
مصرف کنندهکد کاالشرح کاالتصویر کاال

2,450,000

F10

شنود صداي محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

داراي 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک

ارسال کلیه گزارش ها و هشدار هاي دستگاه 

داراي صفحه نمایش فارسی و سخنگوي فارسی

4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا

از طریق تلگرام به ( چت شخصی ، گروه و کانال )

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتري

داراي 7 رله خروجی با تنظیم حالت لحظه اي و دائم

2,200,000

F9

شنود صداي محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

داراي 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک

ارسال کلیه گزارش ها و هشدار هاي دستگاه 

داراي صفحه نمایش فارسی و سخنگوي فارسی

4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا

از طریق تلگرام به ( چت شخصی ، گروه و کانال )

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتري

1,200,000

F7

داراي 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم

تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودي

قابلیت ضبط پیام

داراي صفحه نمایش و صفحه کلید جهت برنامه ریزي

قابلیت تفکیک زون ها

داراي مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته

مدار آژیر و بلندگوي پر قدرت

کنترل از راه دور دستگاه با تلفن

Android iOS

880,000

F6
داراي 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم

2 عدد ریموت 5 دکمه ي برد باالي آنتن دار

فرمان درب بازکن مستقل

اعالم هشدار قطع برق

قابلیت تفکیک زون ها

داراي مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته

مدار آژیر و بلندگوي پر قدرت

Android iOS



مصرف کنندهکد کاالشرح کاالتصویر کاال

1,100,000

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

قابلیت نصب 3 زون با سیم مجزا

باتري 12 ولت 1/5 آمپر

نصب و راه اندازي آسان

AUXداراي ترمینال

880,000

G6
شنود صداي محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

کنترل دستگاه از طریق پیامک، تماس و اندروید

ADMINارسال کلیه ي نتایج عملیات دستگاه به

قابلیت کنـترل وسایل برقی با تماس یا پیامک

داراي صفحه نمایش فارسی و سخنگوي فارسی

Android

290,000
(NO,NC) حالت کارکرد خروجی

12VDC ولتاژ کاري

داراي بیزر داخلی

340,000

9VDC ولتاژ کاري

315MHZفرکانس عملکرد

داراي بیزر داخلی

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات



مصرف کنندهکد کاال شرح کاالتصویر کاال

270,000

 زاویه دید 110 درجهطول دید 12 متر 

داراي پایه ي فابریک    ولتاژ کاري             9VDC

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان 

فرکانس عملکرد

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

315MHZ

قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

(5و50ثانیه)

H7

314,000

H9
 زاویه دید 110 درجهطول دید 12 متر 

داراي پایه ي فابریک    ولتاژ کاري             9VDC

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان 

315MHZفرکانس عملکرد

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

(5و50ثانیه)

ي سنسور به دزدگیر مرکزي تراعالم وضعیت ضعیف شدن با

------------

H6
 زاویه دید 110 درجهطول دید 12 متر 

12VDC داراي پایه ي فابریک    ولتاژ کاري   

داراي خروجی                 و شاسی جهت حفاظت

 از سنسور

TAMPER

(NO,NC)جامپر تنظیم حالت کارکرد خروجی

78,000 داراي پتانسیومترجهت تنظیم حساسیت

قابلیت نصب بر روي تمامی دزدگیرها



مصرف کنندهکد کاال شرح کاالتصویر کاال

84,000
315MHZفرکانس عملکرد

پنجره قابلیت نصب بر روي د و رب

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

48,000
پنجره قابلیت نصب بر روي د و رب

126,000
315MHZفرکانس عملکرد

قابلیت نصب بر روي دیوار و شیشه

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

144,000

315MHZفرکانس عملکرد

قابلیت نصب بر روي دیوار و شیشه

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان

اعالم وضعیت ضعیف شدن باتري سنسور به 

F9F10دزدگیر     و

F9F10مخصوص دزدگیر هاي اماکن     و



مصرف کنندهکد کاال شرح کاالتصویر کاال

284,000 بدنه فلزي

315MHZفرکانس عملکرد

200,000 بدنه فلزي

(NO,NC)حالت کارکرد خروجی

98,000 بدنه فلزي

(NO,NC)حالت کارکرد خروجی

90,000
آنتن دار

315MHZفرکانس عملکرد

5 دکمه



مصرف کنندهکد کاال

72,000

72,000

66,000

584,000

شرح کاالتصویر کاال

تک صدا

12VDCولتاژ کاري

ضد آبپایه فلزي

خروجی صداي پر قدرت

12Vولتاژ کاري

ضد آبپایه فلزي

خروجی صداي پر قدرت

12VDCولتاژ کاري

12VDCولتاژ کاري

433MHZفرکانس عملکرد

داراي باتري بکاپ 

12V داراي آداپتور 



مصرف کنندهکد کاال

30,000

شرح کاالتصویر کاال

88,000
 3متراژ سیم متر

82,000
متراژ سیم 2 متر

34,000


