 
• илүү өндөр элэгдэл даах чадвар;
• асфальттай барьцалдах өндөр коэффициент;
• тэмдэглэгээн дээгүүр явах үед шуугианы эф-

фекттэй байдаг;
• хүнд хүчир цаг агаарын нөхцөлд хамгийн дээд 

харагдах байдлыг хадгална. 

Хадгалалтын баталгаат хугацаа: хадгалалт ба 
тээвэрлэлтийн дүрэм журмыг мөрдсөн нөхцөлд 
үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сар. 

Савлагаа: полиэтилен шуудайнууд 20 кг, 25 кг
ТУ 224900-002-10195772-2015

ЗАМЫН ХЭВТЭЭ 
ТЭМДЭГЛЭГЭЭНД 
ЗОРИУЛСАН ЦАЦАГЧ 
СЭЛБЭГ

Хүйтэн цацдаг-хуванцар «Акцент» нь хэт ис-
лийн нэгдлүүдээр хатуурч, эрдсэн дүүргэгч 
ба пигментүүд, акрилийн хам олшрол  зэргэ-
эс  бүтсэн, уусгагчид агуулаагүй, бүрэн дүүргэж 
савласан  зүйл юм.

Зориулалт: хүйтэн цацдаг-хуванцар «Акцент» нь 
авто замын бүх ангиллын, тухайлбал, цемент бе-
тонон ба асфальт бетонон хучилтууд дээр, авто 
тээврийн зогсоолууд дээр, явган хүний гарцууд 
дээр, эрчимтэй хөдөлгөөнтэй болон өндөр тээв-
рийн ачаалалтай авто замууд дээрх тэмдэглэгэ-
энд хэрэглэгддэг.

Хадгалалтын баталгаат хугацаа: үйлдвэрлэсэн 
өдрөөс хойш 12 сар.

Өнгө

Цагаан Шар Улаан Хөх

Өнгө

Цагаан Шар

* Бүтээгдэхүүний өртөг нь өнгө, нийлүүлэлтийн нөхцөл ба 
хэмжээнээс хамаарна.
** Захиалагчийн бодит шаардлагаар материалыг тохируулан 
хийх боломжтой.

* Бүтээгдэхүүний өртөг нь өнгө, нийлүүлэлтийн нөхцөл ба 
хэмжээнээс хамаарна.
** Захиалагчийн бодит шаардлагаар материалыг тохируулан 
хийх боломжтой.
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ХҮЙТЭН СЭЛБЭГ 
«АКЦЕНТ» НЬ ГАРААР 
БОЛОН МАШИНААР 
ТҮРХЭХЭД ЗОРИУЛСАН

Хүйтэн сэлбэг «Акцент» – хэт ислийн 
нэгдлүүдээр хатуурч, эрдсэн дүүргэгч ба 
пигментүүд, акрилийн хам олшрол зэргээс  
бүтсэн, уусгагчид агуулаагүй, бүрэн дүүргэж 
савласан  зүйл юм.

Зориулалт: хүйтэн  хуванцар “Акцент” нь авто 
замын бүх ангиллын, тухайлбал, цемент бетонон 
ба асфальт бетонон хучилтууд дээр, авто тээв-
рийн зогсоолууд дээр, явган хүний гарцууд дээр, 
эрчимтэй хөдөлгөөнтэй болон өндөр тээврийн 
ачаалалтай авто замууд дээрх тэмдэглэгээнд 
хэрэглэгддэг.

Өндөр элэгдэл даах чадвараараа ялгардаг.

Хадгалалтын баталгаат хугацаа: үйлдвэрлэсэн 
өдрөөс хойш 12 сар.
 

ХҮЙТЭН СЭЛБЭГ 
«ХП АКЦЕНТ-М» НЬ 
МАШИНААР ТҮРХЭХЭД 
ЗОРИУЛАГДСАН

Хүйтэн сэлбэг «ХП Акцент-М» – хэт ис-
лийн нэгдлүүдээр хатуурч, эрдсэн дүүргэгч ба 
пигментүүд, акрилийн хам олшрол  зэргээс бүтсэн, 
уусгагчид агуулаагүй, бүрэн дүүргэж савласан  
зүйл юм.

Зориулалт: хүйтэн  хуванцар «ХП Акцент-М» нь 
авто замын бүх ангиллын, тухайлбал, цемент бе-
тонон ба асфальт бетонон хучилтууд дээр, авто 
тээврийн зогсоолууд дээр, явган хүний гарцууд 
дээр, эрчимтэй хөдөлгөөнтэй болон өндөр тээв-
рийн ачаалалтай авто замууд дээрх тэмдэглэгэ-
энд хэрэглэгддэг. Хэрэглэхийн өмнө савлагааны 
уутанд нь сайтар хольж хутгах шаардлагатай.  
Хүйтэн  хуванцар «ХП Акцент-М» нь шаардагдах 
хувь хэмжээгээр нь хатууруулагчтай сайтар холин, 
тусгай тэмдэглэгээ тавьдаг машинуудын тусламж-
тайгаар түрхэгдэнэ.

Өндөр элэгдэл даах чадвараараа ялгардаг.

Хадгалалтын баталгаат хугацаа: үйлдвэрлэсэн 
өдрөөс хойш 12 сар.

* Бүтээгдэхүүний өртөг нь өнгө, нийлүүлэлтийн нөхцөл ба 
хэмжээнээс хамаарна.
** Захиалагчийн бодит шаардлагаар материалыг тохируулан 
хийх боломжтой.

* Бүтээгдэхүүний өртөг нь өнгө, нийлүүлэлтийн нөхцөл ба 
хэмжээнээс хамаарна.
** Захиалагчийн бодит шаардлагаар материалыг тохируулан 
хийх боломжтой.

Өнгө

Цагаан Шар

Өнгө

Цагаан Шар Улаан Хөх
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ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ 
МАТЕРИАЛУУДЫН 
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

АВТО ЗАМ 
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН 
ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

Орох хяналт гэдэг нь замын тэмдэглэгээнд зо-
риулсан материалууд ба бэлэн бүтээгдэхүүнүүд, 
түүнчилэн замын хөдөлгөөнийг зохицуулах тех-
ник хэрэгслүүдийн чанарын хяналт юм.

Чанарын үйл ажиллагааны хяналт гэдэг нь за-
мын хөдөлгөөнийг зохицуулах техник хэрэгсэл 
болон хэвтээ замын тэмдэглэгээг түрхэх чанарын 
шалгалт юм.

Чанарын хүлээн авах хяналт гэдэг нь ажлыг 
гүйцэтгэсэний дараа захиалагчийн хэв хэмжээ-
ний шаардлагууд болон шаардлагуудад нийцэж 
байгаа нормчлогдсон үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ. 

Чанарын ашиглалтын хяналт бол ашиглал-
тын явцад талбайн элэгдэл, геометр ба гэр-
лийн техникийн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдсөн зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг шалгах шалгалт юм.

Холбооны албаны 
итгэмжлэлээр /
ОХУ-ын итгэмжлэл/ 
итгэмжлэгдсэн 
Уралд нэг байдаг 
лаборатор

Туршилтын лаборатор нь авто зам 
барих ажлын чанарт тавих хяналт ба 
тэмдэглэгээний материалуудын чанарын 
хяналтыг хэрэгжүүлдэг.

Үндэслэгдэн 
байгуулагдсан он 

2009  

+8 800 250 40 92 24grand.rumma@24grand.ru
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Үндэслэгдэн 
байгуулагдсан он

2006  

ЗАМЫН ТЭМДЭГҮҮД

ЕРДИЙН БОЛОН БИЕ ДААСАН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН

Үйлдвэрлэл, 
байрлуулалт, 
замын тэмдэг, төмөр 
бүтцүүдийг тавих, 
полимер-лаван 
наалтуудыг 
үйлдвэрлэх

Замын тэмдэг ба заагчид нь ГОСТ 52290-2004,  
ТУ 5216-00454494263-2014 стандартад нийцсэн байх ёстой ба 

нийцлийн гэрчилгээ нь №РОСС RU. Маск нь мяндсан хэвлэлийн 
аргаар бүтээгдсэн. Тэмдэг тавих ажил нь бүх периметрээрээ 

хосолмол сонголттойгоор хэвлэх аргаар гүйцэтгэгдэнэ. Бие даасан 
төлөвлөлтийн тэмдэгүүд нь тоо-УФ-хэвлэлийн аргаар бэлтгэгддэг.



16 17Бүх бүтээгдэхүүн сертификаттай.

+7 800 250 40 92 op@krasdorznak.ru briz.group

 L

БЭХЛЭХ БҮТЦҮҮД БА ЭЛЕМЕНТҮҮД
Бэхлэх элементүүд, баганууд. Зөөж болох, салдаг багануудыг бэлгэн гаргах боломжтой.  Нунтаг будаг.

ЗАМЫН ТЭМДЭГҮҮДИЙН 
БАГАНУУД
D – 57 мм (полимер)
D – 76 мм (полимер)

* Өөр диаметрийн замын тэмдэгүүдийн багануудыг нийлүүлэх 
боломжтой.

D 57 мм

3,5 мм

D 76 мм

3,5 мм

ЗАМЫН ТЭМДЭГҮҮДИЙГ 
БЭХЛЭХ
Иж бүрдэлд эрэг боолт ба гайк М8 ордог. 
* Янз бүрийн диаметрийн барьж чангалагчийг /хомут/ бэлтгэн 
нийлүүлэх боломжтой.

ТЭСВЭРТЭЙ БЭХЛЭГЧ
Замын тэмдэгүүдэд зориулсан тэсвэртэй кронштейнуудыг 
/шахан баригч/ бэлтгэн нийлүүлэх . Шахан баригчийн хэм-
жээ L (500, 700, 1000, 1500) мм.

D мм

ГЭРЭЛ ОЙЛГОГЧ ЗАМЫН

КД1-Б, КД1-
К

КД5

КД6

ПАРАПЕТ КАТАФОТ  
/бетонон сааданд зориулсан/

КАТАФОТУУД ЗАМЫН

40 мм

Развертка

20 мм
стойка

200 мм

400 мм

Труба 
D 20 мм,
H 1500 мм

катафот

Противоповоротная 
пластина

750 мм

120 мм

300

ДОХИОНЫ ТӨМӨР ШОН
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ЦАХИЛГААН-ИМПУЛЬСИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Замын хөдөлгөөнд оролцогчдын дээд зэргийн анхаарлыг шаардах газруудад хэрэглэнэ. Тухайлбал, ослын 
аюултай хэсгүүд рүү, мөн замын ажил явуулж буй газрууд руу ойртох үед гэх мэт. 

 ЗАСВАРЫН АЖИЛД 
ЗОРИУЛСАН ГЭРЛЭН ДИОДЫН 
ТЭМДЭГҮҮД

ГЭРЛЭН ДИОДОН МЭДЭЭЛЛИЙН 
ТЭМДЭГҮҮД

ЗАМЫН ТЕХНИКТ ЗОРИУЛСАН 
ГЭРЛЭН ДИОДОН ТЭМДЭГҮҮД

БАЙНГЫН ДЭЛГЭГДДЭГ 
ХААЛТЫН ТЭМДЭГҮҮД

ЗНАКИ ПРИКРЫТИЯ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ НА КОЛЕСНОЙ 
БАЗЕ
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П-образный профиль 
под кассету

Опорный 
швеллер

Крышка-
заглушка

Кассета 
в сборе

ЧИМЭГЛЭЛИЙН 
ЦООЛСОН 
ДЭЛГЭЦ

ДЭЭРЭЭ 
БӨХИЙСӨН 
ХЭСЭГТЭЙ ДУУ 
ЧИМЭЭНЭЭС 
ХАМГААЛАХ 
ДЭЛГЭЦ

ШУУД 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ДУУ ЧИМЭЭНЭЭС 
ХАМГААЛАХ 
ДЭЛГЭЦ

ДУУ ЧИМЭЭНЭЭС ХАМГААЛАХ БА ЧИМЭГЛЭГЧ 
ДЭЛГЭЦҮҮД

Дуу чимээнээс хамгаалах дэлгэцүүд нь чимээ намсгагч тунгалаг бус болон дуу чимээ ойлгох тунгалаг 
гэрлийн хөнгөн акустик панелүүд ба хэвтээ чиглэлийн системээр илэрхийлэгдсэн акустик зурагнууд ба 
тулгуур багануудын угсардаг, салдаг бүтэцтэй байдаг. Дуу чимээнээс хамгаалдаг дэлгэцүүд нь бохирдуу-
лагч эд хэсгүүд болох химийн хортой бодис, хүнд металлууд гэх мэт зүйлсийн тархалтын дууны долгионы 
хаалт, саад нь болж өгнө.
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ЯВГАН ХҮНИЙ ХААЛТ 
СААДУУД

Төрөл бүрийн хийцтэй болон бүтэцтэй явган хүний 
хаалт саадуудыг бэлтгэн гаргах боломжтой. Саадны 
элементүүдийн будалт нь нунтаг, дулаанаар бэхждэг 
полиэфир будгуудаар хийгдэнэ.

МАШИНЫ ХААЛТ 
СААДУУД

Бүсийг тусгаарлах болон хүмүүсийн урсгалыг удир-
дах зорилготойгоор гудамж талбайд түр зогсоход зо-
риулагдсан.

ЗОГСООЛЫН ИЖ 
БҮРДЛҮҮД

Төмрөн ба хосолсон гэх мэт төрөл бүрийн хувил-
барын зогсоолын иж бүрдлүүд. Автопавильоны 
элементүүдийн будалт нь нунтаг, дулаанаар бэхждэг 
полиэфир будгуудаар хийгдэнэ.

ЛАВАН- ПОЛИМЕР 
НААЛТ

3340 мм
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1300 мм

Замын лаван-полимер наалт МБП-Г
Брикетэнд жигнэх 14-16 кг-аар

ТУ 5775-002-54494263-2009

Замын лаван-полимер наалт МБП-Г 
нь нисэх онгоцны буудлуудын бето-
нон ба асфальт-бетонон хучилтуудын 
гажуудсан нөхөөсүүдийг битүүлэх,  
замын хучилтын нөхөөс ба ан цавуу-
дыг битүүлэх, гүүрэн төхөөрөмжийн 
эвдэгдсэн нөхөөсүүдийг хийх, төмөр замыг авто замтай 
уулзуулж байгаа газрыг битүүлэх, нэгдсэн явган хүний 
замын блокуудын усны тусгаарлалтыг хийх зэрэгт хэрэ-
глэгдэнэ. 
Лаван-полимер наалтыг хэрэглэх нь асфальт бетонон 
хучилтын ажиллагааны хугацааг нэмэгдүүлнэ.

Цаасан уутанд савлах Хайрцаганд савлах

Силиконон 
үетэй цаасан 
уутанд 
савлагдсан 
наалт. 

Жин 14-16 кг.

Адгезионы 
эсрэг хавчуур-
гатай картонон 
уутанд савла-
сан наалт. 

Жин 14-16 кг.

* Цена варьируется в зависимости от стоимости материалов.
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Хэсэгчлэн гэрэл ойлгох хальсаар хучигдсан хар ба шар өнгийн угсарч, салдаг кубуудын хэлбэр-
тэй төмөр бүтцүүдэд зориулсан давхарлагаатай гадар.

ЯВГАН ХҮНИЙ ГАРЦЫН ЭЛЕМЕНТҮҮД
1. Г- нь явган хүний гарцны дүрсний багана
2. Явган хүний саадны хэсэг
3. Явган хүний гарцын нэг нэгнийгээ орлох багана
4. Явган хүний гарцын тэмдэг
5. Бие даасан тэжээлийн багана
6. Дүрс зурагтай гэрлэн диод тэмдэг
7. Гэрлэн диодын прожектор
8. Т-7 хэлбэрийн гэрлэн дохио
9. Системийг идэвхжүүлэх товчлуур
10. Нарны модуль
11. Босоо салхины генератор
12. Аккумляторын батарейны блок

ЯВГАН ХҮНИЙ 
ГАРЦУУДЫГ ХИЙХ 
БИЕ ДААСАН 
СИСТЕМҮҮД

Явган хүний гарцуудыг хийх  системүүд нь 
ялангуяа өдрийн харанхуй цагаар явган хүний 
гарцууд дээр зам тээврийн осол гарах тоог ба-
гасгах болон замын хөдөлгөөнд оролцогчдын 
анхаарлыг татах зорилгоор замын онцгой аюул-
тай хэсгүүд дээр байрлуулахад зориулагдсан. 
Өөрөө бие даан, мөн нийтийн ашиглалтын 
сүлжээнээс ч гэсэн ажилладаг. 
Тэжээлийн адил төстэй эх үүсвэрүүд /салхины 
генератор, нарны панель г.м/ болон аккумлято-
рын батарейн багтаамж нь тоног төхөөрөмжийн 
хэрэглэж буй хүчин чадлаас хамаарч тооцогдо-
но.
Системийг ажиллуулах аргууд: удирдлагын бло-
коос /явган хүн товчлуурыг дарах/, хянагчийн 
зүгээс /ажлын дэглэмийн сонголтын боломж-
тойгоор/. 
Харанхуй цаг үе эхлэх үеэр систем нь автома-
таар ажиллаж, гэгээтэй болох үеэр автоматаар 
хаагдана.

ГУДАМЖНЫ 
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН 
БИЕ ДААСАН 
СИСТЕМҮҮД
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Ердийн гэрлэн дохионууд нь тээврийн хэрэгсэл ба явган 
хүний хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан.

АВТОМАШИНЫ ГЭРЛЭН 
ДОХИОНУУД

Автомашины гэрлэн дохионууд нь буцах хөдөлгөөнийг зо-
хион байгуулахад зориулсан засварын ажлуудыг явуулах 
газруудад хэрэглэгдэнэ.
Автомашины гэрлэн дохионы найдвартай агуулахын бага-
на нь өгөгдсөн өндөрт байрлуулах боломжийг олгож, тээ-
вэрлэлтийг хөнгөвчилнө.
Нэмэлт сонголтуудыг байрлуулах ба өөрийн иж бүрд-
лүүдийн боломж: цагийн буцах тоолуурын самбар, GPS-
tracker (SMS-ээр гэрлэн дохионы байрлалыг олох).«Айтехникс» нь замын 

аюулгүй байдлын 
өндөр технологи

Замын хөдөлгөөний автомат тохируулганд зори-
улсан программ хангамжийг боловсруулах болон 
замын хянагчидтай холбоотой төхөөрөмжүүд, 
замын хянагчид ба гэрлэн дохионуудыг өөрөө 
үйлдвэрлэх. 

Үндэслэгдэн 
байгуулагдсан он

2014  

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АДИЛ 
ТӨСТЭЙ ЭХ ҮҮСВЭР БҮХИЙ 
ГЭРЛЭН ДОХИОНУУД

Нарны батарейгаар ажилладаг гэрлэн дохионы объектууд. 
Тасарч зогсох тохиолдолд эрчим хүч өгмөгц гэрлэн дохио 
тэжээлийн уламжлалт дэглэм рүү гээ автоматаар шилжих ба 
мөн буцаад энэ үйлдэл хийгдэнэ.Энэ нь гэрлэн дохионуудын 
аваар осолгүй ажиллагааг хангаж өгдөг.

* Цена варьируется в зависимости от стоимости комплектации.
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ОРЧИН ҮЕИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙГ 
НЭВТРҮҮЛЭХ

ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ БАГАНУУДЫН 
ОРЛОГЧ ТУСЛАХ ГЭРЭЛ
Баганан дээрх гэрэлтүүлэг нь гэрлэн дохионы үндсэн до-
хиоллыг орлодог. Чанартай диодон гэрлийн чийдэнгүүдийн 
ачаар туслах гэрэл нь харанхуйд ч ,мөн гэрэлтэй үед ч ха-
рагдана. Ийм бүтэц нь жолоочдын, мөн явган зорчигчдын 
анхаарлыг татдаг.

«ХӨЛ ДООРХ ГЭРЛЭН ДОХИО»
Энэ нь тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсэг ба явган хүний за-
мын уулзвар хэсэг дээр байх гэрэлтдэг зогсох шугам бөгөөд 
үндсэн гэрлэн дохиог орлоно. «Хэвтээ гэрлэн дохио» яг ха-
рааны шугаманд байрлан, гар утас болон зөөврийн компью-
терын дэлгэцийг ширтэж яваа явган зорчигчдын анхаарлыг 
татдаг учраас оюутнууд ба сургуулийн сурагчид зам хөндлөн 
гардаг газруудад түүнээс гарах хамгийн дээд үр нөлөө нь 
гардаг. 

ОЛОН АЖИЛЛАГААТ 
ЗАМЫН ХЯНАГЧ

Замын хянагчид нь тээврийн, явган хүний, трам-
вайны гэрлэн дохионуудыг тохирсон байдла-
ар нь болон зохицуулах байдлаар нь удирдан 
чиглүүлэхэд зориулагдсан.
Гэрлэн дохионы объектуудыг суурин удирдах 
байдлаар, мөн замын хөдөлгөөнийг автомата-
ар удирдах систем /ЗХАУС/-ийн бүрэлдхүүнд ч 
ажилладаг.
Гаалийн холбооны Техникийн дүрмийн 
ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 шаардлагуудад 
нийцнэ.

ЗХАУС-ИЙГ БАЙГУУЛАХ 
БОЛОН НЭВТРҮҮЛЭХ

«Айтехникс» компани нь программ хангамжийн боловсруу-
лалтаас эхлээд эцсийн монтаж болон системийн бүх модулу-
удыг тохируулах хүртлэх ЗХАУС-ийн автоматчилсан байдлыг 
нэвтрүүлэх иж бүрэн хандлагыг хэрэгжүүлж байна.

ЗАМЫН ХЯНАГЧТАЙ 
ХОЛБООНЫ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

Хотын ЗХАУС-ийн оператив /шуурхай/ удирдла-
гын төв пульт бүхий иж бүрэн замын хянагчийн 
харилцан үйлчлэлийг хангана. Тоног төхөөрөмж 
нь мультипротокол байдаг. Хотын одоо байгаа дэд 
бүтцийг удирдахад ашиглах боломжтой. Үүнийг 
«Айтехникс» компани үйлдвэрлэдэг. Гаалийн 
холбооны Техникийн дүрмийн ТР ТС 020/2011-д 
нийцдэг.

БИЧИЛ ХЯНАГЧИД ДЭЭРХ 
ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД БА 
ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ 
БОЛОВСРУУЛАХ

«Айтехникс» компани нь программ-аппаратын иж бүрдлүүдийг 
боловсруулж, нэвтрүүлэх өөрийн гэсэн лаборатортай. Энэ 
нь захиалагчийн шаардлагаар тоног төхөөрөмж болон про-
грамм хангамжийг бүтээн, нэвтрүүлэх боломжийг олгож 
байна. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь бичил хянагчдын 
төхөөрөмжүүдийг цувралаар бэлтгэн нийлүүлэх боломжийг 
олгодог. Компанид өөрийн боловсруулагчид, инженерүүд хий-
гээд монтажны хүмүүс хангалттай бий.

ДУУНЫ 
ДАГАЛДАЛТЫН 
ТӨХӨӨРӨМЖ. 
БОЛОВСРОНГУЙ

УЗСИ – АТ
ГОСТ Р ИСО 23600-2013-д нийцсэн. 
Боловсронгуй дууны төхөөрөмж, дууны чанга-
ралтыг цагаар нь программчлах боломж. Чанга-
руулалтын гар тохиргоо.

* «Айтехникс» ХХК нь программ-аппаратын иж бүрдлүүдийг боловсруулах өөрийн гэсэн лаборатортай. Захиалагчийн 
хүсэлтийн дагуу тоног төхөөрөмж ба программ хангамжийг бүтээн, нэвтрүүлэх талаар хамтран ажиллах боломжтой.

663020, ОХУ, Красноярскийн хязгаар, Емельяновын дүүрэг, Емельяново ажилчны суурин, ш/х 85
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