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 قیمت واحدردیف
(ریال )

1 SP4000               4 پذ کی  شاهل شذى دّتزاتز لاتلیت تا طین تا سّى K636   +َفلشی جعث
2،450،000 

2

SP5500                 5 فلشی جعثَ+  شذى دّتزاتز لاتلیت تا تاطین  سّى 

پد  کی

A K636              (پذ   کیLED   تک پارتیشي  -سّى  10تا لاتلیت ًوایش)3،470،000 

B K10V              (پذ  کیLED  سّى   10تا لاتلیت ًوایش)3،690،000 

C K32LED           (پذ  کی LED   سّى  32تا لاتلیت ًوایش)3،990،000 

D K32LCD+          (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD )5،130،000 

E K32LX( پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD ّ  لاتلیت تی طین کزدى تزدُایSP _   تذّى ریوْت)5،790،000 

FK32LX(پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD  لاتلیت تی طین کزدى تزدُای ّSP  +  REM 15   )6،740،000 

G TM50 (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )7،530،000 

3

SP6000                      8 فلشی جعثَ+  شذى تزاتز دّ لاتلیت تا طین تا  سّى 

پد کی

A K636               (پذ   کیLED   تک پارتیشي  –سّى  10تا لاتلیت ًوایش)3،990،000 

B K10V              (پذ  کیLED  سّى   10تا لاتلیت ًوایش)4،180،000 

C K32LED           (پذ  کی LED   سّى  32تا لاتلیت ًوایش)4،560،000 

D K32LCD+           (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD )6،030،000 

E K32LX ( پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD  لاتلیت تی طین کزدى تزدُای ّSP _    تذّى ریوْت)6،405،000 

FK32LX (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD  لاتلیت تی طین کزدى تزدُای ّSP  +  REM 15   )7،360،000 

G TM50 (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )8،330،000 

4

SP7000               16 فلشی جعثَ+  شذى تزاتز دّ لاتلیت تا طین تا سّى 

پد کی

A K32LED          (پذ  کی LED   سّى  32تا لاتلیت ًوایش)5،820،000

B K32LCD+          (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD )7،240،000 

C K32LX( پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD  لاتلیت تی طین کزدى تزدُای ّSP _  تذّى ریوْت)7،640،000 

DK32LX(پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD  لاتلیت تی طین کزدى تزدُای ّSP  +  REM 15   )8،620،000 

E TM50 (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )9،590،000 

 1،380،000)سّى تا طین تا لاتلیت دّتزاتز شذى SP4000 )4برد  5

 2،740،000)سّى  تا طین تا لاتلیت دّ تزاتز شذى  SP5500 ) 5 برد  6

 3،070،000)سّى  تا طین تا لاتلیت دّ تزاتز شذى SP6000 ) 8برد  7

 3،930،000)سّى تا طین تا لاتلیت دّ تزاتز شذى SP7000 )16  برد   8
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سیستم های اعالم سرقت بی سیم و با سیم 

ارتباط دي طرفٍ بی سیم با حفاظت باال می باشىد ایه کىترل پىل َا با لابلیت وصب ي راٌ اودازی آسان  دارای MGکىترل پىل َای سری 

َستىد مىاسب  زين 32بدين ویاز بٍ سیم کشی برای اماکه مسکًوی ، تجاری ، اداری ي ساختمان َای کًچک کٍ ویازمىد بٍ پشتیباوی تا 

 .می باشىد 
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قیمت واحد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحردیف

(ریال)

9 MG6250   )     لاتلیت ارتثاط اس عزیك  –پارتیشي  2سّى ّ   64کٌظْل تی طینSMS ،

GPRS  ،  GSM   طْتی ّ خظ تلفي ، +REM 15) 

8،330،000

 / SMSعزیك تزای ارتثاط اسشتیثاًی اس دّ طین کارت پ -پالگیي  ارتثاعیهاژّل )   GPRS14ماژول 10

GSM / GPRS  تزای کٌظْل ،MG6250)

3،530،000

11PA7  آداپتْر)  VDC-1A 7.5   (کٌظْل   هخظْصMG6250490،000

12

MG5000      ریوْت + تا لاتلیت دّ تزاتز شذى تا طین  سّى  2  -سّى 32کٌتزل پٌل تی طینREM1   +جعثَ فلشی

 پد کی

AK636                      ( پذ   کیLED   تک پارتیشي  –سّى  10تا لاتلیت ًوایش)4،960،000

B K10V                     ( پذ  کیLED   سّى   10تا لاتلیت ًوایش)5،130،000 

C K32LED                 (پذ  کی LED   سّى  32تا لاتلیت ًوایش)5،470،000 

D K32LCD+                 (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD )6،840،000 

E                      K37 ( تا طفحَ ًوایش  پذ  تی طین  کیLCD ثاتت)7،130،000

F TM50                     (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )9،130،000 

13

MG5050       ریوْت + سّى تاطین تا لاتلیت دّ تزاتز شذى  5 -زين  32کىترل پىل بی سیمREM1   +جعثَ فلشی 

 پد کی

AK636( پذ کیLED   تک پارتیشي  –سّى  10تا لاتلیت ًوایش)5،700،000 

B K10V( پذ  کیLED   سّى   10تا لاتلیت ًوایش)5،880،000 

C K32LED    (پذ  کی LED   سّى  32تا لاتلیت ًوایش)6،340،000 

D K32LCD+ (پذ تا طفحَ ًوایش  کیLCD )7،870،000 

EK37  ( پذ تی طین تا طفحَ ًوایش کیLCD ثاتت)8،210،000 

F TM50  (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )10،000،000 

 3،200،000 (   تزاتز شذى تا لاتلیت دّرّی تزد  سّى تاطین 2 -زين  32کىترل پىل بی سیم  )                        MG5000برد 14

 3،410،000 (   تا لاتلیت دّ تزاتز شذىرّی تزد  سّى تاطین 5 -زين  32کىترل پىل بی سیم  )                         MG5050برد  15
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 باال و کنترل ترددسیستم اعالم سرقت با امنیت 

با باالتریه ضریب حفاظت ، برای اماکه فًق امىیتی ماوىد باوکُا ، مًزٌ َا ، مىاطك وظامی ي اماکىی کٍ ویازمىد بٍ  EVOکىترل پىل َای 

. ایه کىترل پىل َا لابلیت کىترل تردد را ویس پشتیباوی می کىىد . استفادٌ از زين بیشتر َستىد مىاسب می باشىد 
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قیمت واحد شـــــــــــــــــرحردیف

(ریال )

16 

EVO192  فلشی جعثَ+پشتیثاًی اس کٌتزل تزدد ّ سّى ُای آدرص پذیز ،تا لاتلیت دّ تزاتز شذىرّی تزد سّى  8  -سّى 192کٌتزل پٌل 

 پد کی

A K641+ (ومایش صفحٍ با  پد کی LCD  )7،070،000 

B K641R (ومایش صفحٍ با پد کی LCD   ، دارای کارت خًان)8،560،000 

c TM50 (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )8،670،000 

پشتیثاًی اس  ،تا لاتلیت دّ تزاتز شذىرّی تزد سّى  8  –سّى 192کٌتزل پٌل                       EVO192 برد 17

فلشی  جعثَ +ّ سّى ُای آدرص پذیز کٌتزل تزدد 

4،910،000 

18 

EVOHD  پشتیثاًی اس کٌتزل تزدد ّ سّى ُای آدرص پذیز  _سّى رّی تزد تا لاتلیت دّتزاتزشذى  8_سّى  192کٌتزل پٌل

- NEWپارادکض  HD77دارای پاّر لذرتوٌذ ّ پشتیثاًی اس دّرتیي  

پد کی

AK641+ (ًوایش طفحَ تا  پذ کی LCD  )7،800،000 

BK641R (ًوایش طفحَ تا پذ کی LCD   ، خْاىدارای کارت)9،350،000 

CTM50 (تا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کی )9،850،000 

19

سون    پشتیباوی اس کىتزل تزدد و_سون روی بزد با قابلیت دو بزابز شدن 8_زين 192کىترل پىل    EVOHDبرد 

 5،870،000 پارادوکس HD77پذیز دارای پاور قدرتمىد و پشتیباوی اس دوربیه های آدرس 
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(ریال)   قیمت واحد کنترل پنل هاشـــــــــــــــرح ردیف

20K32LXًوایش طفحَ تا پذ کی LCD ّ تزدُای  کزدى طین تی لاتلیتSPطزی هخظْص SP4،270،000

21K636پذ کی  LED  طزی هخظْصپارتیشي تک  –سّى 10 ًوایش لاتلیت تاMG (5000,5050 ) , SP 1،480،000 

22K10Vپذ کی LED  طزی هخظْصسّى 10 ًوایش لاتلیت تاMG (5000,5050 ) , SP 1،820،000 

23K32LEDپذ کی  LED  طزی هخظْصسّى 32 ًوایش لاتلیت تاMG (5000,5050 ) , SP  2،280،000 

24K32LCDًوایش طفحَ تا پذ کی LCDطزی هخظْصMG (5000,5050 ), SP   3،650،000 

25 K37 ًوایش طفحَ تا  طین تی  پذ کی LCD طزی هخظْص ثاتت  MG , SP 3،990،000

26TM50طزی   هخظْصتا طفحَ ًوایش رًگی اطکزیي تاچ پذ کیSP , MG , EVO 6،160،000

27K641ًوایش طفحَ تا  پذ کی LCDطزی هخظْص DIGIPLEX4،330،000

28K641Rًوایش طفحَ تا پذ کی LCD   ، طزی  هخظْصدارای کارت خْاى DIGIPLEX5،990،000
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 قیمت واحدشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحردیف
(ریال )

A

C
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S
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S 

29Metal BOX َ7.6اتعاد تا کْچک فلشی جعثCM  ×25×20 420،000

30Metal BOX َ7.6اتعاد تا تشرگ فلشی جعثCM   ×28×28 590،000 

31PA6   6 آداپتْرVDC-350mA 480،000 طین تی پذُای کی هخظْص

32PA12 13.8 آداپتْر VDC-1A طزی هاژالى هخظْص   MG6160 , MG6130  ّ2WPGM690،000

33PMC5  ّ فلش هوْری پارادکض تزای آپلْد یا داًلْد تزًاهَ رّی کٌتزل پٌلPC1،370،000 

170،000فاتزیک پارادکض چشن پایَ 34469

35SB85  َفاتزیک پارادکض هخظْص  چشن پایDG85 , PMD85380،000

36307USB               دارای  –کاهپیْتز تَدطتگاٍ  هظتمین اتظالراتظLED 1،950،000 ًشاى دٌُذٍ ّضعیت طیظتن 

37EXT  طین کارتی طزی  کوکی تزای تمْیت آًتي هاژّل ُای آًتيPCS2،280،000

38 TK278ّ140،000 ( توپز طْئیچ)  فلشی ُای جعثَ هخظْص طْئیچ هیکز 

 EVO HD570،000هخظْص  ترانس39

 170،000آهپز هخظْص دطتگاُِای پارادکض 16VAC  / 2  ترانس40

520،000آهپز  7.5/   ّلت   12تاتزی خشک  باتری41

42HDB 77   پایَ چشن هخظْص چشویHD355،000 

W i r e l e s s 

43REM 101 1،000،000اضغزاری تک دکوَ طزلت اعالم ریوْت 

44REM1  1،090،000دکوَ 4 کٌتشل ریوْت

45REM15 1،090،000 (عزاحی جذیذ( دکوَ 4 کٌتشل ریوْت 

46REM2   1،660،000دکوَ 5دّ عزفَ تا اهکاى ًوایش ّضعیت طیظتن  کٌتزل ریوْت

47REM3   2،280،000عزفَ ّ لاتلیت کٌتزل پارتیشي ُا 2طفحَ کلیذ ریوْتی تا ارتثاط

482WPGM  2،490،000خزّجی لاتل تزًاهَ ریشی تی طین 

49RPT1  3،430،000 تمْیت طیگٌال تی طینهاژّل 

50SR120 تذّى ًیاس تَ تزق  داخل ، فضای آژیز فالشز تی طین هخظْصAC-

51SR130  ری تک آپ ، تذّى ًیاس تَ تزق تآژیز فالشز تی طین تا تاAC4،220،000

52SR150 تذّى ًیاس تَ تزق هخظْص فضای خارج طینآژیز فالشز تی ،AC 5،930،000

S o f t w a r e 

6،840،000(windows)تْطظ کارتز هخظْص هذیزیت طیظتن حفاظتی ّ کٌتزل تزدد  NEW-ACCافزار نرم53

 FREE(windows)هخظْص تزًاهَ ریشی ًظاب           WinLoad افزار نرم54

 FREE(windows)هخظْص تزًاهَ ریشی ًظاب   BabyWare افزار نرم55

 FREE(Upgrade)ًزم افشار داخلی  رطاًیتَ رّس  InField افزار نرم56

( Android / ios)م حفاظتی پارادکض اس عزیك هْتایل ّ تثلت کٌتزل طیظت          iParadox افزار نرم57
Download 
App store 
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 قیمت واحدشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحردیف
(ریال ) 
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C O M M U N I C A T I O N 

58VDMP3  1،640،000تا اتظال طْکتی رّی کٌتزل پٌل  کٌٌذٍ طْتی  تلفي 

59 VD710  َتزًاهَ ریشی اس راٍ دّر هختلف ّ اهکاى پیغام  4لاتلیت پخش  تلفي کٌٌذٍ چِار حافظ(standalone  ) 4،040،000

60PCS250   هاژّل ارتثاعی اس عزیكSMS  /GSM   /GPRS 7،070،000 طین کارت 2لاتلیت ًظة  تا

61IP150  5،130،000هاژّل اتظال دطتگاٍ تَ ایٌتزًت 

62UC-300 پزّتکل تزًذُاتا دیگز طزلت اعالم ُای پٌل کٌتزل اتظال هثذل CID َارتثاعی ُای هاژّل ت PCS250 - IP150 2،770،000یکپارچَ هاًیتْریٌگ تزای 

63IPR512 ٍکٌتزل پٌل پارادکض اس عزیك 1024هاًیتْریٌگ تا  گیزًذGPRS/IP68،230،000

A C C E S S   C O N T R O L 

64ACM12   3،870،000 (تذّى تاکض ) هاژّل کٌتزل تزدد 

65R915   3،170،000 دارای طفحَ کلیذ هخظْص فضای داخل ّ خارجطین    4کارت خْاى پزاکظی

66R910   3،170،000هخظْص فضای داخل ّ خارجطین   4کارت خْاى پزاکظی 

67R885   5،250،000هخظْص فضای داخل ّ خارج دارای طفحَ کلیذ کارت خْاى پزاکظی 

68R870  1،780،000کارت خْاى پزاکظی هخظْص فضای داخل

69R890  61پزاکظی، لاتلیت خْاًذى کارت تا فاطلَ خْاى  کارتCM  11،380،000هخظْص فضای داخل ّ خارج 

70R885S   کارت خْاى پزاکظی هظتمل(standalone   ) 5،460،000فضای داخل ّ خارج  دارای طفحَ کلیذ هخظْص

71C702  130،000چاپ لاتل غیز پزاکظی کارت

72C704  230،000پزاکظی تگ

73C705   230،000تا عزاحی جذیذ   پزاکظی تگ

74C706  220،000چاپ لاتل پزاکظی کارت 

Z O N E    E X P A N S I O N 

75 ZX1  1،040،000 سّى آدرص پذیز یکهاژّل افشایش 

76 ZX4  1،540،000تایی  چِار –هاژّل افشایش سّى

77 ZX8    2،370،000ُشت تایی –هاژّل افشایش سّى

78 RTX3   2،570،000هاژّل افشایش سّى تی طین 

S P E C I A L     M O D U L E S 

79PS-817  690،000(  تاکض تذّى)  آهپز 7/1 خزّجی تا تغذیَ هٌثع هاژّل 

80PS17   َ2،790،000 (تذّى تاکض ) آهپز   7/1تا خزّجی آدرص پذیز  هاژّل هٌثع تغذی

81HUB2    هاژّل تمْیت ّ ایشّلَ خظBUS  ( تذّى تاکض) 3،880،000 

82PGM4   هاژّل افشایشPGM–4   2،060،000خزّجی کاهاًل لاتل تزًاهَ ریشی

83LSN4  َ7،980،000هاژّل گفت ّ شٌْد طْتی دّ عزف

84 SUB1 اتظال تَ هاژّل  تزای گیزًذٍ ّ فزطتٌذٍ طذاLSN42،740،000

85 PH-501   840،000هخظْص فضای داخل  ،فالشز، دارای تاتزی تک آپ داخلی ّ توپزآژیز

86 PH-506 1،150،000هخظْص فضای خارج ، توپز ّ هحافظ فلشی  ,فالشز، دارای تاتزی تک آپ داخلی آژیز
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 قیمت واحدشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحردیف
(ریال ) 
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مــیــی ســـب  

87 PMD2P          11دیذهیذاى  ّ درجَ 88.5 ساّیَ کیلْگزم 18 تا چشن تی طین آًالْگ تا لاتلیت تشخیض حیْاًاتx11 2،050،000  هتز 

88        PMD75  11هیذاى دیذّ درجَ  90ساّیَ  کیلْگزم  40چشن تی طین دیجیتال تا لاتلیت تشخیض حیْاًات تاx11 2،820،000 هتز 

89       PMD85    درجَ  90ساّیَ –کیلْگزم  40تا لاتلیت تشخیض حیْاًات تا  تیزّىچشن تی طین دیجیتال هخظْص فضای     

  هتز 11x11هیذاى دیذ  ّ
4،790،000 

90NVR780  چشن تی طین خغی(PIR    )6،730،000کیلْ گزم  40تا لاتلیت تشخیض حیْاًات تا  فضای خارج 

91NV35MR 3،140،000 چشن پزدٍ ای تی طین هخظْص فضای داخل ّ خارج لاتلیت تشخیض حیْاًات 

92DCTXP2    1،655،000ّرّدی تزای یک سّى تاطین دارایتزد هتْطظ  تی طین هگٌت 

93DCT10  1،710،000ّرّدی تزای یک سّى تاطین  دارایتزد تلٌذ  تی طین هگٌت 

94DCT2 1،820،000 تا اتعاد کْچک تزد کْتاٍ هگٌت تی طین

95GS250 2،050،000(ًظة رّی اشیاء گزاًمیوت تزای جلْگیزی اس طزلت  ) طٌظْر تشخیض جاتجایی 

96   G550 4،910،000تی طین شیشَ  شکظتطٌظْر

97WH588P  4،560،000 دتکتْر حزارت تی طین 

98WS588P 4،560،000دتکتْر دّد تی طین 

99WC588P 3،420،000 تی طین دتکتْرهًْْکظیذ کزتي 

آدرس پذیر 

100  ZC11،260،000 هگٌت آدرص پذیز

101 DM50 1،380،000هتز 12×12رجَ ّ هیذاى دیذ د110دیجیتال آدرص پذیز تا ساّیَ  عٌظزی  2چشن 

102 DM60 1،650،000هتز 12×12ّ هیذاى دیذ  درج110َدیجیتال آدرص پذیز تا ساّیَ عٌظزی  4چشن 

103 DM70          90 تا ساّیَ  -تذّى خغا  کیلْگزم 40تا  ّاًاتیح صیتشخ تیدّ طٌظْر ّ لاتل رتایآدرص پذ تالیجید چشن  

 هتز 10.5× 10.5دیذ  داىیّ مدرجَ تا      
1،770،000 

104 HD77             چشن آدرص پذیز پارادکض دارای دّرتیي تا کیفیتHD هیکزّفْى تزای اًتمال تظْیز ّ طذای هحیظ اس ّ

یٌگرشثکَ تز رّی تلفي ُوزاٍ ّ هزکش هاًیتْ عزیك         
6،900،000

رله ای و آدرس پذیز 

105DG467   1،140،000درجَ  360تا ساّیَ دیذ دیجیتال طمفی چشن

106DG457 1،210،000 طٌظْر شکظت شیشَ تا طین

107DG85 3،330،000کیلْگزم 40تا  حیْاًات تشخیض لاتلیت تا تیزّى فضای هخظْص طین دیجیتالچشن تا 

108 NV780          خغی  چشن تا طین(PIR   )کیلْگزم  40دیجیتال هخظْص فضای تیزّى تا لاتلیت تشخیض حیْاًات تا

طوت چپ ّ راطت اس هتز 12پْششتا  
5،070،000

109          NVX80  تاال دلت تا تشخیض حالت   8 دارای تیزّى ّ داخل فضای هخظْص هایکزّّیْ/تاطین ایٌفزارد چشن

pet ّ Anti-Mask لاتلیت 
8،440،000 

110NV35M  2،850،000لاتلیت تشخیض حیْاًاتچشن پزدٍ ای هخظْص فضای داخل ّ تیزّى 

رله ای

320،000هتز  11x11درجَ ّ هیذاى دیذ  110تاطین آًالْگ تا ساّیَ  PROچشن  + 111476

112 NV5  چشن تا طین دیجیتال تا حظاطیت لاتل تٌظین ّ لاتلیتPET   ( َتَ ُوزاٍ پای)380،000

113DG55  12درجَ ّ هیذاى دیذ  110عٌظزی تا ساّیَ  2دیجیتال چشن x12  660،000هتز 

114DG65  12درجَ ّ هیذاى دیذ  110تا ساّیَ عٌظزی 4چشن دیجیتال x12  880،000هتز 

115DG75 11هیذاى دیذ ّ درجَ 90تا ساّیَ  -کیلْ گزم 40فضای داخل تا دّ طٌظْر، لاتلیت تشخیض حیْاًات تا  چشن دیجیتالx11 1،020،000هتز

1،140،000درجَ 10تا  0 دیذ تا پْشش عوْدی ّ لاتلیت اًتخاب ساّیَ  PARADOORچشن تاطین پزدٍ ای   116460

117525DM  12درجَ ّ هیذاى دیذ   90تا ساّیَ  )هایکزّّیْ / ایٌفزارد (دیجیتال  چشن تا طین x 12 1،450،000هتز

3،600،000طٌظْر لزسشی هخظْص گاّ طٌذّق ّ دیْارُا   118950




