
عکس محصول قیمت مرصف کننده

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 20m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت20برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP

SONY Image Sensor

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 2.8 mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 30m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

سنسور تصویر سونی

 مگاپیکسل3 کیفیت 2/8 لنز 

 مرت30برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 30 m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت30برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter 

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 20m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت20برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

2

4,950,0001

VZ-20ZF20

VZ-43ZE20

AHD SOLUTION (1400/09/13) لیست قیمت

5,620,000

VZ-33ZA20

مدل/ توضیح محصول 

VZ-32ZE20

6,930,000

5,280,000

4

5
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 40m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت40برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 40m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت40برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP 

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 40m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت40برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 2.0 MP 

SONY Image Sensor

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 2.8 mm 

Day & Night : ICR  filter 

Protection Level : IP66 

IR Range Up to : 30m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

صویر سونی  سنسورت

 میلی مرت2/8 لنز 

 مرت30برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

Image Sensor : 5.0 MP

Effective Pixels : 2608(H)*1952(V)

Lens : 3.6mm / 5.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66

IR Range Up to : 40m 

UTC Support

ین بالت  FULL HD مگاپیکسل 5دورب

 مگاپیکسل5کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت40برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

مناسب فضای خارجی

8

VZ-25ZE20

VZ-22ZE20

VZ-55ZE50

6,460,000

6,240,000

(به زودی)

مدل/ توضیح محصول 

AHD SOLUTION

VZ-27ZE20

8,380,00010

6

7

7,080,000

9

8،660،000

(ناموجود)

VZ-26ZA20
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

Image Sensor : 2.0 MP  

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens :  3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66

IR Range Up to : 30m 

UTC Support

ین دام  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت30برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

لی مناسب فضای خارجی و داخ

Image Sensor : 2.0 MP  

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens :  3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66

IR Range Up to : 20m

UTC Support

ین دام  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت20برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

لی مناسب فضای خارجی و داخ

Image Sensor : 2.0 MP  

Effective Pixels : 1920(H)*1080(V)

Lens : 3.6mm / 3.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP65 - Plastic

IR Range Up to : 20m 

UTC Support

ین دام  FULL HD مگاپیکسل 2دورب

 مگاپیکسل3کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت20برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد و غبار

لی مناسب فضای داخ

Image Sensor : 5.0 MP  

Effective Pixels : 2608(H)*1952(V)

Lens : 3.6mm / 5.0 MP

Day & Night : ICR  filter

Protection Level : IP66

IR Range Up to : 20m 

UTC Support

ین دام  FULL HD مگاپیکسل 5دورب

 مگاپیکسل5کیفیت  ( 82°) 3/6 لنز 

 مرت20برد دید در شب 

مقاوم برابر رطوبت،گرد وغبار

لی مناسب فضای خارجی و داخ

11

12

15

Baby Camera / 355° rotation Ability

Image Sensor : 2.0 MP  

High-Performance CMOS

Effective Pixels : (1920x1080) Full HD

Built in Fixed Lens 2.8mm

Support Mirco SD Card 128GB

H.265/H.264 Compression

True Day/Night, Smart IR, Up to 15m

Auto Tracking and Face Detection

Support Ip Static By Easy VMS App

Time and Data Managment Ability

Zone Detection Setting Ability

Stream Setting Ability

Internal Alarm

4X Digital Zoom

WiFi, 2 Way Audio and P2P

ONVIF, 3D-DNR, DWDR

Protection Level : IP54

App : P6Slite

ین بی سیم پرستار FULL HD مگاپیکسل 2کودک -دورب

ه355قابلیت گردش  - 2/8لنز   درج

128GBپشتیبانی از کارت حافظه تا 

H264 و H265فرمت فرشده سازی 

ر16قابلیت اتصال به    کارب

تشخیص چهره و تعقیب سوژهقابلیت 

Easy VMS از طریق نرم افزار IP Staticقابلیت اتصال به 

خ و زمان قابلیت تنظیم تاری

Streamقابلیت تنظیامت 

قابلیت فعال و غیرفعال کردن تشخیص حرکت و تغییر میزان حساسیت 

آن

تنظیم منطقه تشخیصقابلیت 

لیدارای آ ر داخ (آالرم)ژی

4Xزوم دیجیتال 

دوطرفهصدای 

 مرت15برد دید در شب 

مناسب جهت محیط های مسقف 

سطح باالی امنیتی  در دسرتسی به تصاویر

P6SLite: نرم افزار

ش ایمنی  نرم افزار، در صورت فراموشی   رمز : هشدار به جهت افزای

ین وجود نخواهد داشت ابی پسورد دورب .ایمیل ،  امکان بازی

 ماه گارانتی ردکا12

5,670,000

4,200,000

AHD SOLUTION

VZ-56XF20

5,210,000

VZ-54XF20

VZ-69XG20

14

VZ-51XF50

7,270,000

13

VZ-WIP202

مدل/ توضیح محصول 

11,650,000
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

Video compression : H.264

Playback : 4ch , 25-30 FPS

Record: 1080P Lite

Analog video input : 4CH

Audio input : 1-ch 

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , AHD , CVI

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

 

 کانال 4دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا1

 H264فرمت فرشده سازی 

1080P Liteقابلیت ضبط با کیفیت 

1080Pقابلیت پخش 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

CV وHDTVI وAHDپشتیبانی از ورودی های تصویر 

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 

Video compression : H.264

Playback : 8Ch , 25-30 FPS

Record: 1080P Lite

Analog video input : 8CH (1CH IP Input)

Audio input : 1-ch 

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVI

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

 

 کانال 8دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا1

 H264فرمت فرشده سازی 

1080P Liteقابلیت ضبط با کیفیت 

1080Pقابلیت پخش 

IPقابلیت پشتیبانی از یک کانال 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 




Video compression : H.264+

Playback : 8Ch , 12-25 FPS

Record: 1080P Lite

Analog video input : 16CH (2CH IP Input)

Audio input : 1-ch 

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVI

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

 

 کانال 16دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا1

H264+فرمت فرشده سازی 

1080P Liteقابلیت ضبط با کیفیت 

1080Pقابلیت پخش 

IPقابلیت پشتیبانی از دو کانال 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 

17

VZ-M118-T

21,280,000

18

VZ-M161-T

37،500،000

(ناموجود)

مدل/ توضیح محصول 

16

VZ-M114-T

15,599,000

DVR  SOLUTION
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

Video compression : H.265

Record: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC)

4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC)

1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)

IP Channel: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC

Analog video input : 4CH

Hybrid : +2ch IP (Up to 6CH)

Audio input : 1-ch 

HDMI / VGA / AV

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : TVI , AHD , CVI , IP

Support : RS485

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

 کانال 4دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا1

H265فرمت فرشده سازی 

 مگاپیکسل5پشتیبانی پخش تصاویر تا 

5MP Liteضبط تا قابلیت 

قابلیت تنظیامت ضبط براساس تغییر کیفیت و فریم

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

( کانال6)هیربید  بصورت IP کانال 2قابلیت پشتیبانی از 

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 

Video compression : H.265

Record: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC)

4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC)

1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)

IP Channel: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC

Analog video input : 8CH

Hybrid : +4ch IP (Up to 12CH)

Audio input : 1-ch 

HDMI / VGA / AV

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , AHD , CVI , IP

Support : RS485

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

کانال 8دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا1

H265فرمت فرشده سازی 

 مگاپیکسل5پشتیبانی پخش تصاویر تا 

5MP Liteقابلیت ضبط تا 

قابلیت تنظیامت ضبط براساس تغییر کیفیت و فریم

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

( کانال12)هیربید  بصورت IP کانال 4قابلیت پشتیبانی از 

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 

Video compression : H.265

Record: 5MP Lite@10fps (PAL / NTSC)

4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC)

1080P Lite/720P/WD1/D1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC)

IP Channel: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC

Analog video input : 16CH

Hybrid : +8ch IP (Up to 24CH)

Audio input : 8-ch 

HDMI / VGA / AV

Hard disk SATA : 2 SATA interface Up to 6 TB

Support : E-SATA (Up to 8 TB)

input Support : HDTVI , AHD , CVI , IP

Support : RS485

Mobile App : Super Live Plus

Pass : 123456

کانال 16دستگاه ضبط تصویر 

 ورودی صدا8

H265فرمت فرشده سازی 

 مگاپیکسل5پشتیبانی پخش تصاویر تا 

5MP Liteقابلیت ضبط تا 

قابلیت تنظیامت ضبط براساس تغییر کیفیت و فریم

 ترابایت6 هارد تا 2قابلیت اتصال 

E-SATAدارای پورت 

( کانال24)هیربید  بصورت IP کانال 8پشتیبانی از 

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

Super Live Plusنرم افزار انتقال تصویر 

123456: رمز 

DVR AHD SOLUTION

VZ-M5114-T

19

VZ-M5118-T

20

34,220,000

(ناموجود)

VZ-M5162-T

21 67,430,000

25،140،000

مدل/ توضیح محصول 
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

Video compression : H.265

Live : 4*5MP-N@20fps/4*4MP-N@25fps/4*1080P@25fps/

4*1080P@18fps /4*1080N@25fps  

Playback : 4*5MP-N@8fps /4*4MP N@15fps 

Support Face playback , real-time face detection, Face list

Analog video input : 4CH (AHD) or 16CH (IP)

Audio input : 1-ch 

Mouse

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVBS , CVI

Mobile App : HiAi

Non-pass

 کانال 4دستگاه ضبط تصویر 

 مگاپیکسل5پشتیبانی تصاویر تا 

 ورودی صدا1

 IP کانال 16پشتیبانی از 

 H265فرمت فرشده سازی 

قابلیت جستجو بر اساس چهره 

تنظیامت ضبط بر اساس تعریف کیفیت و فریم 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

موس با سیم

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

HiAiنرم افزار انتقال تصویر  

بدون رمز

Video compression : H.265

Live : 8*5MP-N@20fps/8*4MP-N@25fps/8*1080P@25fps

play back : 8*4MP@8fps

Support Face playback , real-time face detection, Face list

Analog video input : 8CH (AHD) or 16CH (IP)

Audio input : 1-ch 

Mouse

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVBS , CVI

Mobile App : HiAi

Non-pass

 کانال 8دستگاه ضبط تصویر 

 مگاپیکسل5پشتیبانی تصاویر تا 

 ورودی صدا1

 IP کانال 16پشتیبانی از 

 H265فرمت فرشده سازی 

قابلیت جستجو بر اساس چهره 

تنظیامت ضبط بر اساس تعریف کیفیت و فریم 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

موس با سیم

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

HiAiنرم افزار انتقال تصویر  

بدون رمز

Video compression : H.265

Live : 8*5MP-N@20fps/8*4MP-N@25fps/8*1080P@25fps

play back : 8*4MP@8fps

Support Face playback , real-time face detection, Face list

Analog video input : 8CH (AHD) or 16CH (IP)

Audio input : 4-ch 

Mouse

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 1 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVBS , CVI

Mobile App : HiAi

Non-pass

 کانال 8دستگاه ضبط تصویر 

 مگاپیکسل5پشتیبانی تصاویر تا 

 ورودی صدا4

 IP کانال 16پشتیبانی از 

 H265فرمت فرشده سازی 

قابلیت جستجو بر اساس چهره 

تنظیامت ضبط بر اساس تعریف کیفیت و فریم 

 ترابایت6 هارد تا 1قابلیت اتصال 

موس با سیم

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

HiAiنرم افزار انتقال تصویر  

بدون رمز

Video compression : H.265

Live :16*5MP-N@12fps/16*4MP-N@15fps/16*1080N@25fps/

16*1080P@8fps /16*1080N@15fPs

Playback : 16*5MP-N@6fps/16*4MP-N@8fps/16*1080P@8fps/16*1080N@15fps

Support Face playback , real-time face detection, Face list

Analog video input : 16CH (AHD) or 16CH (IP)

Audio input : 4-ch 

Mouse

HDMI / VGA 

Hard disk SATA : 2 SATA interface Up to 6 TB 

input Support : HDTVI , IP , AHD , CVBS , CVI

Mobile App : HiAi

Non-pass

 کانال 16دستگاه ضبط تصویر 

 مگاپیکسل5پشتیبانی تصاویر تا 

 ورودی صدا4

 IP کانال 16پشتیبانی از 

 H265فرمت فرشده سازی 

قابلیت جستجو بر اساس چهره 

تنظیامت ضبط بر اساس تعریف کیفیت و فریم 

 ترابایت12 هارد تا 2قابلیت اتصال 

موس با سیم

پشتیبانی از متامی ورودی های تصویر

HiAiنرم افزار انتقال تصویر  

بدون رمز

VZ-G416

42،000،00025

25،000،000

(ناموجود)

مدل/ توضیح محصول 

VZ-G104

16،900،000

(ناموجود)

VZ-G408

25،600،000

(ناموجود)

DVR AHD SOLUTION

VZ-G108

23

24

22
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قیمت مرصف کننده 

26

80,000,000

  نرم افزار پالک خوان ردکا

 

شناسایی متام پالک های استاندارد ایران اعم از شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، نظامی، دیپلامت

امکان مدیریت یکپارچه چندین پارکینگ مجزا با درب های متعدد ورودی و خروجی

پیاده سازی انواع جستجوها بر اساس بازه زمانی تردد، نوع خودرو، شامره پالک یا حتی قسمتی از آن، نام مالک خودرو، نوع تردد ورودی یا خروجی، درب تردد

ثبت و ذخیره تصاویر مورد نیاز از خودروها شامل تصویر خودرو و تصویر پالک برش داده شده

......امکان تعریف خودروهای یک مجموعه و تخصیص جواز تردد به آنها با ورود اطالعات کامل خودرو و مالک ، مدل خودرو، نوع خودرو، نام و مشخصات مالک، تصویر مالک، تصویر خودرو و

امکان تعریف گروههای متفاوت اعم از خودروهای مجاز، مهامن، پیامنکار، غیرمجاز و 

تعیین محدودیت زمانی تردد برای خودروها به صورت گروهی یا انفرادی بر مبنای ساعت تردد، تاریخ انقضای تردد و ایام هفته  

 منایش تاریخچه تردد خودروهای شناسایی شده در سیستم هوشمند

قابلیت تعریف کاربران مجاز برای هر کالینت به صورت نامحدود با سطح دسرتسی های متفاوت

پشتیبانی کامل از زبان های فارسی و انگلیسی

سازگاری کامل با تقویم های شمسی و میالدیی

قابلیت پردازش تصاویر رنگی و سیاه و سفید دوربین های مداربسته

امکان طراحی و دریافت انواع گزارش های آماری و تحلیلی

امکان تصحیح خطاهای سیستم در شناسایی پالک ها توسط کاربران سیستم و بهبود ماژول هوشمند

 ساعت شبانه روز و آب و هوایی24قابلیت شناسایی پالک ها در رشایط نوری متفاوت 

قابلیت اتصال به انواع راهبند، گیت های ورود و خروج یا دربهای برقی

ثبت و ذخیره تاریخچه عملکردهای کاربران سیستم و وضعیت عملکردی سیستم

امکان پشتیبان گیری از کلیه اطالعات و همچنین منایش فایلهای پشتیبان

ماه پشتیبانی رایگان12 

رشح نرم افزار
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

IOS , ANDROID و نرم افزارهای SMSقابلیت برنامه ریزی و کنرتل دستگاه از طریق متاس صوتی، 

 و متاس صوتی و نرم افزارSMS خروجی قابل کنرتل برای وسایل برقی با 3• 

 ثانیه400 الی 10تنظیم مدت زمان آژیر • 

قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه• 

SMS, GSM حافظه شامره تلفن 20• 

گزارش قطع و وصل برق شهری • 

گزارش گیری ورود و خروج محرمانه • 

قابلیت اتصال به کیپد ساده و حرفه ای• 

قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی • 

شامره گذاری ریموت ها • 

 مگاهرتز315فرکانس دستگاه • 

TONE/PULSEقابلیت تغییر • 

ریموت اضطراری • 

پشتیبانی از سیم کارت • 

منو کاربری آسان• 

IOS , ANDROID و نرم افزارهای SMSقابلیت برنامه ریزی و کنرتل دستگاه از طریق متاس صوتی، 

 و متاس تلفنی و نرم افزارSMS خروجی قابل کنرتل برای وسایل برقی با 2• 

گزارش گیری محرمانه شامل گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر• 

نامگذاری هر زون به صورت مجزا ، فارسی و انگلیسی• 

ارسال نام زون و شامره چشم بی سیم در پیام آالرم• 

قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه• 

گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت• 

SMS, GSM , LINE حافظه شامره تلفن 30• 

متاس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت• 

 ثانیه400 الی 10تنظیم مدت زمان آژیر • 

قابلیت اتصال به کیپد ساده و حرفه ای• 

امکان نصب تقویت کننده برد ریموت• 

چهار زون با سیم و یک زون بی سیم• 

تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم• 

 مگاهرتز315فرکانس دستگاه • 

TONE/PULSEقابلیت تغییر • 

 فارسیSMSقابلیت ارسال • 

دارای زون تاخیری• 

28

VZ-4

32,210,000

23,270,000

29,400,000

29

VZ-3

VZ-5

 

قابلیت برنامه ریزی و کنرتل دستگاه از طریق متاس تلفنی

 خروجی قابل کنرتل برای وسایل برقی با متاس تلفنی2• 

( ثانیه400 الی 10)تنظیم مدت زمان آژیر• 

قابلیت اتصال به کیپد ساده و حرفه ای• 

چهار زون با سیم و یک زون بی سیم• 

امکان نصب تقویت کننده برد ریموت• 

تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم• 

 حافظه شامره تلفن20• 

 مگاهرتز315فرکانس دستگاه • 

گزارش قطع و وصل برق شهر• 

متاس از طریق خط تلفن ثابت• 

PULSE/TONEقابلیت تغییر • 

دارای زون تاخیری• 

مدل/ توضیح محصول 

Burglar Alarm System

27
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

 

 مرت2/4-2/2:  ارتفاع تقریبی نصب 

 مرت14:  برد آشکار سازی 

 درجه140:  زاویه آشکار سازی 

 میلی ثانیه3-0.3:  رسعت تشخیص 

قابل تنظیم: دقت تشخیص 

دارد: پایه 

VZ-P10

 

VDC 3-20: ولتاژ عملکرد

dB دسیبل 80بیشرت از : سطح فشار صدا 

 هرتز3500 +- 200:  فرکانس

 درجه سانتیگراد70+ تا 30: -دمای عملکرد 

30

Burglar Alarm Accessories

مدل/ توضیح محصول 

VZ-W14چشمی با سیم دزدگیر 

33

VZ-W13چشمی با سیم دزدگیر 

 

 مگاهرتز315دارای فرکانس 

 ژاپنNICERA:   سنسور مادون قرمز 

VIZITRONبه دزدگیر :  ارسال گزارش وضعیت باتری 

( دقیقه5 ثانیه، 50ثانیه، 5 )قابل تنظیم :    زمان عملکرد چشمی  

بهرتین عملکرد در رشایط دمای متفاوت

مرت14: بردآشکار سازی

درجه140: زاویه آشکار سازی 

دارد: قابلیت تنظیم آدرس 

توان مرصفی پایین

فرستندگی فرکانس باال

710,000

3,510,000

2,940,000

4,200,000

 

 مرت2/4-2/2:  ارتفاع تقریبی نصب 

 مرت10:  برد آشکار سازی 

 درجه120:  زاویه آشکار سازی 

 میلی ثانیه3-0.3:  رسعت تشخیص 

قابل تنظیم: دقت تشخیص 

دارد: پایه 

31

یر  VZ-WS15چشمی بی سیم دزدگ

32
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

39

37

36

34

35

38

تور پایه دوربین گرد همرا ه با محفظه برای آداپ

پایه دوربین قوطی دار

 پورت6دارای 

 میلی مرت2 *75: سایز کابل

 مرت1.8: طول کابل 

VIZITRONمشکی  - پایه دوربین پالستیکی سفید 

40

670,000

390,000

660,000

VZ-1 MICمیکروفن تک جهته 

پایه دوربین گرد

تک جهته

حساسیت قابل تنظیم

محافظت در برابر الکرتیسته ساکن

خروجی یونیورسال صدا

S/PDIF سازگار

 مرت مربع85-1محدوده عملکرد 

 دسیبل50نسبت سیگنال به نویز 

LIFE TIME GUARANTEE

1,580,000

1،950،0000

(ناموجود)

1,650,000

400,000

VZ-4 MICمیکروفن چهار جهته 

(Power Surge)محافظ برق 

چهار جهته

شفافیت صداي باال و نزدیکی به صداي اصلی

حساسیت قابل تنظیم

محافظت در برابراتصال معکوس قطب هاي تغذیه و الکرتیسته ساکن

خروجی یونیورسال صدا

S/PDIFسازگار

 مرت مربع200-1محدوده عملکرد 

 دسیبل50نسبت سیگنال به نویز 

LIFE TIME GUARANTEE

مدل/ توضیح محصول 

 ولت 12: ولتاژ کاری  

آمپر  2: جریان 

  هرتز60 الی 50~  و ات 240-100: ورودی

1.8 الی 1.7: خروجی 

VZ - AD 2- آداپتور 

VZ-55 MICمیکروفون چهار جهته 

 

چهار جهته

شفافیت صداي باال و نزدیکی به صداي اصلی

حساسیت قابل تنظیم

محافظت در برابراتصال معکوس قطب هاي تغذیه و الکرتیسته ساکن

خروجی یونیورسال صدا

S/PDIFسازگار

 مرت مربع200-1محدوده عملکرد 

 دسیبل50نسبت سیگنال به نویز 

LIFE TIME GUARANTEE

ACCESSORIES
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

3،863،000
50

49

BD3

3,900,000
 سانتی مرتی30*30*90پایه دوشی سه خم 

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

مدل/ توضیح محصول 

Brackets

47

BC80

2,290,000
 سانتی مرتی80سقفی خم /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

48

BD2

3,070,000
 سانتی مرتی60*90پایه دوشی دو خم 

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

45

BC40

1,860,000

BS60

2,010,000
 سانتی مرتی60سقفی /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

BS80

2,180,000
 سانتی مرتی80سقفی /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

 سانتی مرتی40سقفی خم /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

41

46

43

44

BS25

1,520,000
 سانتی مرتی25سقفی /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

42

BS40

1,740,000
 سانتی مرتی40سقفی /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

2,130,000

 سانتی مرتی90*60پایه  عصایی 

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن

BA

BC60

 سانتی مرتی60سقفی خم /پایه دیواری

فلزی مانیسامن: جنس

ی 1/25: ضخامت لوله  میلی مرت1/5 ال

 میلی مرت38: قطر لوله

گ طوسی: رن
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عکس محصول قیمت مرصف کننده

57

56  مرتی 305حلقه  رشته  128مغز مس   - 0.7 مغز RG 59کابل 

ITR برند 

74,000

55

52

54

53

مدل/ توضیح محصول 

   RG59 / NETWORK CABLES

 مرتی305متام مس حلقه  - Cat6 UTPکابل 

ITR برند 

123,000

74,000

87,000

100,000

87,000

 مرتی 500 رشته  حلقه 128مغز مس   - 0.7 مغز RG 59کابل 

ITR برند 

 RG59 CC7-128

 مرتی305 حلقه 0.5 * 2برق -  رشته96مغز مس - 0.7کابل ترکیبی مغز 

ITR برند  

IT-CP7-128 50

 مرتی 305متام مس حلقه  - Cat5 UTPکابل 

ITR برند 

192,500

IT-CP7-128 50

IT-NC5-UTP

IT-NC6-UTP

IT-NC6-SFTP

 مرتی 305متام مس حلقه -   تست فلوک با Cat6 UTPکابل 

ITR برند 

روکش نسوز

 مرتی 305متام مس حلقه  - Cat6 SFTPکابل 

ITR برند 

IT-NC6-UTP-T

 RG59 CC7-128

  مرتی200حلقه  رشته  128مغز مس   - 0.7 مغز RG 59کابل 

ITR برند 

87,000

74,000

 RG59 CC7-128

 مرتی100حلقه  0.5 * 2برق -  رشته96مغز مس - 0.7کابل ترکیبی مغز 

ITR برند  

60 87,000

59

58

IT-CP7-128 50

 مرتی200حلقه  0.5 * 2برق -  رشته96مغز مس - 0.7کابل ترکیبی مغز 

ITR برند  

51
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