
(تومان)قیمت واحدمدلمشخصات فنینام کاالعکس محصولردیف

Bravo2 مدل DSCآشکار ساز حرکتی 1

 14.5 ایل 9.5:ولتاژ ورودی 

ولت

NC:خروجی آالرم 

 درجه90زاویه دید 

 متر12.2:میدان دید

دارای سنسور دوگانه

Bravo2تماس با کارشناسان فروش

G140آشکار ساز حرکتی جنیوس 2

 14.5 ایل 9.5:ولتاژ ورودی 

ولت

NC:خروجی آالرم 

 درجه140زاویه دید 

 متر14:میدان دید

دارای سنسور دوگانه

G140280,000

GL10آشکار ساز حرکتی 34

 14.5 ایل 9.5:ولتاژ ورودی 

ولت

NC:خروجی آالرم 

 درجه105زاویه دید 

 متر11:میدان دید 

دارای سنسور دوگانه

GL10تماس با کارشناسان فروش

آشکار ساز حرکتی دیجیتال جنیوس5

 ولت16 ایل 9:ولتاژ ورودی 

NC:خروجی آالرم 

 درجه105زاویه دید 

 متر11:میدان دید 

دارای سنسور دیجیتال کواد 

بدون نقطه کور

G215345,000

 فضای داخیل جنیوس6
ی

آشکار ساز حرکتی وزن

 ولت16 ایل 9:ولتاژ ورودی 

NC:خروجی آالرم 

 درجه105زاویه دید 

 متر11:میدان دید 

ایمنی در برابر حیوانات زیر 

 کیلوگرم همراه با پایه25

G110495,000

CMD-G360آشکار ساز سقفی جنیوس مدل 7

 ولت16 ایل 9:ولتاژ ورودی 

NC:خروجی آالرم 

 درجه360زاویه دید 

 متر11:میدان دید 

 3.6 ایل 2.4: ارتفاع نصب 
متر

G360370,000

(1401فروردین )لیست قیمت محصوالت شرکت توان گستر الکترونیک

  لیست قیمت محصوالت جنیوس



 جنیوس8
ی

ون  فضای بیر
ی

آشکار ساز حرکتی وزن

 ولت16 ایل 9:ولتاژ ورودی 

NO و NC:خروجی آالرم 

 درجه110زاویه دید 

 متر12: میدان دید 

قابلیت تشخیص حیوانات 

 کیلوگرم بدون خطا25زیز 

G2252,270,000

 فضای داخیل جنیوس9
ی

آشکار ساز حرکتی وزن

 ولت16 ایل 9:ولتاژ ورودی 

NO و NC:خروجی آالرم 

 

 45چشم دیواری با گردش پایه 

درجه ومتناسب زوایای مختلف

 kg 25وتشخیص حیوانات 

بهمراه پایه فاب ریک

G235_

ونیک خیط 10 ی جنیوس60آشکار ساز فتوالکیی  میی

 ولت28 ایل 10:ولتاژ ورودی 

NO و NC:خروجی آالرم 

ون : طول تشخیص محیط بتر

 متر100 ایل 30

: طول تشخیص محیط داخیل

 متر300 ایل 90

ی2دارای   لتی

GB601,255,000

ونیک خیط 11 ی جنیوس100آشکار ساز فتوالکیی  میی

 ولت28 ایل 10:ولتاژ ورودی 

NO و NC:خروجی آالرم 

ون : طول تشخیص محیط بتر

 متر100 ایل 30

: طول تشخیص محیط داخیل

 متر300 ایل 90

ی2دارای   لتی

GB1001,380,000

ونیک خیط 12 ی جنیوس60فنس فتوالکیی  میی

 ولت28 ایل 10:ولتاژ ورودی 

NO و NC:خروجی آالرم 

ون : طول تشخیص محیط بتر

 متر100 ایل 30

: طول تشخیص محیط داخیل

 متر300 ایل 90

ی6دارای   لتی

GB6062,810,000

8OHM-25WG830120,000بلندگو13

دار14 و فالشر ی آژیر پیر

-100mAباخروجی 

105db عدد 8 با 

LED SMD

G8100110,000

دتکتور دود باسیم جنیوس15

 ولت 35 ال 9: ولتاژ ورودی 

DC

NC , NOدارای خروجی 

 دارای شسنر تست 

آالرمدتکتور دودفتوالک رنیک 

 نشانگر2LED سیم با 4

مناسب برای سیستم اعالم 

رسقت و حریق

G1240430,000



پدال اعالم شقت16
پدال زیر پایی مناسب برای تمام 

سیتمهای حفاظنر و

 و 
ی

...دستگاه های ضد عفوی

GP195,000

شوک سنسور باسیم جنیوس17
شوک دیواری، شکست شیشه 

،شایس اضطراری
G122145,000

کاور فلزی اعالم شقت18
پدال زیر پایی مناسب برای تمام 

سیتمهای حفاظنر و

 و 
ی

...دستگاه های ضد عفوی

COVER80,000

1401 فروردین  31: اعتبار لیست

شماره های دفتر فروش:               021-44090636    021-44081861     021-44032739

                      ارتباط با کارشناسان فنی0922-8401977ارتباط با کارشناسان فروش          0922-8401978


