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 USER مشخصات فنی مدل

 T1 دلم LCD تاچ یسمل پدیک

 

 امکان شناسایی و ثبت سنسورهای کدینگ متصل به دستگاه به صورت اتوماتیک
 خاموش بودن خروجیها نمایش وضعیت اتصال سیم برق، سیم تلفن، میزان آنتن دهی، روشن یا

 روزانه/هفتگی( –امکان تغییر وضعیت خروجی ها به صورت لحظه ای یا زمانی )دو زمان 
 امکان افزودن یا ویرایش سنسورهای کدینگ به صورت تنها

 زون سریال 32زون دستگاه،  6نمایش وضعیت زونها 
 امکان نامگذاری خروجی ها به صورت فارسی و انگلیسی

 HALFARM, DISARM,ARMتغییر وضعیت 

 امکان تغییر ساعت و تاریخ  دستگاه دزدگیر/ امکان تغییر پسورد کاربر اصلی و نصاب
 امکان تغییر زمان تاخیر ورود و خروج/ نمایش ساعت و تاریخ دستگاه
 کاربر( 9امکان اضافه نمودن، حذف نمودن و یا ویرایش پسورد سایر کاربرها )

 امکان کنترل میزان صدا و غیرهامکان استفاده از اسپیکر و 

5.200.000 

 A800دزدگیر آدرس پذیر مدل 

 

 (LOGجهت ذخیره گزارشات دستگاه ) SD CARDقابلیت اتصال به 
 ارسال شماره کیپد و شماره کاربر در گزارش گیری محرمانه

 قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زونهای مختلف
 عدد سنسور یا کیپد 32قابلیت اتصال 

 IOS و ANDROIDقابلیت برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق نرم افزارهای 
 کوتاه امیپ قیبه صورت مجزا از طر موتیامکان حذف هر رقابلیت نصب دو سیم کارت/ 

چهار خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی پیام کوتاه و نرم افزارهای 

ANDROID و IOS 

 RS485قابلیت نمایش ساعت و تاریخ/ قابلیت اتصال تقویت کننده برد ریموت 

در کنار  RS485امکان استفاده از تمامی سنسورها جهت آدرس پذیر شدن با اضافه کردن برد 
 هر سنسور و غیره

11.500.000 

 A700دزدگیر سیم کارتی مدل 

 

 

 رانیبار در ا نیاول یبرا  مکارتیاز دو س یبانیپشت تیقابل

  IOS و ANDROID ینرم افزارها قیو کنترل دستگاه از طر یزیبرنامه ر تیقابل
 کوتاه امیپ قیبه صورت مجزا از طر موتیامکان حذف هر ر

 پدیک قیطر از NO - NC هر زون به صورت نییامکان تع
 (یسیو انگل یهر زون به صورت مجزا )فارس ینامگذار

 SMS تماس و قیاز طر کیالکترون لیمجزا جهت کنترل وسا یچهار خروج یدارا
 آالرم امیدر پ میس یارسال نام زون و شماره چشم ب

  (هیثان 400 یال10) ریمدت زمان آژ میتنظ /ستمیس تیسطح امن میتنظ تیقابل
 میس یزون ب کیو  میپنج زون با س /ورود و خروج محرمانه یریگزارش گ

  زون پدال /حفاظت بلند گو /یکوتاه فارس امیارسال پ تیقابل /خط تلفن قیکنترل دستگاه از طر

7.770.000 

 A600دزدگیر سیم کارتی مدل 

 

 

  IOS و ANDROID ینرم افزارها قیو کنترل دستگاه از طر یزیبرنامه ر تیقابل
  کوتاه امیپ قیبه صورت مجزا از طر موتیامکان حذف هر ر

 پدیک قیطر از NO - NC هر زون به صورت نییامکان تع
 (یسیو انگل یهر زون به صورت مجزا )فارس ینامگذار

 SMS تماس و قیاز طر کیالکترون لیمجزا جهت کنترل وسا یچهار خروج یدارا
 آالرم امیدر پ میس یارسال نام زون و شماره چشم ب

  (هیثان 400 یال10) ریمدت زمان آژ میتنظ /ستمیس تیسطح امن میتنظ تیقابل
 میس یزون ب کیو  میپنج زون با س /ورود و خروج محرمانه یریگزارش گ

  زون پدال /حفاظت بلند گو /یکوتاه فارس امیارسال پ تیقابل /خط تلفن قیکنترل دستگاه از طر

7.200.000 

 A560دزدگیر سیم کارتی مدل 

 

 یزونها به زبان فارس ینام گذار تیقابل /میس یزون ب کیو  میزون با س 4 یدارا
 فعال کردن دستگاه ریفعال و غ یمحرمانه از روشها یریامکان گزارش گ

  ANDROIDکوتاه، تماس و نرم افزار امیپ  قیفعال کردن دستگاه از طر ریامکان فعال و غ
 ارسال گزارش قطع خط تلفنی/ قطع و وصل برق شهر ارسال گزارش

 ها یخروج تیوضع نیامکان اطالع از آخر

امکان ارسال  تماس و قیطرSMS از کیالکترون لیمجزا جهت کنترل وسا یدو خروج یدارا
 یآالرم به زبان فارس امیمتن پ

6.660.000 

دزدگیر با تلفن کننده مدل 
A360 

 

 میس یزون ب کیو  میزون با س 4 یدارا
 دانگ نگیزون د / تماس قیمجزا قابل کنترل از طر یخروج 3

 به صورت سخنگو یقطع و وصل برق شهر یگزارش ده

  NO - NC یحالت ها از یکیساعته در  24استفاده از زون  تیقابل
 تماس قیاز طر ریفعال کردن دزدگ ریامکان فعال و غ

3.330.000 



 
 USER مشخصات فنی مدل

 A260دزدگیر ساده مدل 

 

 میس یزون ب کیو  میزون با س 4 یدارا

 NO - NC  یاز حالتها یکیساعته در  24استفاده از زون  تیقابل

 توسط تلفن کننده ریفعال کردن دزدگ ریجهت فعال وغ یورود یدارا
 یمکارتیتلفن کننده س لهیبه وس یریجهت گزارش گ یمنف یخروج یدارا

 .رهیدانگ و غ نگیزون د /جهت قفل درب بازکن یمنف یخروج

2.420.000 

 K810کیپد مدل 

 

  میس یو ب میقابل استفاده با س
 رییزمان ورود و خروج قابل تغ /یرمز ورود چهار رقم رییتغ تیقابل
 پدیک یبر رو موتیر یشدن دکمه ها یکپ

 Frequency 315 HZ/ (RS485)موجود در بازار  یرهایتمام دزدگ یقابل استفاده بر رو

1.550.000 

تلفن کننده سیمکارتی مدل 
GL150 

 

 

 SMS-GSM-LINE  یمجزا برا ییتا 10حافظه  3 یدارا

 (یا هیثان 9حافظه  4حافظه ضبط صدا ) هیثان 36

 SMS و برنامه  ANDROID تماس )سخنگو( لهیقابل کنترل به وس یخروج 6
 مجزا یورود 5

 SMS قیهشدار قطع خط تلفن از طر /SMS قیهشدار قطع و وصل برق شهر از طر
 جهت کنترل دستگاه تیامن ماتیتنظ

  SMS و دیافزار اندرو نرم قیدستگاه از طر یآنتن ده یریامکان گزارش گ

 و... SMS و دینرم افزار اندرو قیاز طر حافظه یدادن و مشاهده شماره ها رییامکان تغ

3.900.000 

 GR4ریسیور سیم کارتی مدل 

 

 SMS کنترل و موتیر قیرله قابل کنترل ازطر یو دو خروج یمنف یدو خروج
را قطع  کیرله  توانندیشماره ها با تک زنگ م نیتلفن در حافظه، که اشماره  50فیتعر تیقابل

 (ماتیو وصل کنند. )بسته به نوع تنظ
 موتیدکمه ر 80 فیتعر تیقابل
 به صورت مجزا یهر رله به صورت دائم و لحظه ا میتنظ تیقابل
 به صورت مجزا هیثان 60تا  2از  یلحظه ا یرله ها یزمان برا میتنظ

 قیاز طر SMS یشارژ و آنتن ده زانیکارت و مشاهده م میشارژ س تیقابل

1.990.000 

برق اضطراری دوربین مداربسته 
12V-10A 

 

 ازیکانال بدون ن DVR  4 به همراه نیدورب 4مناسب جهت  هیتغذ /یآمپر صنعت 10پاور  یدارا
 آمپر درون جعبه 9 ینصب باطر تیقابل /به آداپتور

 لهیساعت بوس 2در زمان اوج مصرف( به مدت زمان حداقل ) DVR و نیدورب 4برق  نیتام
 وزیمحافظت شده توسط ف یپنج خروج یدارا /آمپر 7 یباطر کی

 آمپر 20 یتا باطر یخارج ینصب باطر تیقابل

 یآمدن ولتاژ برا نییدر زمان پا یکنترل کننده جهت قطع ولتاژ خروج IC یدارا

 DVRهارد  و  یاز خراب یریجلوگ

2.300.000 

برق اضطراری دوربین مداربسته 
12V-15A 

 

 ازیکانال بدون ن DVR8  به همراه نیدورب 8مناسب جهت  هیتغذ /یآمپر صنعت 15پاور  یدارا
 آمپر درون جعبه 9 ینصب باطر تیقابل /به آداپتور

 لهیساعت بوس 1در زمان اوج مصرف( به مدت زمان حداقل ) DVR و نیدورب 8برق  نیتام
 وزیمحافظت شده توسط ف یپنج خروج یدارا /آمپر 7 یباطر کی

 آمپر 20 یتا باطر یخارج ینصب باطر تیقابل

 یآمدن ولتاژ برا نییدر زمان پا یکنترل کننده جهت قطع ولتاژ خروج IC یدارا

 DVR هارد و یاز خراب یریجلوگ

2.800.000 

 RXDریپیتر سیم دار 

 

 520.000 موتیبرد ر شیافزا جهت با دستگاه میس لهیارتباط به وس

 




