لیست قیمت مصرف کننده فایروال آذر ماه 98

قیمت (ریال)

شرح کاال

تصویر کاال

کد کاال

ردیف

F10
دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت
دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی
 8زون با سیم و  8زون بی سیم با قابلیت تفکیک

15,000,000

شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

1103

1

هشدار قطع برق ،خط تلفن و ضعیف شدن باطری
 4رمز مستقل جهت کنترل  4بخش مجزا
ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه
از طریق تلگرام به (چت شخصی ،گروه و کانال)
دارای  7رله خروجی با تنظیم حالت دائمی و لحظه ای

F9
دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت
دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی

14,000,000

 8زون با سیم و  8زون بی سیم با قابلیت تفکیک
شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی

1102

2

هشدار قطع برق ،خط تلفن و ضعیف شدن باطری
 4رمز مستقل جهت کنترل  4بخش مجزا
ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه
از طریق تلگرام به (چت شخصی ،گروه و کانال)

F7
دزدگیر اماکن با تلفن کننده
دارای صفحه نمایشگر  LCDو صفحه کلید جهت برنامه ریزی
تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودی

7,400,000

دارای  4زون با سیم و  3زون بی سیم
کنترل از راه دور دستگاه با تلفن
قابلیت تفکیک زون ها
قابلیت ضبط پیام
دارای مد دینگ دانگ و زون  24ساعته
مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت

شماره های تماس شرکت:
02188398741 02188398742
کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/AtinegarOnline
www.t.me/tehrandozdgir
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

1101

3
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F6
دزدگیر اماکن
دارای  4زون با سیم و  3زون بی سیم

5,200,000

 2عدد ریموت  5دکمه ی برد باالی آنتن دار
فرمان درب بازکن مستقل

1100

4

اعالم هشدار قطع برق
قابلیت تفکیک زون ها
دارای مد دینگ دانگ و زون  24ساعته
مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت

G6
تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت

6,000,000

شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی
کنترل دستگاه از طریق پیامک ،تماس و اندروید

1164

5

ارسال کلیه ی نتایج عملیات دستگاه به ADMIN
قابلیت کنترل وسایل برقی با تماس یا پیامک
دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی
ریپیتر
(افزایش دهنده برد سنسورهای بی سیم)
قابلیت کار کردن با تمامی تجهیزات  315مگاهرتز

7,100,000

قابلیت نصب  3زون با سیم مجزا

1139

6

باطری  12ولت  1/5آمپر
نصب و راه اندازی آسان
دارای ترمینال AUX

H6
چشم با سیم
طول دید  12متر
زاویه دید  110درجه

1,500,000

1111

7

دارای پایه ی فابریک
ولتاژ کاری  12ولت DC
جامپر تنظیم حالت کارکرد و خروجی ()NO,NC
دارای خروجی  TAMPERو شاسی جهت حفاظت از سنسور

H7
چشم بی سیم
طول دید  12متر  /زاویه دید  110درجه
ولتاژ کاری  9ولت DC

1,750,000

دارای پایه ی فابریک
فرکانس عملکرد  315مگاهرتز
امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات  315مگاهرتز
قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها ( 5و  50ثانیه)

شماره های تماس شرکت:
02188398741 02188398742
کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/AtinegarOnline
www.t.me/tehrandozdgir
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

1116

8
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H9
چشم بی سیم
طول دید  12متر  /زاویه دید  110درجه
ولتاژ کاری  9ولت DC

2,050,000

دارای پایه ی فابریک

1118

9

فرکانس عملکرد  315مگاهرتز
امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات  315مگاهرتز
قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها ( 5و  50ثانیه)
اعالم وضعیت ضعیف شدن باطری سنسور به دزدگیر مرکزی
مایکروویو با سیم
بدون محدودیت موانع

450,000

قابلیت پوشش  360درجه

1131

10

قابلیت نصب بر روی تمامی دزدگیرها

دتکتور دود با سیم
دارای بیزر داخلی

1,900,000

ولتاژ کاری  12ولت DC

1113

11

دارای جامپر تنظیم حالت کارکرد خروجی ()NO,NC

دتکتور دود بی سیم
ولتاژ کاری  9ولت DC
دارای بیزر داخلی

2,200,000

1115

12

فرکانس عملکرد  315مگاهرتز
امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات  315مگاهرتز

مگنت بی سیم

550,000

فرکانس عملکرد  315مگاهرتز
قابلیت نصب بر روی درب و پنجره

1119

13

امکان تنظیم کردن بر روی سایر دزدگیرهای  315مگاهرتز

مگنت با سیم

300,000

قابلیت نصب بر روی درب و پنجره

1161

14

شوک سنسور بی سیم
فرکانس عملکرد  315مگاهرتز

800,000

قابلیت نصب بر روی دیوار و شیشه
دارای کلید مد تست جهت کد دهی آسان
(دزدگیرهای اماکن  F6و )F7

شماره های تماس شرکت:
02188398741 02188398742
کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/AtinegarOnline
www.t.me/tehrandozdgir
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

1120

15
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شوک سنسور بی سیم پالس
فرکانس عملکرد  315مگاهرتز

900,000

قابلیت نصب بر روی دیوار و شیشه

1169

16

اعالم وضعیت ضعیف شدن باطری سنسور به دزدگیر مرکزی
(مخصوص دزدگیرهای اماکن  F9و )F10
پدال بی سیم
بدنه ی فلزی

1,300,000

1138

17

فرکانس عملکرد  315مگاهرتز
پدال با سیم
بدنه ی فلزی

750,000

1136

18

خروجی ()NO,NC

پدال با سیم
بدنه ی فلزی

400,000

1137

19

خروجی ()NO,NC

پیزو
تک صدا

435,000

1162

20

ولتاژ ورودی  12ولت DC

بلندگو شرکتی
پایه فلزی

460,000

1134

21

ولتاژ ورودی  12ولت DC

آژیر با سیم تک صدا
پایه فلزی

460,000

1122

22

ولتاژ ورودی  12ولت DC
آژیر بی سیم
ولتاژ ورودی  12ولت DC
فرکانس  433مگاهرتز

3,800,000

1121

23

قابلیت وصل باتری بکاپ
دارای آداپتور  12ولت

140,000

کاور بلندگوی پالستیکی

میکروفون

500,000

متراژ سیم  2متر

شماره های تماس شرکت:
02188398741 02188398742
کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/AtinegarOnline
www.t.me/tehrandozdgir
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

1142

24

1157

25
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500,000

آنتن جی اس ام  20سانتی
متراژ سیم  3متر

1166

26

ریموت برد باال
 5دکمه

600,000

آنتن دار

1129

27

فرکانس  315مگاهرتز

باتری  9ولت کتابی

170,000

باطری کتابی

1123

28

 9ولت

باتری اماکن
 12ولت

2,100,000

 4/5آمپر ساعت

شماره های تماس شرکت:
02188398741 02188398742
کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/AtinegarOnline
www.t.me/tehrandozdgir
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

1152

29

