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 ردیف نام محصول مشخصات فنی )ریال( قیمت تصویر محصول

 
 
 

 
 
 

41.500.000 

 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتQUECTEL 

  افزارهای  نرم و کارت و خط ثابت(تماس صوتی )سیم ریموت، ،کیپد کنترلکنترل دزدگیر از طریق IOS   وANDROID  

 25 ،وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها اعالم  ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت 

 5  سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن 

 ،نوع زون ، نوع شماره گیری خط ثابت،مدت آژیر تنظیم سطح دسترسی NC-NO)) تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و 

  نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیمتاخیری ، دینگ دانگ،ساعته 24تعریف حالت های ، 

  اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل 

 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE 

 ،و ضعیف شدن باتری دزدگیر  شارژ سیم کارت گزارش پیامکی ورود و خروج 

 خط تلفن و بلندگوارسال پیامک قطع و وصل برق ، 

 4  ،برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس 

 نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار  تغییر زبان و حذف ریموت،ع بلندگو، تنظیم مدت آژیر، قط 

 ،تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه پیامک، اطالع آالرم از طریق آژیر 

 ،زون پدال و فرمان دربازکن افزودن ریموت اضطراری 

  پشتیبانی از دو سیم کارت 

 36 ماه گارانتی 

 

 اماکن دزدگیر

 گانهدو 

 )دو سیم کارت(
A770 

 

 ریموت بردباال *

1 

 
 

38.000.000 

 ستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت اQUECTEL 

  ،افزارهای  نرم وبه سیمکارت تماس صوتی کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت IOS   وANDROID  

 25  ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت، اعالم وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها 

 5  سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن 

  تنظیم سطح دسترسی، مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زونNC-NO)) تغییر رمز از طریق پنل دستگاه و 

  ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم 24تعریف حالت های 

  اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل 

 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE 

 گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت  و ضعیف شدن باتری دزدگیر 

 ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو 

 4  ،برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس 

 نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار  تنظیم مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و 

 اطالع آالرم از طریق آژیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه 

 افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن 

 36 ماه گارانتی 

 اماکن دزدگیر

 A670 دوگانه

 ریموت بردباال *
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35.000.000 

 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتQUECTEL 

 افزارهای  نرم به سیمکارت و یق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتیکنترل دزدگیر از طر IOS   وANDROID  

 25 ،وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها اعالم  ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت 

 4  سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن 

 ،مدت آژیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تنظیم سطح دسترسی 

  تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم دینگ دانگ،ساعته، 24تعریف حالت های 

 ون باسیم(ز 100تا  ) افزایش دهنده زونکیپد کنترل و  ،اتصال گیرنده خارجی ریموت 

 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE 

 ،شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم گزارش پیامکی ورود و خروج 

  وصل برق و خط تلفنارسال پیامک قطع و 

 2  ،برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی و کیپد نرم افزارخروجی قابل کنترل با تماس 

 نوع زبان از طریق نرم افزار تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو 

 ،تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاهپیامک اطالع آالرم از طریق آژیر ، 

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن 

 36   ماه گارانتی 

 

اماکن  دزدگیر

 A570 دوگانه 

ریموت بردباال *  
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32.700.000 

 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتQUECTEL 

 ،افزارهای  نرمو تماس صوتی به سیم کارت  کنترل دزدگیر از طریق ریموت IOS   وANDROID 

 25 ،وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها  اعالم  ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت 

 5  سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن 

 ،طریق پنل دستگاهمدت آژیر و تغییر رمز از  تنظیم سطح دسترسی 

  دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیماعته، س 24تعریف حالت های 

 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM 

 ،شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم گزارش پیامکی ورود و خروج 

 ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو 

 3 نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقیروجی قابل کنترل با تماس و خ 

  تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار 

  ،پیامک و تماس از سیم کارت اطالع آالرم از طریق آژیر 

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن 

 منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل 

  غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار 

 36 ماه گارانتی 

 

 اماکندزدگیر 

سیمکارتی 
A470 

 ریموت بردباال *

4 



  
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

تماس با واحد 

 فروش

 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتSIM800 

 ،افزارهای  نرمو تماس صوتی به سیم کارت  کنترل دزدگیر از طریق ریموت IOS   وANDROID 

 25 ،وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها اعالم   ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت 

 5  سنسور بی سیم با کد مختلف 20زون با سیم و افزودن 

 ،مدت آژیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تنظیم سطح دسترسی 

  و بی سیمساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم  24تعریف حالت های 

 20 حافظه شماره تلفن SMS, GSM 

 گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم 

  ارسال پیامک قطع و وصل برق 

 3 خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی 

 از طریق نرم افزارر دو نوع زبان تغییر زبان و نامگذاری زون ها به ه 

 ،پیامک و تماس از سیم کارت  اطالع آالرم از طریق آژیر 

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن 

 منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل    

 18  ماه گارانتی    
 

 

دزدگیر اماکن 

 سیمکارتی سری 

 اکونومی مدل 
ECO4000 

 

 

5 

 

23.500.000 

 ریموت و تماس صوتی به خط ثابت، طریق کیپد کنترلنترل دزدگیر از ک 

 25 ،وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها اعالم   ثانیه ضبط صدا برای اعالم سرقت 

 4  نسور بی سیم با کد مختلفس 20زون با سیم و افزودن 

 ،نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاهمدت آژیر تنظیم سطح دسترسی ، 

  ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم24تعریف حالت های 

 کیپد کنترل اتصال گیرنده خارجی ریموت و 

 20  حافظه شماره تلفنLINE 

 گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی 

 3  برقی برای خاموش و روشن کردن وسایلو کیپد خروجی قابل کنترل با تماس صوتی 

 اطالع آالرم از طریق آژیر و تماس از خط تلفن متصل به دستگاه 

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن 

 24 ماه گارانتی 

 

 دزدگیر اماکن

 A370خط ثابت  
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15.800.000 

 

 ریموت و تلفن کننده خارجینترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ک 

 4 سنسور بی سیم با کد مختلف 20و افزودن   زون با سیم 

  مدت آژیر با جامپر تنظیم 

 تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی ها 

  و بی سیم  باسیم  نیمه فعال بر روی زون های و  ساعته، دینگ دانگ 24تعریف حالت های 

  اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپد کنترل 

  آژیراطالع آالرم از طریق 

 افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن 

 24 ماه گارانتی 

 

 

 اماکن دزدگیر

A260 
7 

 
 
 
 

 

.000.00054  

 مایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفنن 

 غیرفعال و نیمه فعال کردن( )فعال، کنترل دزدگیر 

  و هفتگی(لحظه ای و زمانبندی روزانه  )دائمی، و روشن کردن وسایل برقیکنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش 

  کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر 10افزودن 

 ( 5صفحه نمایشگردیجیتال لمسی )اینچ 

  ،زمان تاخیر تغییر رمز کاربران 

  تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کیپد کنترل 

 نمایش ساعت و تاریخ 

 پروتکل  2به دزدگیر از طریق  اتصال( رشته سیمRS485) 

 ورودی زون تاخیری 

 24 ماه گارانتی 

 

 کیپد کنترل
 )نمایشگر  لمسی(

 T1  مدل
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00.0000.31  

 تلفن و برق بودن وصل و زون ها، خروجی بودن خاموش یا روشن دزدگیر، وضعیت مایشن 

 (فعال نیمه و فعال غیر فعال،) دزدگیر کنترل 

 (دائمی)برقی  وسایل کردن روشن و خاموش برای دزدگیر های خروجی کنترل 

 دزدگیر کنترل برای مجزا رمز با کاربر 10 افزودن 

 لمسی( آیکونی) کلید صفحه 

 تاخیر زمان و کاربران رمز تغیر 

  پروتکل  2اتصال به دزدگیر از طریق( رشته سیمRS485) 

 تاخیری زون ورودی 

 24 ماه گارانتی 

کنترل  کیپد

 )لمسی(
K910 
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00.000.013  

 تلفن و برق بودن وصل و زون ها، خروجی بودن خاموش یا روشن دزدگیر، وضعیت نمایش  

  (فعال نیمه و فعال غیر فعال،) دزدگیر کنترل 

  (ای لحظه و دائمی) برقی وسایل کردن روشن و خاموش برای دزدگیر های خروجی کنترل 

 دزدگیر کنترل ایبر مجزا رمز با کاربر 10 افزودن 

 ای دکمه کلید صفحه 

 تاخیر زمان و کاربران رمز ریتغی 

  پروتکل  2اتصال به دزدگیر از طریق( رشته سیمRS485) 

 تاخیری زون ورودی 

 24 ماه گارانتی 

 کنترلکیپد 

 )دکمه ای (

 K808مدل 

10 

 

 

19.600.000 

 ،اعالم هشداراعالم حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و  اتصال به دزدگیر 

 5 ( 3ورودی مثبت و  2ورودی )ورودی منفی 

 6 ( خروجی  2خروجی آزاد و  4خروجی )کنترل دزدگیر 

  ،افزارهای تماس به سیم کارت و نرم کنترل تلفن کننده با پیامک IOS   وANDROID 

 اطالع رسانی آالرم با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت 

  خط تلفنارسال پیامک قطع و وصل برق و 

 ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار ر زبان و نامگذاری یتغی 

 ضبط صدا برای هشدار آالرم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها 

 30 حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE 

 دارای آنتن خارجی 

 36 ماه گارانتی 

 کننده دوگانه تلفن

 خط ثابت(و  )سیم کارت

GL150 
11 

 
 

 

00.000112.  

 

 اتصال به دزدگیر، اعالم حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعالم هشدار 

 4 ( 2ورودی مثبت و  2ورودی )ورودی منفی 

 6 ( 2خروجی آزاد و  4خروجی )خروجی کنترل دزدگیر 

 کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت 

 اطالع رسانی آالرم با تماس صوتی از خط ثابت 

  برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابتگزارش قطع و وصل 

 ضبط صدا برای هشدار آالرم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها 

 30  حافظه شماره تلفنLINE 

 24 ماه گارانتی 

 

کننده تلفن  

ثابت خط  

L50 
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14.500.000 
 

  دوربین و  8تغذیهDVR   آمپر 7ساعت به وسیله یک باتری  1به مدت زمان 

 5 ( خروجی دوربین و یک خروجی  4خروجی فیوز دارDVR) 

  دوربین و  8اتصال بهDVR بدون نیاز به آداپتور 

  آمپر بیرون جعبه  20آمپر درون جعبه و  9نصب باتری تا 

 کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی 

 منبع تغذیه صنعتی 

 قطع ولتاژ خروجی با پایین آمدن باتری یا برق ورودی توسط پردازنده 

 24 ماه گارانتی برد 

 

 اضطراری برق
 بسته مدار دوربین

15A-12V 
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16.000.000 

  زون با سیم به دزدگیر 20افزایش 

 ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر 

 مجزا جهت تغذیه سنسورها  دو خروجی 

  آمپر درون جعبه 7نصب تا باتری 

 خروجی آژیر 

  پروتکل  2اتصال به دزدگیر از طریق( رشته سیمRS485) 

  متر نسبت به دزدگیر 200سیم کشی تا 

  فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 

 24 ماه گارانتی 

 

 افزایش زون

 (زون 20)
14 

 

8.800.000 

 

 دزدگیر به سیــم با زون 5 افزایش  

 دزدگیـر توسـط کوتاه پیام طـریق از زون شماره ارسال  

 خروجی منفی راه انداز آژیر 

  پروتکل  2اتصال به دزدگیر از طریق( رشته سیمRS485) 

  متر نسبت به دزدگیر 200سیم کشی تا 

  فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 

  24 ماه گارانتی 

 

 افزایش زون

 زون( 5)
15 



  
   

 

 

9.800.000 

 مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها 

 داخل جعبه آمپر 9تا  باتری عدد یک شارژ 

 5 فیوز توسط شده محافظت خروجی 

  خروجی تغذیه باطری 

 24 ماه گارانتی 

 16 یتربا شارژر

 

5.850.000 

 

  سنسور مادون قرمز از برندNICERA  ژاپنی 

  متر 14درجه و طول دید  140زاویه دید 

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف 

 خروجی الکترونیکی 

 یم حساسیت با پتاسیومترتنظ 

 عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر تنظیم 

  سه حرکت متوالی از طریق جامپراز تنظیم آالرم چشمی پس 

  مقاوم در برابر اختالالت الکترومغناطیسی 

  دماهای باالتر تر درتشخیص دقیق 

 4 فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی 

  24 ماه گارانتی 

 

چشم دیجیتال 

حجمی )داخلی( 

 DP1مدل 
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05.00 .000 

 

  سنسور مادون قرمز از برندNICERA ژاپنی 

  متر 14درجه و طول دید  140زاویه دید 

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف 

 به دزدگیر خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف 

  دادنتوان مصرفی پایین، فرستندگی باال و تنظیم آدرس و حالت 

 ( 5ثانیه،  50ثانیه، 5تنظیم زمان عملکرد چشمی )دقیقه 

  مگاهرتز 433و  315در دو مدل 

 24 ماه گارانتی 

 

 چشمی حرکتی

 بی سیم  

 WP1مدل 
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4.200.000 

 

  سنسور مادون قرمز از برندHUMAN   آلمانی 

  متر 14درجه  و طول دید  140زاویه دید 

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف 

 مقاومت بسیار پایین در خروجی 

 خروجی الکترونیکی 

 تنظیم حساسیت از طریق جامپر 

 24 ماه گارانتی 

 

 

چشمی حرکتی 

 باسیم

  P1مدل 
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0.00053.3  

 

  برندسنسور مادون قرمز از NICERA  ژاپنی 

  متر 14درجه و طول  دید  140زاویه دید 

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف 

  در خروجیمقاومت بسیار پایین 

 خروجی رله ای 

  تنظیم پالس و خروجی رله(NC-NO) از طریق جامپر 

 24 ماه گارانتی 

 

چشمی حرکتی 

 باسیم

 P2  مدل
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3.250.000 

 
 

  متر 14درجه و طول  دید  140زاویه دید 

 بهترین عملکرد در دماهای مختلف 

 مقاومت بسیار پایین در خروجی 

  الکترونیکی  خروجی 

 پتاسیومتر طریق جامپر واز یم حساسیت تنظ 

 24 ماه گارانتی 

 

چشمی حرکتی 

 باسیم

 P3 21  مدل



  
   

 

تماس با واحد 

 فروش

 
 

  درجه سانتیگراد 70تا  30دمای کاری بین 

  ولت 20تا  3ولتاژ کاری بین 

   دسی دبل 80سطح فشار صوت تا 

  مگاهرتز 3500تا  200محدوده فرکانس کاری بین 
 

 

 22 آژیر پیزو 

 
 

2.850.000 
  ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جا به جایی گیرنده ریموت 

 مناسب برای مکان هایی که ریموت عمل نمی کند 

 ( 433و  315تغییر فرکانس دستگاه )مگاهرتز 

گیرنده خارجی 

 )باسیم( ریموت
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2.850.000 

  بلندگو 4قابلیت اتصال تا 

 دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو  دزدگیر 

  تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو 

 دوخروجی جهت اتصال به آژیر پیزو 

 

 آژیربرد 

 خروجی دو
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2.300.000 
 جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی 

  آمپر است( 7)حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله 
 25 رله 4برد 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000 

  ی و تلفن کننده ها رسوییچ ها به برق اضطرامناسب برای اتصال مودم و 

  ولت  30ورودی ولتاژ تا 

  ولت 16تا  2ولت ثابت و متغیر بین  9و  5خروجی ولتاژ 

  آمپر 2جریان دهی تا 

 

 کاهنده مبدل

 ولتاژ
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560.000 
  جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی 

  آمپر است( 7این رله )حداکثر جریان قابل تحمل برای 
 27 رله تک برد       

 
 

600.000 
 تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت 

 )از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود( 

 ورودی تبدیل

 (تریگر)
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