
مصرف كنندهكد كاالشرح كاالتصوير كاال

3, 00,0001

F10

شنود صداي محيط و قابليت نصب ميكروفون خارجي
داراي ٨ زون با سيم و ٨ زون بي سيم با قابليت تفكيك

 ارسال كليه گزارش ها و هشدار هاي دستگاه

داراي صفحه نمايش فارسي و سخنگوي فارسي

رمز مستقل جهت كنترل ٤ بخش مجزا ٤

از طريق تلگرام به ( چت شخصي ، گروه و كانال )

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعيف شدن باتري

داراي ٧ رله خروجي با تنظيم حالت لحظه اي و دائم

2, 00,0009

F9

شنود صداي محيط و قابليت نصب ميكروفون خارجي
داراي ٨ زون با سيم و ٨ زون بي سيم با قابليت تفكيك

 ارسال كليه گزارش ها و هشدار هاي دستگاه

داراي صفحه نمايش فارسي و سخنگوي فارسي

رمز مستقل جهت كنترل ٤ بخش مجزا ٤

از طريق تلگرام به ( چت شخصي ، گروه و كانال )

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعيف شدن باتري

1, 0,00070

F7

داراي ٤ زون با سيم و ٣ زون بي سيم
تنظيم تعداد زنگ پاسخگويي به تماس ورودي

قابليت ضبط پيام

داراي صفحه نمايش و صفحه كليد جهت برنامه ريزي

قابليت تفكيك زون ها

داراي مد دينگ دانگ و زون ٢٤ ساعته
مدار آژير و بلندگوي پر قدرت

كنترل از راه دور دستگاه با تلفن

Android iOS

1,550,000

315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات

قابليت نصب ٣ زون با سيم مجزا

باتري ١٢ ولت ١/٥ آمپر
نصب و راه اندازي آسان

AUXداراي ترمينال

Android iOS



مصرف كنندهكد كاال شرح كاالتصوير كاال

310,000

 زاويه ديد ١١٠ درجه طول ديد ١٢ متر
داراي پايه ي فابريك            ولتاژ كاري     9VDC

 داراي كليد حالت تست جهت كددهي آسان
فركانس عملكرد

315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات
315MHZ

قابليت تنظيم كردن تاخير زمان بين تحريك ها
(٥و٥٠ثانيه)

H7

350,000

H9
 زاويه ديد ١١٠ درجه طول ديد ١٢ متر

داراي پايه ي فابريك            ولتاژ كاري     9VDC
 داراي كليد حالت تست جهت كددهي آسان

315MHZفركانس عملكرد
315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات

قابليت تنظيم كردن تاخير زمان بين تحريك ها
(٥و٥٠ثانيه)

ي سنسور به دزدگير مركزي تراعالم وضعيت ضعيف شدن با

H6
 زاويه ديد ١١٠ درجه طول ديد ١٢ متر

12VDC داراي پايه ي فابريك   ولتاژ كاري    

داراي خروجي                 و شاسي جهت حفاظت
 از سنسور

TAMPER

(NO,NC)جامپر تنظيم حالت كاركرد خروجي

110,000 داراي پتانسيومترجهت تنظيم حساسيت
قابليت نصب بر روي تمامي دزدگيرها

290,000



مصرف كنندهكد كاالشرح كاالتصوير كاال

340 0, 00
(NO,NC)حالت كاركرد خروجي 

12VDC ولتاژ كاري
داراي بيزر داخلي

3 08 ,000
9VDC ولتاژ كاري

315MHZفركانس عملكرد

داراي بيزر داخلي

داراي كليد حالت تست جهت كددهي آسان
315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات

1 ,00070
315MHZفركانس عملكرد

قابليت نصب بر روي ديوار و شيشه
داراي كليد حالت تست جهت كددهي آسان

315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات

190,000

315MHZفركانس عملكرد
قابليت نصب بر روي ديوار و شيشه

داراي كليد حالت تست جهت كددهي آسان
 اعالم وضعيت ضعيف شدن باتري سنسور به

F9F10دزدگير     و

F9F10مخصوص دزدگير هاي اماكن     و



مصرف كنندهكد كاال

90 0, 00

90 0, 00

84 0, 00

8 0,0006

شرح كاالتصوير كاال

تك صدا
12VDCولتاژ كاري

ضد آبپايه فلزي
خروجي صداي پر قدرت

12Vولتاژ كاري

ضد آبپايه فلزي
خروجي صداي پر قدرت

12VDCولتاژ كاري

12VDCولتاژ كاري
433MHZفركانس عملكرد

 داراي باتري بكاپ
12V داراي آداپتور 



مصرف كنندهكد كاال شرح كاالتصوير كاال

96,000
315MHZفركانس عملكرد

پنجره قابليت نصب بر روي د و رب
315MHZامكان تنظيم كردن بر روي ساير تجهيزات

64 0, 00 پنجره قابليت نصب بر روي د و رب

110 0, 00
بدون محدوديت موانع

قابليت پوشش ٣٦٠ درجه
قابليت نصب بر روي تمامي دزدگيرها

4 , 004 0



مصرف كنندهكد كاال شرح كاالتصوير كاال

2 ,00070 بدنه فلزي
315MHZفركانس عملكرد

166,000 بدنه فلزي
(NO,NC)حالت كاركرد خروجي

10 ,0004 بدنه فلزي
(NO,NC)حالت كاركرد خروجي

7,000 دو حالته
١. سقفي      ٢. ديواري



مصرف كنندهكد كاال

42,000

شرح كاالتصوير كاال

140,000  ٣متراژ سيم متر

1 ,00010 متراژ سيم ٢ متر

120,000 آنتن دار
315MHZفركانس عملكرد

٥ دكمه

25,000 آنتن دار
داراي قاب كشويي

٤ دكمه


