
F
9

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی

داراي صفحه نمایش فارسی و سخنگوي فارسی

8 زون باسیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک

شنود صداي محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باطري

4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا

...

تلفن کننده سیم کارتی

شنود صداي محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

کنترل دستگاه از طریق پیامک، تماس و اندروید

 ADMIN ارسال کلیه ي نـتایج عملیات دستگاه به

قابلیت کنـترل وسایل برقی با تماس یا پیامک

سخنگو بودن فارسی منو ها

...

G
6

60

F
7

دزدگیر اماکن با تلفن کننده

داراي صفحه نمایشگر LCD و کی پد جهت برنامه ریزي

تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودي

داراي 4 زون باسیم و 3 وزن بی سیم 

کنترل از راه دور دستگاه با تلفن

قابلیت تفکیک زون ها

قابلیت ضبط پیام 

...

650,000

400,000

350,000



240,000

220,000 R
6

ریپیتر (افزایش دهنده ي برد)

قابلیت کار کردن با تمامی تجهیزات 315 مگاهرتز

قابلیت نصب 3 زون با سیم مجزا

باطري 12 ولت 1/5 آمپر

نصب و راه اندازي آسان

AUX داراي ترمینال

F
6

دزدگیر اماکن

داراي 4 زون باسیم 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

زون 24 ساعته

...

60

52,000 H
6

چشم با سیم

طول دید 12 متر

زاویه دید 110 درجه

داراي پایه ي فابریک

DC ولتاژکاري 9 ولت الی 16 ولت

(NO,NC) جامپر تنظیم حالت کارکرد و خروجی

داراي خروجی TAMPER و شاسی جهت حفاظت از سنسور



52,000

60,000

16,000

H
7

H
9

چشم بی سیم

طول دید 12 متر

زاویه دید 110 درجه

DC ولتاژکاري 9 ولت

داراي پایه ي فابریک

فرکانس عملکرد 315 مگاهرتز

امکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات 315 مگاهرتز

قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (5 و 50 ثانیه)

چشم بی سیم
طول دید 12 متر

زاویه دید 110 درجه
 DC ولتاژ کاري 9 ولت

داراي پایه ي فابریک
فرکانس عملکرد 315 مگاهرتز

امکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات 315 مگاهرتز
اعالم وضعیت ضعیف شدن باطري سنسور به دزدگیر مرکزي

قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (5 و 50 ثانیه)

S
2 ماکروویو با سیم

بدون محدودیت موانع

قابلیت پوشش 360 درجه

قابلیت نصب بر روي تمامی دزدگیرها

60

61,000 D
1

دتکتور دود با سیم

داراي بیزر داخلی

 DC ولتاژ کاري 9 ولت الی 16 ولت

(NO,NC) داراي جامپر تنظیم حالت کارکرد خروجی



64,000

24,000

14,000

D
2

M
1

دتکتور دود بی سیم

DC ولتاژ کاري 9 ولت

داراي بیزر داخلی

فرکانس عملکرد 315 مگاهرتز

امکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات 315 مگاهرتز

مگنت بی سیم

فرکانس 315 مگاهرتز

قابلیت نصب بر روي درب و پنجره

امکان تنظیم کردن بر روي سایر دزدگیرهاي 315 مگاهرتز

مگنت با سیم

Mقابلیت نصب بر روي درب و پنجره
2

60

33,000 S
1

شوك سنسور بی سیم

فرکانس 315 مگاهرتز

قابلیت نصب بر روي دیوار و شیشه

امکان تنظیم کردن بر روي سایر دزدگیرهاي 315 مگاهرتز



31,000

56,000

23,000

P
1

P
2

P
3

پدال با سیم

بدنه ي فلزي

(NO,NC) خروجی

پدال بی سیم

بدنه ي فلزي

فرکانس 315 مگاهرتز

پدال با سیم

بدنه ي فلزي

(NO,NC) خروجی

60

17,000

پیزو

تک صدا

DCولتاژ ورودي 12 ولت 

A
8



18,000

18,000

93,000

A
1

A
2

A
3

آژیر با سیم تک صدا

پایه فلزي

DC ولتاژ ورودي 12 ولت

آژیر بی سیم

DC ولتاژ ورودي 12 ولت

فرکانس 433 مگاهرتز

قابلیت وصل باتري بکاپ

داراي آداپتور 12 ولت

بلندگو شرکتی

پایه فلزي

DC ولتاژ ورودي 12 ولت

60

9,500 K
1 کاور بلندگوي پالستیکی



21,000

19,000

13,000

A
7

M
9

آنتن جی اس ام

متراژ سیم 3 متر

میکروفون

متراژ سیم 2 متر

A
6 آنتن جی اس ام

متراژ سیم 3 متر

60

B
3

باتري اماکن

12 ولت

4.5 آمپر ساعت

50,000



B
4

B
5

باتري اماکن

12 ولت

7 آمپر ساعت

  TIANQIU   باتري

9 ولت کتابی
4,000

60

25,000 R
9

ریموت برد باال

5 دکمه

آنتن دار

فرکانس 315 مگاهرتز

21,000

ریموت برد باال

4 دکمه

داراي قاب کشویی

آنتن دار 

فرکانس 315 مگاهرتز

R
1
0

70,000
B
6

  TIANQIU   باتري

مدل 2016 سکه اي

3 ولت

1,000
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