
(همکار مخصوص) پرال قیمت لیست

قیمت لایرمدلکاال شرح

smoke detectorدتکتور دودی  

LPCBOSD-2450391,000 ولت 24دتکتور دودی فتوالکتریک 
OSD-2475347,000 ولت24دتکتور دودی فتوالکتریک 
زودی بهPLS-24V ولت24دتکتور دودی فتوالکتریک 
OSD-1260391,000(جهت سیستم دزدگیر) ولت رله دار 12دتکتوردودی فتوالکتریک 
OSD-1240391,000(جهت سیستم دزدگیر) ولت رله دار با پایه 12دتکتوردودی فتوالکتریک 
PRT-9V253,000(بدون باطری) انگستان BSI ولت دارای تائیدیه 9دتکتوردودی فتوالکتریک 
PRS-9V261,000(بدون باطری) انگستان BSI ولت دارای تائیدیه 9دتکتوردودی فتوالکتریک 

Heat detectorدتکتور حرارتی  

PHD-2410307,000 ولت با پایه24دتکتور حرارتی 
PLH-24V307,000 ولت با پایه24دتکتور حرارتی 
PRH-9V283,000(بدون باطری) ولت 9دتکتور حرارتی 

Smoke & Heat detectorحرارت               +دتکتور دود

PCD-2496413,000 ولت با پایه24حرارت +دتکتوردود
زودی بهPSH-24V ولت با پایه24حرارت +دتکتوردود

wire baseپایه دتکتور                                        دتکتور دتکتورهای)پایه -OSD-2475, OSD-2450, PHD-2410, PCDسری(ولت24جهت

249651,000
PLS-24V, PLH-24V, PSH-24V48,000سری  ( ولت24جهت دتکتورهای )پایه دتکتور 

Manual call pointشستی اعالم حریق  

XR-250156,000شستی اعالم حریق
XR-900177,000شستی اعالم حریق ریست پذیر

Sounder & Sounder Flasherآژیر و آژیر فالشر            

XR-300115,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر) ولت 12آژیر فالشر سیمی پیزو استوانه ای قرمز 
XR-600131,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) ولت 24 و 12آژیر سیمی 

XR-700L204,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) ولت 24 و 12آژیر فالشر سیمی 
XR-1100132,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) ولت 24 و 12آژیرفالشر سیمی 
XR-800132,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) ولت 24 و 12آژیرفالشر سیمی 
XR-820336,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) ولت با چراغ زنون 24 و 12آژیر فالشر سیمی 
XR-820LED289,000(قابل استفاده در سیستم دزدگیر و اعالم حریق) LED ولت با چراغ 24 و 12آژیر فالشر سیمی 

Addressable Fire Alarm System

PASD-10817,000دتکتور دودی آدرس پذیر هوشمند
PAHD-15781,000دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند

PACP-9712,000شستی اعالم حریق آدرس پذیر
PAS-241,361,000آژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر

PM-1929,000ماجول ورودی خروجی پرال
PCI-81,223,000رابط کانونشنال آدرس پذیر پرال

PIS-7912,000ایزوالتور
PPM-46,403,000دستگاه برنامه ریزی دتکتور پرال

PACP-1L20,823,000( المان در هر لوپ192قابلیت نصب )مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ هوشمند 
Gas Detection Systemسیستم اعالم نشت گاز                 

XR-88-12461,000(دارای رله خروجی) ولت 12دتکتور گاز 
OGD-220ES539,000( ولت12دارای خروجی رله و خروجی ) ولت قابل استفاده به صورت مستقل و یا 220دتکتور گازشهری 
PGD-220555,000 ولت12خروجی +امکان باطری پشتیبان جهت کارکرد در زمان قطع برق+ ولت 220دتکتور گازشهری 

OMD-220GT732,000( ولت12دارای خروجی رله و خروجی ) ولت 220دتکتور منواکسید کربن 
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PCD-220871,000خروجی رله+امکان باطری پشتیبان جهت کارکرد در زمان قطع برق+  ولت220دتکتور منواکسید کربن  برق به نیاز بدون کارکرد ائی حرفه کربن منواکسید باال)دتکتور عمر طول با صفحه(باطری دارای

PCO-61,248,000 ژاپنNemotoنمایشگر اعالم دقیق غلظت گاز ، سنسور گاز الکتروشیمیائی پیشرفته ساخت 
PCO-9V1,056,000(بدون باطری) ولت قابلیت نصب به صورت سقفی و دیواری 9دتکتور منواکسید کربن 

OCG-220RM909,000( ولت12دارای خروجی رله و خروجی ) ولت 220منواکسید کربن +دتکتور گازشهری  گازشهری کربن+دتکتور قطع+220منواکسید زمان در کارکرد جهت پشتیبان باطری امکان

PCG-220957,000ولت12خروجی+برق
OGM-9010556,000 اینچ3/4 و 1/2بازوی شیر برقی 

PIR Wireچشم دزدگیر سیمی 

PMD-5010289,000 متری با پایه12 (دزدگیر)چشم مادون قرمز 
PMD-5063289,000 متری با پایه12 (دزدگیر)چشم مادون قرمز 

Beamچشم دزدگیر حفاظت پیرامونی و خطی سیمی جهت فضای آزاد 

ABT-1001,937,000 متری دو خطی100چشم خطی 
ABH-250L5,117,000 متری چهار خطی250چشم خطی 

Rottel security Systemسیستم دزدگیر بی سیم راتل             

RST-901,560,000(باطری+تلفن کننده خط تلفن+آداپتور+  ریموت 2: متعلقات داخلی و جانبی )پانل بی سیم پرال سری راتل 
RST-1002,831,000(باطری+تلفن کننده خط تلفن+آداپتور+  ریموت 2: متعلقات داخلی و جانبی )پانل بی سیم پرال سری راتل راتل سری پرال سیم بی جانبی)پانل و داخلی و+آداپتور+ریموت2:متعلقات تلفن خط کننده سیمتلفن

RGM-1305,355,000(باطری+کارتی راتل سری پرال سیم بی جانبی)پانل و داخلی و+آداپتور+ریموت2:متعلقات تلفن خط کننده سیمتلفن

RGM-1255,215,000(باطری+کارتی فلزی کابینت راتل سری پرال سیم بی جانبی)پانل و داخلی خط+آداپتور+ریموت2:متعلقات کننده تلفن

RGS-1507,492,000(سیم کارتیتلفن و 
RK-18560,000کی پد بی سیم پرال سری راتل
RMS-110483,000چشم بی سیم پرال سری راتل

XR-938F475,000چشم مادون قرمز بی سیم
PWM-3VI480,000چشم بی سیم هوشمند دزدگیر با پایه

RLG-2001,068,000 سری راتلبرد باالچشم بی سیم 
RMS-360663,000 درجه بی سیم پرال سری راتل360چشم 

RE-20235,000شستی اضطراری سری راتل
RW-25276,000مگنت بی سیم سری راتل
RW-8237,000مگنت بی سیم سری راتل

PWM-20131,000مگنت بی سیم
RW-19165,000مگنت بی سیم سری راتل

PWS-90731,000آژیر بی سیم
RSN-60896,000آژیر فالشربی سیم پرال سری راتل

RWT-7939,000سنسور نشت آب سری راتل
RGS-220692,000دتکتور گاز بی سیم پرال سری راتل

RSH-40589,000سنسور لرزشی بی سیم پرال سری راتل
RMT-4168,000ریموت کنترل پرال سری راتل
RMT-6208,000ریموت کنترل پرال سری راتل
RMT-15208,000ریموت کنترل پرال سری راتل




