
Tesso Electronic 
 لیست محصوالت و قیمت فروش سیستم هاي دزدگیر اماکن، دوربین مدار بسته و متعلقات

 

مدل  با تلفن کننده سیم کارتی و ثابتTesso - دزدگیر اماکن 1

 HW-03S-GSM مدل هیبرید

زون با قابلیت تنظیم بر روي حالت بی سیم یا با سیم، 4 ساعته، 24 یک زون مشخصات:
داراي زون چایم، تایم آژیر دیجیتال، پارت و فول، قابلیت اتصال کی پد و کنترل از طریق 
خط تلفن، برد صداي قوي ، رله مجزا براي درب بازکن، رله آژیر داخلی و خارجی جهت 

اتصال فالش و آژیر پیزو  
 عدد چشم بی سیم با انتخاب زون 40قابلیت لرن کردن 
 عدد ریموت 40قابلیت لرن کردن 

 امکان روشن و –مشخصات تلفن کننده: شماره گیري هوشمند با سیمکارت و خط ثابت 

 امکان شنود – امکان کنترل لوازم برقی متعدد با پیامک –خاموش کردن دزدگیر با پیامک 

 داراي اپلیکیشن اندروید و –صداي محیط- ثبت وقایع همراه با تاریخ و ساعت قابل تنظیم 

IOS – پیامک اخطار قطع برق  - امکان کنترل چند دستگاه با یک اپلیکیشن 

  ریال000/333/29قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 HW-03-PSTN با تلفن کننده مدل Tesso- دزدگیر اماکن 2
زون با قابلیت تنظیم بر روي حالت بی سیم یا با سیم، 4 ساعته، 24 یک زون مشخصات:

داراي زون چایم، تایم آژیر دیجیتال، پارت و فول، قابلیت اتصال کی پد و کنترل از طریق 
خط تلفن، برد صداي قوي ، رله مجزا براي درب بازکن، رله آژیر داخلی و خارجی جهت 

اتصال فالش و آژیر پیزو  
 عدد چشم بی سیم با انتخاب زون 40قابلیت لرن کردن 
 عدد ریموت 40قابلیت لرن کردن 

 با نور پس زمینه آبی و LCD حافظه، داراي نمایشگر14داراي  مشخصات تلفن کننده:
 حافظه و 10 تحریکه یکی سخنگو براي اعالم سرقت با 2نوشته هاي سفید در دو خط، 

 ساعته در هنگام فعال بودن 4 حافظه با تن آژیر براي اعالم قطعی برق متوالی 4دیگري 
دزدگیر 

  ریال22/ 000/000قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 



 HW-03Uمدل  بدون تلفن کنندهTesso - دزدگیر اماکن 3

زون با قابلیت تنظیم بر روي حالت بی سیم یا با سیم، 4 ساعته، 24یک زون  مشخصات:
داراي زون چایم، تایم آژیر دیجیتال، پارت و فول، قابلیت اتصال کی پد و کنترل از طریق 
خط تلفن، برد صداي قوي ، رله مجزا براي درب بازکن، رله آژیر داخلی و خارجی جهت 

اتصال فالشر و آژیر پیزو  
 زون چشم بی سیم با انتخاب عدد 40قابلیت لرن کردن 
  عدد ریموت40قابلیت لرن کردن 

  ریال000/600/17قیمت : 

  : موجود وضعیت موجودي
 

 

 
 T2- چشم باسیم دزدگیر تسو مدل 4

 
 متر ، داراي 15: داراي پتانسیومتر تنظیم برد تا حداکثر  مشخصات

 ، مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیس ،  TAMPERکلید 
 سال 2داراي جامپر حساسیت یا شمارشگر پالس نسبت به حرکت ،

گارانتی ، طراحی و تولید شده با دستگاههاي تمام اتوماتیک در 
کارخانه تسو در جزیره کیش ، تور تفریحی جزیره زیباي کیش به 

 همراه بازدید از کارخانه براي خریداران عمده )
 ریال 000/925/1قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 
 

 COMPACT مدل  TESSO- دزدگیر اماکن سیمکارتی 5
پکیج اقتصادي دزدگیر ، داراي یکعدد ریموت ،  داراي یکعدد چشم بیسیم  مشخصات:

، داراي یکعدد مگنت بیسیم ، داراي باطري لیتیوم یون داخلی ، داراي آژیر و پاور سوییچ 
 ،  IOS آمپري ، امکان ارسال و دریافت پیامک ، داراي اپلیکیشن اندروید و 3 ولت 5

 حافظه موبایل ، ارسال پیامک و 4داراي سنسور دما ، هشدار قطع و وصل برق ، داراي 
برقراري تماس و پخش صداي آژیر در هنگام وقوع سرقت ، امکان کنترل دستگاه از طریق 

ریموت یا اپلیکیشن یا ارسال پیامک ، هشدار افزایش دما براي جلوگیري از وقوع آتش 
سوزي 

  ریال000/000/22قیمت : 

 : ناموجود وضعیت موجودي
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 SD-1040 مدل  TESSO- تلفن کننده سخنگوي هوشمند 6
 

 ثانیه ضبط پیام ، 23 حافظه شماره تلفن به همراه 10داراي  مشخصات :
 اتفاق 30هشدار قطع شدن خط تلفن  ، داراي تاریخ و ساعت بهمراه ثبت 

آخر، داراي اسپلیتر داخلی براي ایزوله کردن خطوط اینترنت دار ، امکان قطع 
کردن تلفن کننده یا خاموش کردن دزدگیر از راه دور ، داراي باطري داخلی 

براي پاك نشدن تاریخ و ساعت  

  ریال000/000/6قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 

 

 

 

 AD-10- تلفن کننده آژیري تسو مدل  7
 

 رقمی ، امکان شماره گیري تن 15 حافظه شماره تلفن 10داراي  مشخصات :
  و پالس ، تحریک مثبت و منفی ، امکان انتخاب تحریک لحظه اي و سطحی

  ریال000/200/2قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 

 
 

  اصلی+476- چشم پارادکس 8
 

 110 متر و زاویه دید 6/10چشم سیم دارفضاي داخلی با برد  مشخصات :
 درجه ، قابلیت مچ شدن با انواع دستگاههاي دزدگیر

 
 قیمت : تماس بگیرید

 : موجود وضعیت موجودي
 

 

 
 

  غیر حساس براي حیوانات NV-5- چشم پارادوکس مدل  9

 

 درجه 102متر و زاویه دید10چشم سیم دار فضاي داخلی با برد  مشخصات :
 کیلوگرم ،قابلیت مچ 16، داراي پایه فابریک ، غیر حساس به حیوانات تا وزن 

 شدن با انواع دستگاههاي دزدگیر

 قیمت : تماس بگیرید

 : موجود وضعیت موجودي

 

 



  غیر اصلی درجه یک476- چشم پارادوکس 10

 

 110 متر و زاویه دید 6/10چشم سیم دارفضاي داخلی با برد  مشخصات :
 درجه ، قابلیت مچ شدن با انواع دستگاههاي دزدگیر

 
 قیمت : تماس بگیرید

 : موجود وضعیت موجودي

 

 

 
 

  Futal- چشم سیم دار 11
 

 درجه ، با پایه  110 متري با زاویه دید 12چشم فضاي داخلی  مشخصات :
 قابلیت مچ شدن با انواع دستگاههاي دزدگیر

  قیمت : تماس بگیرید

 : موجود وضعیت موجودي
 

 

 HW-MW8 - چشم بی سیم وزنی مدل 12
 ولت سونی 1.5داراي آنتن داخلی، داراي دو عددباطري  مشخصات :

 433آلکاالین مدل با طول عمر باال  ،داراي کلید روشن و خاموش ، فرکانس 
 مجزا به رنگ سبز که در LED  ، داراي EV1527مگاهرتز ، آي سی کد 

صورت ضعیف شدن باطري به مدت چند روز روشن می ماند.قابلیت مچ 
 110 متري با زاویه دید 12شدن با دستگاه دزدگیر تسو،چشم فضاي داخلی 

 متر در فضاي باز 80 متر در فضاي بسته و 20درجه و برد رادیویی 
 ریال 000/350/3قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 
 7Ah , 12v  EURONET- باطري 13

 
 ولت و ولتاژ استند 15 تا 14.4باطري سیلد اسید با ولتاژ شارژ مشخصات : 

  ساخت تایوان ،2021 ولت ، تاریخ تولید 13.8 تا 13.5باي 
 

 000/000/4  قیمت : 
 : موجود وضعیت موجودي

 

 



 

 5Ah , 12v  Euronet- باطري 14
 

 ولت و ولتاژ استند 15 تا 14.4باطري سیلد اسید با ولتاژ شارژ مشخصات : 
  ساخت تایوان ،2020، تاریخ تولید  ولت 13.8 تا 13.5باي 

 ریال 000/260/3  قیمت : 
 : موجود وضعیت موجودي

 

  

 
 - کاور فلزي درجه یک15

 

 کاور فلزي درب لوال دار با رنگ استاتیک مشخصات :

   
   ریال000/600قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 
 

  - بلندگو خارجی16
 

  وات بوقی25 اهم 8بلندگوي  مشخصات :
 

  ریال000/200/1قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 
 

 

 - آژیر پیزو17
 

 120 ولت ، بلندي صداي 15 الی 6آژیر تک صدا با ولتاژ کار مشخصات : 
 وات 15دسی بل ، 

 

   ریال000/560قیمت : 

  : موجود وضعیت موجودي



- دتکتور دود بی سیم  18
 

 مگاهرتز و آي سی کد  433قابلیت مچ شدن با دستگاه دزدگیر تسو،فرکانس 
EV1527 

 
 

 قیمت : 

 : ناموجود وضعیت موجودي
  

 - مگنت بی سیم19
 

 مگاهرتز و 433قابلیت مچ شدن با دستگاه دزدگیر تسو، فرکانس  مشخصات:
 متر در 80 متر در فضاي بسته و 30 ، برد رادیوییEV1527آي سی کد 

فضاي باز 

 قیمت : 

 : ناموجود وضعیت موجودي
 

 OSD-1240مدل  PRELLAدتکتور دود سیم دار  -20
 

 سیم ،قابلیت مچ شدن 4آشکار ساز دودي فتو الکتریک رله دار مشخصات:
  با انواع دستگاههاي دزدگیر ،

 قیمت 

 : نا موجود وضعیت موجودي
 

  
 

- آژیر پیزو فالشر 21
 

 دسی بل 105 وات و بلندي صداي15آژیر تک صدا با توان مشخصات:
  ولت دي سی15 تا 6ولتاژ کاري   هالوژن نورانی،4همراه با 

 
  ریال000/116قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
  



- شاسی اعالم خطر بانک 22
 

 مگاهرتز ، قابلیت افزایش 433 داراي شاسی بی سیم با فرکانس مشخصات:
 حافظه ، 10 عدد، داراي تلفن کننده سخنگوي هوشمند 40تعداد شاسیها تا 

قابلیت اتصال به دستگاههاي دزدگیر ، داراي آژیر هشدار دهنده ، مناسب 
براي بانکها و فروشگاهها 

 
  ریال000/666/6قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
  

 - سه رله صنعتی 23

 
 عدد ریموت کد لرنینگ ، داراي گیرنده رادیویی با برد 2داراي مشخصات:
 آمپري ، قابلیت تعیین وضعیت رله ها بصورت 7 رله مجزاي 3باال ، داراي 

  معمولی ON/ OFFلحظه اي ، دایمی ، سه رله 

 

 قیمت : --

 : نا موجود وضعیت موجودي
 

 

 
 

 

 
-کیت نگهبانی 24

 
 مگاهرتز ، قابلیت افزایش 433 داراي شاسی بی سیم با فرکانس مشخصات:

 حافظه ، 10 عدد، داراي تلفن کننده سخنگوي هوشمند 40تعداد شاسیها تا 
قابلیت اتصال به دستگاههاي دزدگیر ، داراي آژیر و فالشرهشدار دهنده ، 

مناسب براي نگهبانهاي ساختمان و کارخانجات 
 
 

  ریال000/666/6قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي

 
 

 

 
 
 
 
 



   TESSO- ریموت کنترل کد لرنینگ25
 

 متر 100 ، برد EV1527 مگاهرتز ، آي سی کد433فرکانس مشخصات : 
 23A ولت 12باطري ، در فضاي باز

 قابل مچ شدن با دستگاههاي دزدگیرکد لرنینگ تسو
 

 
  ریال000/666/1قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 

 
 

 

 

         TESSO- ریموت کنترل کد هاپینگ26
 

 متر 100 ، برد HCS300 مگاهرتز ، آي سی کد 433فرکانس مشخصات : 
 23A ولت 12در فضاي باز، باطري 

 قابل مچ شدن با دستگاههاي دزدگیرکد هاپینگ تسو
 

  ریال000/732/1قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 

 

  Fix Code   - ریموت کنترل27
 

 متر 100 ، برد PT2262 مگاهرتز ، آي سی کد 315فرکانس مشخصات : 
 23A ولت 12در فضاي باز ،باطري 

 
 قابل مچ شدن با دستگاههاي دزدگیرقدیمی تسو

 
  ریال000/250/1قیمت : 

 : موجود وضعیت موجودي
 

 



  STEEL  MATE  - ریموت کنترل28
 

 متر در 80 ، برد EV527 مگاهرتز ، آي سی کد 433فرکانسمشخصات : 
 27A ولت 12فضاي باز ،باطري 

 
 قابل مچ شدن با دستگاههاي دزدگیرقدیمی تسو

 
  ریال000/840قیمت : 

  : موجود وضعیت موجودي
 - ریموت طرح چوب29

 
 PT2260 مگاهرتز، آي سی کد 315فرکانس  : مشخصات

 
 قابلیت مچ شدن با دستگاههاي دزدگیرقدیمی

 
 ریال 000/173/1قیمت : 

 وضعیت موجودي : موجود
  

 - شوك سنسور دیواري30
 

 شوك مگنتی  : مشخصات
 

 قابلیت مچ شدن با زونهاي با سیم دزدگیر
 

 ریال 000/950قیمت : 
  وضعیت موجودي : موجود

 XF1 مدل   TF-پدال خطر برند31
 

 AC ولت 250 آمپري 10داراي سوییچ  مشخصات :
 

 قابلیت مچ شدن با انواع دستگاههاي دزدگیر
 

 ریال 000/100/1قیمت : 
 وضعیت موجودي : موجود

 
 


