
مصرف کنندهکد کاالشرح کاالتصویر کاال

2,900,000

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

2,700,000

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

1,560,000

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

1,160,000

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

1,440,000

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

1,000,000

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

320,000
(NO,NC) حالت کارکرد خروجی

12VDC ولتاژ کاري

داراي بیزر داخلی

360,000

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

290,000

 زاویه دید 110 درجهطول دید 12 متر 

داراي پایه ي فابریک    ولتاژ کاري             9VDC

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان 

فرکانس عملکرد

315MHZ امکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

315MHZ

قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

(5و50ثانیه)

H7

330,000

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

100,000 داراي پتانسیومترجهت تنظیم حساسیت

قابلیت نصب بر روي تمامی دزدگیرها

270,000



مصرف کنندهکد کاال شرح کاالتصویر کاال

90,000
315MHZفرکانس عملکرد

پنجره قابلیت نصب بر روي د و رب

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

60,000
پنجره قابلیت نصب بر روي د و رب

160,000
315MHZفرکانس عملکرد

قابلیت نصب بر روي دیوار و شیشه

داراي کلید حالت تست جهت کددهی آسان

315MHZامکان تنظیم کردن بر روي سایر تجهیزات

180,000

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

86,000

86,000

80,000

800,000

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 شرح کاالتصویر کاال

260,000 بدنه فلزي

315MHZفرکانس عملکرد

160,000 بدنه فلزي

(NO,NC)حالت کارکرد خروجی

100,000 بدنه فلزي

(NO,NC)حالت کارکرد خروجی

100,000
بدون محدودیت موانع

قابلیت پوشش 360 درجه

قابلیت نصب بر روي تمامی دزدگیرها



مصرف کنندهکد کاال

40,000

شرح کاالتصویر کاال

130,000
 3متراژ سیم متر

100,000
متراژ سیم 2 متر

40,000

110,000
آنتن دار

315MHZفرکانس عملکرد

5 دکمه



مصرف کنندهکد کاالشرح کاالتصویر کاال

30,000

850,000

2 02 ,000

1 عدد ریموت برد باالي 5 دکمه

کنترل 4 وسیله برقی از طریق واي فاي گوشی  

کنترل همزمان تجهیزات ریموتی 315 و 433 مگاهرتز

قابلیت ذخیره سازي 84 کلید در هر سرور 

قابلیت استفاده بی نهایت کاربر از یک یا چند سرور 

امکان برنامه ریزي هر رله به طور مستقل (لحظه اي و دائم) 

1iRemoteعدد کنترلر هوشمند

iSwitch 1 عدد کنترلر 4 کانال

WPA2استفاده از رمزگذاري              جهت جلوگیري از هک شدن 
Free Voltageداراي 4 رله                           با جریان دهی 7 آمپر 

داراي ریموت برد باالي 5 دکمه

کارکرد با فرکانس 315 مگاهرتز

قابلیت کد کردن 10 ریموت مجزا

Free Voltageداراي 4 رله                         با جریان دهی 7 آمپر

قابلیت حفظ تنظیمات در هنگام قطع برق

نصب و راه اندازي آسان

iSwitch

امکان برنامه ریزي هر رله به طور مستقل (لحظه اي و دائم) 

آداپتور کنترلر هوشمند

ورودي 220 ولت 

سوئیچینگ

خروجی 24  ولت       / نیم آمپر

iRemote

AC

DC

Android



مصرف کنندهکد کاالشرح کاالتصویر کاال

630,000

600,000

30,000

WPA2استفاده از رمزگذاري              جهت جلوگیري از هک شدن 

نصب و راه اندازي آسان

قابلیت استفاده بی نهایت کاربر از یک سرور

قابلیت ذخیره سازي 84 کلید در هر سرور

 ( 21 ریموت 4 کلید)

کارکرد هم زمان با فرکانس هاي 315 و 433 مگاهرتز

قابلیت تنظیم شدن با ریموت هاي 1 تا 8 کلید

iRemote DC

WPA2استفاده از رمزگذاري              جهت جلوگیري از هک شدن 

نصب و راه اندازي آسان

قابلیت استفاده بی نهایت کاربر از یک سرور

قابلیت ذخیره سازي 84 کلید در هر سرور

 ( 21 ریموت 4 کلید)

کارکرد هم زمان با فرکانس هاي 315 و 433 مگاهرتز

قابلیت تنظیم شدن با ریموت هاي 1 تا 8 کلید

iRemote AC

آنتن کنترلر هوشمند

فرکانس 2/4 گیگاهرتز

تقویت کنندگی 2 دسیبل

iRemote

Android

Android


