
Productshow

Wireless AP Bridge Gateway Switch Housing Smart
Home Router Plastic Shell Electronic Equipment
Chassis Box AK-NW-80

Dit is een perfecte plastic behuizingen voor IAQ

* 【Ventilatieopeningen】
Het ontwerp van kleine openingen eromheen is zeer
bevorderlijk voor de luchtstroom, om de temperatuur
en vochtigheid in de lucht, deeltjes en PM2.5, zuurstof
en andere gasbewaking te testen

* 【Plafondontwerp】
Op deze manier is het handiger om aan het plafond te
hangen en het plafondontwerp kan een breder bereik
volgen

【Infraroodgevoelig ontwerp】
Het prominente deel in het midden is de
infrarooddetectiefunctie. Dit product kan niet alleen
worden gebruikt als een temperatuur- en
vochtigheidssensor voor industriële IoT -landbouw,
enz., Maar kan ook menselijke dieren testen en of er
mensen in de kamer zijn via infraroodstralen, om de
lichten of airconditioners te regelen om te draaien Uit
en energie bespaar. , instant noedelsenergie, realiseer
het leven met weinig koolstofarme











1. Zijn we fabriek?

Ja, onze fabriek is in Zhejiang en Dongguan, onze verkoopafdeling is in Huaqiang North
Shenzhen

2. Welk formaat dat nodig is voor het tekenen van aangepaste behuizing?
Cutout -tekening: CAD/PDF -formaat
SilkScreen Priting, Sticker, Laser Carve Tekening: PDF/CDR -formaat

3. Kan ik enkele gratis monsters krijgen?
Ja. We bieden zelden gratis monsters, Cuastmer moet verzendkosten uitvoeren als we
accepteren om u gratis monsters te sturen.



4. Welke aangepaste service bieden we?
Boorgaten, zijdescreen, sticker, verander van kleur, laserkanaal, acrylplaat, borstelolie, PVC
lable, open mal, UV -bescherming etc.

5. Hoe kunnen we de kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productiemonster vóór de massaproductie;
Altijd definitieve inspectie voor verzending;

6. Wat kunt u van ons kopen?
Elektronische apparatuur behuizing (plastic behuizing, aluminium behuizing, ijzeren kast)

7. Waarom zou u van ons niet van andere leveranciers kopen?
1) Voordelen: kleine bestellingen en doe -het -zelfontwerp
2) Het aanpassen van verwerking en het ontwikkelen van aanpasbare privévorm
3) Ontwerp 3D -tekeningen Drafts voor klanten
4) Help klanten om de structuur en het uiterlijk van de producten te ontwerpen
5) Doorlooptijd is kort.


