
     

 ۸ مدل AVS سرقت اعالن

CAPTURE 
SM – G6420 EYE GUARD – S1+ SM – G6430 مدل 

 روى بر مانیتورینگ ناحیه ۸ داراى-

 ۸۲۸ تا افزایش امکان و اصلى برد
 ناحیه

 مختلف حالت ۴ و مجزا پارتیشن -۴

 ۳) خروجى رله ۸ سازى فعال براى
 داخلى کننده تلفن( برد روى رله

 از Capture 8 پنل کنترل پشتیبانى-

 شبکه ماژول

 + اینترنت) XGSM ماژول از پشتیبانى
SMS) 

 براى پروفایل ۸ با کاربرى کد -۸۲۸

 کاربر هر

 تجهیزات از Capture 8 پشتیبانى-

 توسعه کارت افزودن با سیم بى
 اختصاصى

  عدد1بیسیم زون تعداد-               

 عدد5مباسی زون تعداد-
 عدد۸ساعته ۲2 زون-
 ساعته ۲2 زون قابلیت-
 NC-No صورت به تنظیم قابل

 دارد ریموت برد کننده تقویت-
 کارتدارد سیم ماژول-

 ندارد(line)تلفن خط-

 دارد خارجی کیپد اتصال قابلیت-

 کنترل قابل خروجی تعداد-

 (صوتی و کوتاه پیام توسط) عدد 3

 کوتاه اتصال برابر در حفاظت-

 چشمی اسپیکر،باطری،ماژول سیرن، مدار-

 بدنه جنس-

ABS-INDOOR 

 سیستم هوشمند کنترل-

Line-SMS-GSM-Android- Ios 

 ها قابلیت سایر-

 - جداگانه صورت به زون هر نامگذاری
 حالت قابلیت - کارت سیم طریق از تماس

 - تلفن شماره حافظه ۲2 دارای - فعال نیمه
 دینگ دارای - امنیت سطح تنظیم قابلیت
  - برق قطع هشدار - کنترل قابل دانگ

 سیم با زون۴
 سیم بی زون۴

 پذیر آدرس زونها همه
 و سرقت اعالن منظوره.دو دستگاه تصویر ایمن

 حریق
 به تنظیم قابلیت سیم با زونهای
 تنظیم قابلیت زونها همه

 مختلف زمانهای در تاخیری.فوری
 سرقت.حریق.ساعته۲۴.دانگ دینگ

 فقط: صورت دو به برق قطع هشدار سیستم
 زنگ.پیمک.پیامک،آژیر

 بلندگو حفاظت سیستم
 پیام پخش و ضبط

 و روشن یا کن باز درب استفاده جهت رله دارای
 برقی وسیله کردن خاموش

 مجزا مکان.دو برای دستگاه یک از استفاده قابلیت
 زون هر.)سیم بی سنسور۴2 کردن ست قابلیت

 (سنسور ۸2
 توسط انها گذاری نام و ریموت۹ کردن ست قابلیت

 دستگاه
 طوالنی های کشی سیم جهت باالaux .ولتاژ دارای
 برای سیم بی و سیم با شستی یا پدال اتصال قابلیت
 بار اولین بار فشردن با طوریکه به حساس مناطق

 .کشد می آژیر دوم بار و میزند زنگ و پیامک فقط

 عدد۸بیسیم  زون تعداد-
 عدد2باسیم  زون تعداد-
 عدد۸ساعته  ۲2 زون-
 ساعته ۲2 زون قابلیت-

 NC-NO صورت به تنظیم قابل-

 ریموت برد کننده تقویت-
 کارت سیم ماژول-

 (line)تلفن خط-

 خارجی کیپد اتصال قابلیت-
 کنترل قابل خروجی تعداد-

 (صوتی و کوتاه پیام توسط) عدد 2

 کوتاه اتصال برابر در حفاظت-
 چشمی اسپیکر،باطری،ماژول سیرن، مدار

 بدنه جنس-
ABS-INDOOR 

 سیستم هوشمند کنترل-
Line-SMS-GSM-Android- Ios 

 ها قابلیت سایر-
 - جداگانه صورت به زون هر نامگذاری

 - تلفن خط و کارت سیم طریق از تماس
 حافظه ۳2 دارای - فعال نیمه حالت قابلیت
 - امنیت سطح تنظیم قابلیت - تلفن شماره
 هشدار - کنترل قابل دانگ دینگ دارای

  برق قطع

 مشخصات

 قیمت ۳8۹۹08222 ۲8۹۸28222 ۳80۳28222 ۲8۸۸۸8222



 

      

 ۲2۲۸آمپر 0.۲باطری  اسپیکر سیرن آژیر پیزو آژیر فلشر
 تایوان برند یورونت

 ۲2۲۸آمپر 5باطری 
 تایوان برند یورونت

۸۲08222 ۸22.222 ۸۲28222 ۸۲2.222 ۳028222 ۳۸28222 

  

 

   

چشم بی سیم سیماران 
2۳۳ 

چشم با سیم  با سیم فوتالچشم  ۳۸0چشمی بی سیم 

eyeguard 
پدال با سیم اعالن 

 سرقت
 جعبه بلندگو

0228222   ۸۹08222 ۸228222 0۸8222 

  

    

ریموت برد بلند فرکانس  2۳۳ریموت فرکانس 
۳۸0 

 مگنت با سیم مگنت بی سیم ولت ۸۲دتکتور دود  شوک سنسور با سیم

028222 ۸۳28222 ۸208222 ۲۲08222 ۸۳08222 228222 



      

 برند ای پرده رادار
AVS مدل ONE PA 

 برند سیم با چشمی
AVS مدل PA2 

KEYPADسرقت اعالن 

AVS مدل A500PLUS 

 ۸22خط ۲رادار خطی  شوک سنسور بی سیم
 متر

 چشم فتوسل

۳8۳008222 ۳۸۸8222 ۲8۸۳۹8222 ۸۳08222 ۸008222 ۲۹28222 

 


