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27,570,000

2

CAPTURE 16

کنترل پنل  16زون
دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی و  16زون در صورت توسعه  4 -پارتیشن با چهار حالت آرمینگ  2 -آژیر آدرس پذیر  HPپورت سلایر  - RS485خروجی ها 3 :خروجی
رله بر روی کنترل پنل و  4زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد ،قابل افزایش تا  16عدد -دارای  8کیپد 64 /کد کاربری  -شماره گیر تلفنی  :PSTNحداکثر  16شماره
تلفن  -حافظه :بیش از  500رویداد  -منبع تغذیه ،20Vdc 1.25 A AVS Transformer :باتری  12-ولت  ،Ah 9باکس فلزی

36,260,000

3

CAPTURE 32

کنترل پنل  32زون
دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی و  16زون در صورت توسعه  8 -پارتیشن با چهار حالت آرمینگ  8 -آژیر آدرس پذیر  HPپورت سلایر  - RS485خروجی ها :سه خروجی
رله بر روی کنترل پنل و  4زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد ،قابل افزایش تا  32عدد  -دارای  8کیپد 128 /کد کاربری  -شماره گیر تلفنی  :PSTNحداکثر 16
شماره تلفن  -حافظه :بیش از  500رویداد  -منبع تغذیه ،20Vdc 1.25 A AVS Transformer :باتری  12-ولت  ،Ah 9باکس فلزی

50,460,000

RAPTOR
R

کنترل پنل وایرلس  125زون – توان مصرفی 220Ac
دارای  125زون  :FM 868 MHzتغییر خودکار فرکانس ( – )AFCدارای دو ورودی سیمی ،با قابلیت افزایش تا  10عدد –  8پارتیشن با  4حالت آرمینگ  64 +سناریوی مختلف –
آژیر داخلی – آژیرهای وایرلس :با قابلیت افزایش تا  2آژیر وایرلس – دارای  8آژیر آدرس پذیر  – HPخروجی :یک رله  – free exchangeدو خروجی رله با قابلیت افزایش تا 10
عدد  8 -کیپد وایرلس –  7کیپد سیمی – 125کارتخوان  Proxi – 125ریموت –  125کاربر  -تماس گیرنده یکپارچه  :GSM/GPRSارسال و دریافت پیام کوتاه وتامین اینترنت
دستگاه برای اپ موبایل – پیام صوتی به حداکثر  16شماره – اتصال به  APPاز طریق  – GPRSماژول  – GSM/GPRS XGSM485/PROمنبع تغذیه :پاور سوئیچینگ 14.5
 Vdc 1 Aباتری.Vdc 2.3 A 12

84,200,000
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KIT RAPTOR
RK

کیت کنترل پنل وایرلس دارای کیپد ( کننترل پنل  +ریموت  +سنسور حرکتی  +سنسور مگنت تماما بدون سیم )
دارای  125زون  :FM 868 MHzتغییر خودکار فرکانس ( – )AFCدارای دو ورودی سیمی ،با قابلیت افزایش تا  10عدد –  8ناحیه با  4حالت آرمینگ  64 +سناریوی مختلف – آژیر
داخلی یکپارچه – آژیرهای وایرلس :با قابلیت افزایش تا  2آژیر وایرلس – دارای  8آژیر  – HPخروجی :یک رله  – free exchangeدو  Open Collectorبا قابلیت افزایش تا 10
عدد  8 -کیپد وایرلس –  7کیپد سیمی – کارتخوان  Proximity – 125کاربر –  – key fob 125تماس گیرنده یکپارچه  :GSM/GPRSارسال و دریافت پیام کوتاه – پیام صوتی به
حداکثر  16شماره – اتصال به  APPاز طریق  – GPRSماژول  – GSM/GPRS XGSM485/PROتماس گیرنده تلفنی اختیاری – بورد  – ETHERNET TCP-IPمنبع
تغذیه :پاور سوئیچینگ  Vdc 1 A 14.5باتری( Vdc 2.3 A 12تعبیه نشده) -یک ریموت ( - )BIP4 PLUSیک دستگاه  – JET PAWS4یک WIC4 PLUS

144,360,000
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KIT RAPTOR
R

کیت کنترل پنل وایرلس ( کننترل پنل  +ریموت  +سنسور حرکتی  +سنسور مگنت تماما بدون سیم )
دارای  125زون  :FM 868 MHzتغییر خودکار فرکانس ( – )AFCدارای دو ورودی سیمی ،با قابلیت افزایش تا  10عدد –  8ناحیه با  4حالت آرمینگ  64 +سناریوی مختلف – آژیر
داخلی یکپارچه – آژیرهای وایرلس :با قابلیت افزایش تا  2آژیر وایرلس – دارای  8آژیر  – HPخروجی :یک رله  – free exchangeدو  Open Collectorبا قابلیت افزایش تا 10
عدد  8 -کیپد وایرلس –  7کیپد سیمی – کارتخوان  Proximity – 125کاربر –  – key fob 125تماس گیرنده یکپارچه  :GSM/GPRSارسال و دریافت پیام کوتاه – پیام صوتی به
حداکثر  16شماره – اتصال به  APPاز طریق  – GPRSماژول  – GSM/GPRS XGSM485/PROتماس گیرنده تلفنی اختیاری – بورد ETHERNET TCP-IP – 250
رویداد  -منبع تغذیه :پاور سوئیچینگ  - Vdc 1 A 14.5باتری( Vdc 2.3 A 12تعبیه نشده) -یک ریموت ( - )BIP4 PLUSیک دستگاه  – JET PAWS4یک WIC4 PLUS

131,850,000
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JET PA 2

سنسور حرکتی با پردازش دیجیتال ()Dual PIR
 15متر برد با زاویه  90درجه – ساپورت مقاومت انتهای خط – پشتیبانی از لنز پرده ای –سنسور جبران دمای محیط – حسگر  Dual PIRمادون قرمز – تشخیص حیوانات تا 24
کیلوگرم (وزنی) قابلیت تنظیم – ارتفاع نصب :بصورت معمول  220سانیتمتر؛ حداکثر تا  270سانتیمتر – منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی - Vdc - 4 mA 13.8 :قابلیت نصب بر
روی تمامی برندها

3,880,000

حسگر دیجیتال Quad PIR + MW DUAL TECHNOLOGY
 15متر برد – دارای لنزهای آسفریک (غیر کروی) :با زاویه  90درجه و  41سکتور با  – sealed opticsدید آینده ای باال به پایین برای لنزهای  – anti-maskingعملکرد,AND :
 - )IR integration(OR/SECURITYخط تعادل قابل انتخاب  - k ohm 10-4.7-2.2-1تشخیص حیوانات تا  24کیلوگرم  -جبران دما – فرکانس مایکروویو– GHz 10.525 :
 LEDآالرم ،مادون قرمز و ماکروویو – ارتفاع نصب 270 :سانتیمتر – منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی – Vdc - 42 mA 13.8 :اندازه – x120 x 39 mm 65 :گواهینامه:
EN50131 grade 2

12,890,000

4

سنسورهای داخلی سیمی
()Wired

8

کنترل پنل ها

1

CAPTURE 8

کنترل پنل  8زون
دارای هشت زون اصلی بر روی برد اصلی  -چهار پارتیشن با چهار حالت آرمینگ  2 -آژیر آدرس پذیر  HPپورت سلایر  - RS485خروجی ها 3 :خروجی رله بر روی کنترل پنل و
 4زون که می توان بعنوان خروجی مورد استفاده قرار داد ،قابل افزایش تا  8عدد  -ساپورت  8کیپد  64 /کد کاربری  -شماره گیر تلفنی  :PSTNحداکثر  16شماره تلفن  -حافظه :بیش از
 500رویداد  -منبع تغذیه ،20Vdc 1.25 A AVS Transformer :باتری  12-ولت  ،Ah 9باکس فلزی

JET DT

حسگر مجهز به تکنولوژی سه گانه با حفاظت با قابلیت آنتی ماسک )Anti mask(Quad PIR + MW DUAL TECHNOLOGY+Active IR :

9

JET DT AM

محوطه تحت پوشش  15 :متر – دارای لنز کروی :زاویه  90درجه در  7سطح و  41سکتور با  – sealed opticدید آینه ای باال به پایین برای لنز  -جبران سازی دما – فرکانس
ماکروویو – GHz 10.525 :تعادل خط قابل انتخاب  – k ohm 10-4.7-2.2-1منبع تغذیه و میزان مصرف انرژی Vdc - 12 mA 13.8 :ارتفاع نصب :حداکثر  270سانتیمتر –
اندازه – 65x120x39 mm :گواهینامهEN50131 grade 3 :

16,750,000

11

CLI

لنز پرده ای سنسور جت ( با نصب این لنز سنسور جت یک دیوار مجازی به طول  15متر با زاویه 10درجه را تحت پوشش قرار می دهد .

1,560,000

WIC4 PLUS

سنسور تشخیص باز وبسته بودن درب بی سیم دارای دو زون ورودی کمکی سیمی

23,310,000

12

سنسور
های

10

K21

پایه چشمی استاندارد جت (سقفی و دیواری) قابلیت تنظیم تا 45درجه به چپ و راست قابلیت نصب تمپر

1,290,000

14

SD4 WS

سنسور نوری تشخیص دود وایرلس
سنسور :نوری مادون قرمز – فرکانس – FM 868 MHz :دارای دو زون ورودی کمکی سیمی – پوشش رادیویی :تا  m 150در فضای باز – دیتای ارسالی :آالرم ،باتری ،تست دستگاه
– منبع تغذیه :یک باتری لیتیومی  – 9V - CRI23عمر باتری :دو سال – اندازه – Ø 110 mm :سازگار باCONCORDE PLUS WS، XSATWS4، Raptor :

31,730,000

سنسور پرده ای مادون قرمز فضای باز (پکیج  5عددی همراه با محافظ باران)
سنسور پرده ای پسیو مادون قرمز دارای عدسی کروی – پوشش دهی تا حداکثر  8متر – ارتفاع نصب بین  1.9تا  2.2متر – عملکرد آنتی ماسک با  – ACTIVE IRتشخیص حیوانات تا
ارتفاع  40سانتیمتر – تمپر ضد بازشدن – دارای شتاب سنج برای عملکرد سیگنال دهی  – Anti-tearجبران سازی دیجیتال دما – درجه حفاظت – IP: 54

100,780,000

سنسور پرده ای مجهز به تکنولوژی دوگانه (پکیج  5عددی همراه با محافظ باران)
تکنولوژی دوگانه  IR+MWبا پوشش دهی پرده ای  -پوشش دهی تا حداکثر  12متر با بیشترین میزان بازشدن تا  2متر – ارتفاع نصب بین  1.9تا  2.2متر – عملکرد آنتی ماسک با
 ACTIVE IRو مایکروویو – تشخیص حیوانات تا ارتفاع  40سانتیمتر – دستگاه تمپر ضد بازشدن – دارای شتاب سنج برای عملکرد سیگنال دهی  – anti-tearجبران سازی دیجیتال دما
– منبع تغذیه - 13.8Vdc :درجه حفاظت IP: 54

139,700,000

15

16

17

سنسورهای حفاظت پیرامونی
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JET PA
WS 4

سنسور حرکتی وایرلس داخلی
کاربرد :داخلی – فرکانس – FM 868 MHz :سنسور  – Quad PIRپوشش رادیویی :تا  m 150در فضای باز – دیتای ارسالی :آالرم ،خرابی ،سطح باتری ،تست دستگاه – سطح
پوشش  IR: 12متر بر روی زاویه  81درجه – مجهز به :یک باتری لیتیومی  – V - CRI23 3عمر باتری :دو سال در صورت فعال سازی عملکرد ذخیره انرژی – اندازهx 10 x 61 :
 – mm 46شامل شتاب سنج برای شناسایی جابجایی از دیوار – سازگار باCONCORDE PLUS WS، XSATWS4، Raptor :

21,280,000

OnE PA
PREMIUM
PACK

OnE DT
PREMIUM
PACK

SPECTRUM
DT WS STD
AM

پکیج  5عددی به همراه
محافظ باران

پکیج  5عددی به همراه
محافظ باران

سنسور وایرلس دیجیتال  IRفضای باز
تکنولوژی سه گانه  – Double IR + Microwaveتکنولوژی آنتی ماسک با  – active IRهمراه با فرستنده وایرلس  - AVSتکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو – برد  24متری از
دو طرف – پوشش دهی از  5درجه تا  90درجه  -تشخیص حیوانات تا ارتفاع  70سانتیمتر – میزان مصرف – mA 77-65 :منبع تعذیه - 13.8Vdc :پورت سلایر  RS485برای ارتباط
با سیستم های  – AVSپورت  USBبرنامه نویسی  Walk-test LED -و  – Buzzerتمپر ضد بازشدن کاور – تمپر ضد جداشدن از دیوار  -درجه حفاظت  – IP: 65اندازهx 135 :
 – x 240 mm 140دمای کاری.°20C° + 55 C- :

71,920,000

@pouyacctv
021-66756393-5
www.pouyacctv.com
Www.Pars-e.com
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OUTSPIDER
PA

Price
سنسور دیجیتال  IRفضای باز
تکنولوژی دوگانه پسیو مادون قرمز  -برد  15تا  23متر  -تکنولوژی آنتی ماسک با  - active IRپوشش دهی از  5درجه تا  90درجه  -تشخیص حیوانات تا ارتفاع  70سانتیمتر – میزان
مصرف - mA 77-65 :منبع تغذیه - Vdc 13.8 :پورت سلایر  RS485برای ارتباط با سیستم های  – AVSپورت  USBبرنامه نویسی  Walk-test LED -و  – Buzzerتمپر ضد
بازشدن کاور – تمپر ضد جداشدن از دیوار  -درجه حفاظت  – IP: 65اندازه – 135x 140 x 240 mm :دمای کاری.°30C° + 55 C- :

53,670,000

20

SPECTRUM
PA WS WALL
STD AM

سنسور پرده ای فضای باز Quadruple
قابلیت تشخیص حیوانات – تکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو در هر دو طرف (برد  24متر 12 :متر راست 12 ،متر چپ) – مصرف کمتر به لطف بهبود بهره وری انرژی – لنز
اختیاری برای نصب ( SPECTRUMبجز سری  )WALLدر ارتفاع  2.2متری – سرپوش بلند جهت حفاظت در مقابل باران –  spacer 47میلی متری (مخصوص سری – )STD
تمپر ضد کشیده شدن در هنگام غیر فعال بودن شتاب سنج – تکنولوژی پیشرفته شتاب سنج هرگونه احتمال خرابکاری یا دستکاری را از بین می برد .تکنولوژی آنتی ماسک (Active IR
تالش های آنتی ماسک

52,330,000

کنترل پنل ها
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SPECTRUM
PA WALL

سنسور پرده ای فضای باز Quadruple
قابلیت تشخیص حیوانات – تکنولوژی دوگانه مادون قرمز پسیو در هر دو طرف (برد  24متر 12 :متر راست 12 ،متر چپ) – مقاومت داخلی  – End of lineمصرف کمتر به لطف
بهبود بهره وری انرژی – لنز اختیاری برای نصب ( SPECTRUMبجز سری  )WALLدر ارتفاع  2.2متری – سرپوش بلند جهت حفاظت در مقابل باران –  spacer 47میلی متری
(مخصوص سری  – )STDتمپز ضد کشیده شدن در هنگام غیر فعال بودن شتاب سنج – براکت  Orientationبرای ( SPECTRUMبجز سری .)WALL

44,590,000

CITY
LED PLUS

آژیر فضای باز LED - IVORY ABS
دارای یک  LEDآالرم – یک  LEDوضعیت قرمز سیستم – یک  LEDسبز قابل برنامه نویسی – تمپر :ضد بازشدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی – شتاب سنج برای عملکرد
سیگنال دهی آالرم دما ،تمپر و سوراخ شدگی – سطح قدرت صدا 105dB :در فاصله سه متری –  8حالت قابل انتخاب – قابلیت کنترل صدا – کنترل توقف آژیر – عملکرد غیر فعال
سازی آالرم اولیه هنگام شروع به کار – عملکرد محدودسازی تعداد آالرم ها تا  5عدد در  24ساعت – کاور محافظ داخلی از جنس روی  -دارای  ،ABSظاهر کالسیک عاج مانند  -اندازه
دستگاه – 255x200x80mm :مصرف انرژی :حداکثر  A 2.5در حالت آالرم mA 100 ،در حالت محدودکننده جریان – منبع تغذیه Vdc 13.8 :و  Vdc 12با باتری .A 2.1

23,570,000

23

CITY X
LED PLUS

آژیر فضای باز LED - IVORY ABS
دارای یک  LEDآالرم – یک  LEDوضعیت قرمز سیستم – یک  LEDسبز قابل برنامه نویسی – تمپر :ضد بازشدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی – شتاب سنج برای عملکرد
سیگنال دهی آالرم دما ،تمپر و سوراخ شدگی – سطح قدرت صدا 105dB :در فاصله سه متری –  8حالت قابل انتخاب – قابلیت کنترل صدا – کنترل توقف آژیر – عملکرد غیر فعال
سازی آالرم اولیه هنگام شروع به کار – عملکرد محدودسازی تعداد آالرم ها تا  5عدد در  24ساعت – کاور محافظ داخلی از جنس روی  -دارای  ،ABSظاهر کالسیک عاج مانند  -اندازه
دستگاه – 255x200x80mm :مصرف انرژی :حداکثر  A 2.5در حالت آالرم mA 100 ،در حالت محدودکننده جریان – منبع تغذیه Vdc 13.8 :و  Vdc 12با باتری .A 2.1

27,040,000

24

CITY LED

آژیر فضای باز LED - IVORY ABS
دارای یک  LEDآالرم – یک  LEDوضعیت قرمز سیستم – تمپر :ضد بازشدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی – سطح قدرت صدا 105dB :در فاصله سه متری – کاور
محافظ داخلی از جنس روی  -دارای  ،ABSظاهر کالسیک عاج مانند  -اندازه دستگاه – 255x200x80mm :مصرف انرژی :حداکثر  A 2.5در حالت آالرم mA 100 ،در حالت
محدودکننده جریان – منبع تغذیه Vdc 13.8 :و  Vdc 12با باتری .A 2.1

20,600,000

25

CITY
CARBON LED

آژیر فضای باز LED - IVORY ABS
دارای یک  LEDآالرم – یک  LEDوضعیت قرمز سیستم – تمپر :ضد بازشدن و ضد جابجایی دستگاه بصورت مکانیکی – سطح قدرت صدا 105dB :در فاصله سه متری –  8حالت
قابل انتخاب – قابلیت کنترل صدا – کاور محافظ داخلی از جنس روی  -دارای کاور  ،ABSروکش کرم زد خورندگی مخصوص مناطق شرجی  -اندازه دستگاه– 255x200x80mm :
مصرف انرژی :حداکثر  A 2.5در حالت آالرم mA 100 ،در حالت محدودکننده جریان – منبع تغذیه Vdc 13.8 :و  Vdc 12با باتری .A 2.1

31,410,000

26

CITY WS 4

آژیر وایرلس فضای باز همراه با باتری داخلی
فرکانس – FM 868 MHz :فرکانس واحد  -دوجهتی – دامنه پوشش رادیویی :تا  150متر در فضای باز – ارتباطات :آالرم – ضد تمپر -باتری – پایداری – اندازه255x200x80 :
 – mmبدنه پالستیکی عاجی رنگ – منبع تغذیه :باتری لیتیومی  BATTCITYWSیا منبع تغذیه خارجی ( ALCITYWSآپشنال)  -سازگار با دستگاه های CONCORDE PLUS
 WS، XSATWS/2، INTWSو .INTW4S

46,410,000

27

TS 22 B

28

TS22 LST

29

EWEB PLUS

30

A500

21

22

آژیرها

KB

پایه سنسوراستاندارد اسپکتروم

1,290,000

A500 Plus

آژیر فضای داخلی TS22
سطح صدا – 2 :منبع تغذیه – Vdc 13,8 :رنگ :سفید – میزان مصرف جریان :قابل تنظیم ( – )mA 600 - 200اندازه – x 110 x 50 mm 150 :دارای تاییدیه - .IMQ 2°liv
.INCERT B-720-0001
آژیر فضای داخلی TS22 LST
– میزان مصرف جریان :قابل تنظیم ( – )mA 600 - 200بدون برد تقویت کننده فرکانس صدا  -اندازه – x I 10 x 50 mm 150 :دارای تاییدیه -IMQ 2°liv. - INCERT B-720
.0001
ماژول شبکه
رابط ارتباط برای اتصال واحدهای کنترل  Capture/ Xtreamبه شبکه  LANاست .وب سرور یکپارچه برای مدیریت  Capture/ Xtreamبا یک مرورگر داخلی معمولی ،همچنین
عملکردهای گوناگونی نیز در اختیار کاربر قرار می دهد ،از قبیل :کنترل وضعیت سیستم بطور لحظه ای بر روی نقشه گرافیکی – فعال/غیرفعال سازی سیستم آالرم و روش/خاموش
خروجی ها – کنترل ورودی رویدادها ،تشخیص و محدودکردن زون ها – ارسال آالرم ،روشن/خاموش و هشدار خطا از طریق ایمیل – مدیریت اپلیکیشن موبایل «»MY AVS ALARM
 قابلیت اتصال همزمان  4کاربر – ارسال پروتکل های دیجیتال  TCP-IPبا رمزگذاری استاندارد دیتا  – AES128 bitمدیریت پروتکل  AVS-XLINKبرای یکپارچه سازی با سایرسیستم ها – استفاده از سرور  ،AVS CLOUDروشن/خاموش کردن سکتورها – مدیریت سناریوها – کنترل های اتوماسیون خانه – کنترل وضعیت زون – تشخیص و خواندن ورودی
رویدادها – انتقال تصاویر ثبت شده بصورت زنده توسط دوربین های متصل به شبکه  ،TCP-IPسازگار با  ® ONVIF Sیا  - ®MJPEGجهت کنترل پانل های سری  Capureو
Xtream
کیپد  LCDهوشمند
نمایشگر :صفحه نمایش  32کارکتری  LCDنشانگر وضعیت سیستم با  – LED 7نور پس زمینه :کلیدهای با نور سفید ،صفحه نمایش آبی – ورودی های زون – )NC( 2 :مصرف
انرژی – 70mA :اندازه – x 130 x 34 mm 110 :سازگاری با  XTREAMو  CAPTUREقابلیت مدیریت کامل کنترل پانل ها
کیپد  LCDهوشمند  +کارت خوان  ، NFCبلندگو و میکروفون داخلی
نمایشگر :صفحه نمایش  32کارکتری  LCD + 7 LEDنشانگر وضعیت سیستم – نور پس زمینه :کلیدهای با نور سفید ،صفحه نمایش آبی – ورودی های زون – )NC( 2 :مصرف
انرژی – 70mA :اندازه – x 130 x 34 mm 110 :سازگاری با  XTREAMو  CAPTUREقابلیت مدیریت کامل کنترل پانل ها

9,300,000

6,430,000

48,600,000

20,470,000

25,810,000

32

TOY T

تگ مجاورتی مجهز به تکنولوژی NFC
تکنولوژی – NFC :جنس :پالستیک  -رنگ :قرمز ،سفید و سبز – سازگار با کیپدهای  ICEو  – A500 Plusبسته سه تایی

7,700,000

33

TOY L

34

BIP 4 C

35

BIP 4 PLUS

ماژول های ارتباطی و تو

31

TOY C

کارت مجاورتی مجهز به تکنولوژی NFC
تکنولوژی – NFC :فرمت بج ISO :استاندارد – رنگ :سفید – سازگار با کیپدهای  ICEو  – A500 Plusبسته پنج تایی

8,510,000

تگ مجاورتی حلقه ای مجهز به تکنولوژی NFC
تکنولوژی – NFC :جنس :فلز و چرم واقعی  -رنگ :قرمز – سازگار با کیپدهای  ICEو A500 Plus
 KEYFOBهشت کانال
فرستنده هشت کانال –  5کلید فعالسازی – فرکانس – FM 868 MHz :فرکانس متغیر – دوطرفه – برد :تا  150متر در فضای باز – عملکرد :راه اندازی/توقف/فعالسازی خروجی/ضد
سرقت – منبع تغذیه :یک باتری لیتیومی  – 3Vنوع  – 2032رنگ :عاجی – اندازه – 85x35 mm :سازگار با  CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2، INTWSو
.INTW4S
 KEYFOBهشت کانال دوطرفه
فرستنده هشت کانال –  5کلید فعالسازی – عملکردهای فرستنده :کنترل فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم آالرم دهی ،فعال سازی خروج ها – عملکردهای گیرنده LED :چندرنگی
وضعیت روشن/خاموش سیستم –  buzzerروشن/خاموش سیستم  -فرکانس – FM 868 MHz :فرکانس متغیر – دوطرفه – برد :تا  150متر در فضای باز – منبع تغذیه :یک باتری
لیتیومی  – 3Vنوع  – 2032رنگ :عاجی – اندازه – x 35 mm 85 :سازگار با CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2

6,620,000

14,590,000

16,210,000

@pouyacctv
021-66756393-5
www.pouyacctv.com
ماژول های ارتباطی و توسعه دهنده ها

Www.Pars-e.com
Price

Price List of AVS Electronics-13
 KEYFOBهشت کانال دوطرفه
فرستنده هشت کانال –  5کلید فعالسازی – عملکردهای فرستنده :کنترل فعال سازی و غیر فعال سازی سیستم آالرم دهی ،فعال سازی خروج ها – عملکردهای گیرنده LED :چندرنگی
وضعیت روشن/خاموش سیستم –  buzzerروشن/خاموش سیستم  -فرکانس – FM 868 MHz :فرکانس متغیر – دوطرفه – برد :تا  150متر در فضای باز – منبع تغذیه :یک باتری
لیتیومی  – 3Vنوع  – 2032رنگ :مشکی کربنی با کاور کربن جهت محیط های شرجی – اندازه – x 35 mm 85 :سازگار با CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2

17,840,000

BIP 4

 KEYFOBهشت کانال
فرستنده هشت کانال –  5کلید فعالسازی – فرکانس – FM 868 MHz :فرکانس متغیر – دوطرفه – برد :تا  150متر در فضای باز – عملکرد :راه اندازی/توقف/فعالسازی خروجی/ضد
سرقت – منبع تغذیه :یک باتری لیتیومی  – 3Vنوع  – 2032رنگ :عاجی – اندازه – 85x35 mm :سازگار با  CONCORDE PLUS WS، XSATWS/2، INTWSو
.INTW4S

13,170,000

A500 WS 4

صفحه نمایش  LCDوایرلس  32کارکتر
دوطرفه – وایرلس  – FM 868 MHz -صفحه نمایش وایرلس  32کارکتر  LED 7 +نمایانگر وضعیت سیستم – میکروفون و اسپیکر یکپارچه – تقویت کننده سیگنال برای  125سنسور
وایرلس – منبع تغذیه :باتری لیتیومی سایز  AA 3,6 V 2,6 Ahبا  12V – 2ورودی زون با .Negative NC

40,330,000

XGSM

ماژول GSM/ GPRS
ماژول پالگین شبکه  GSM., GPRSقابلیت ارسال پروتکل های  – )CONTACT ID IP/SIA IP(IPارسال/دریافت پیام کوتاه .سازگار با اپلیکیشن  MYAVS-ALARMبرای
مدیریت از طریق گوشی هوشمند و تبلت.تامین اینترنت دستگاه  ،قابلیت تلفن کننده صوتی و ارسال ودریافت پیام کوتاه

45,500,000

40

EWEB
PLUS B

ماژول شبکه
رابط ارتباط برای اتصال واحدهای کنترل  Capture/ Xtreamبه شبکه  LANاست .وب سرور یکپارچه برای مدیریت  Capture/ Xtreamبا یک مرورگر داخلی معمولی ،همچنین
عملکردهای گوناگونی نیز در اختیار کاربر قرار می دهد ،از قبیل :کنترل وضعیت سیستم بطور لحظه ای بر روی نقشه گرافیکی – فعال/غیرفعال سازی سیستم آالرم و روش/خاموش
خروجی ها – کنترل ورودی رویدادها ،تشخیص و محدودکردن زون ها – ارسال آالرم ،روشن/خاموش و هشدار خطا از طریق ایمیل – مدیریت اپلیکیشن موبایل «»MY AVS ALARM
 قابلیت اتصال همزمان  4کاربر – ارسال پروتکل های دیجیتال  TCP-IPبا رمزگذاری استاندارد دیتا  – AES128 bitمدیریت پروتکل  AVS-XLINKبرای یکپارچه سازی با سایرسیستم ها – استفاده از سرور  ،AVS CLOUDروشن/خاموش کردن سکتورها – مدیریت سناریوها – کنترل های اتوماسیون خانه – کنترل وضعیت زون – تشخیص و خواندن ورودی
رویدادها – انتقال تصاویر ثبت شده بصورت زنده توسط دوربین های متصل به شبکه  ،TCP-IPسازگار با  ® ONVIF Sیا  ®MJPEGجهت کنترل پانل های سری رپتور

38,510,000

41

DIGIVOC

تماس صوتی
ماژول گویش جهت پخش اعالن های صوتی در زمان تماس –  300گویش از پیش ضبط شده و  40صدای قابل سفارشی سازی تا  120ثانیه

13,750,000

42

XSATWS4

گیرنده وایرلس دوطرفه
ماژول توسعه زون بی سیم  -قابلیت اضافه نمودن  32زون بی سیم به کنترل پانل ها  -با اضافه کردن این ماژول  64ریموت و  8آژیر بی سیم نیز به کنترل پانل می توان اضافه نمود 2 -
زون ورودی /خروجی کمکی  -محدوده پوشش در فضای باز  150متر

31,630,000

43

C8

ماژول توسعه  RS485برای  .CAPTUREهشت ترمینال را می توان بطور مجزا بعنوان  INPUTSیا  OUTPUTSبرنامه نویسی کرد.

18,080,000

FOGGY 30 A

سیستم حفاظتی مه ساز Foggy – 400m3
ظرفیت مخزن :یک لیتر – تعداد فعال سازی ها 30 :بار ،هر کدام  10ثانیه – مدیریت :فعال سازی و غیر فعال سازی از طریق کنترل از راه دور – مصرف برق 120W ~ 700W :
– مدت زمان استارت اولیه 12 :دقیقه – استارت بعدی :حداکثر  5دقیقه – اندازه دستگاه x 264 x 163 358 :میلیمتر – وزن 14Kg – Input :ها :مسدودسازی کلی؛ مسدودسازی به
دلیل آتش سوزی؛  OutputهاDeployment in progress :؛ تمپر؛ سطح مایع؛ اشکال فنی در عملکرد :قطع شبکه ،سطح باتری ،خطای باتری ،اشکال در عملکرد پمپ ،دمای برد،
دمای  – Boilerاتصاالت :پورت سلایر  RS485مطابق با استانداردهای جهانی اختصاصی برای سیستم های  ،AVSامکان ثبت  1000رویداد با تاریخ و ساعت؛ اتصال  USBپورت
جهت کانفیگ EN 50131-8 Class II ،

502,270,000

45

FOGGY 50W

سیستم حفاظتی مه ساز Foggy – 750m3
ظرفیت مخزن 1.5 :لیتر – تعداد فعال سازی ها 23 :فعالسازی ،هر کدام 20ثانیه – مدیریت :فعال سازی و غیر فعال سازی از طریق کنترل از راه دور – مصرف برق ~ 200w :
 – 1100wمدت زمان گرمای اولیه 20 :دقیقه – گرمای بعد از فعالسازی :حداکثر  5دقیقه – اندازه دستگاه x 354 x 165 480 :میلیمتر – وزن 22Kg – Input :ها :فعال سازی
سیستم :روشن /خاموش سیستم آالرم دهی؛ مسدودسازی کلی؛ مسدودسازی به دلیل آتش سوزی؛  OutputهاDeployment in progress :؛ تمپر؛ سطح مایع؛ اشکال فنی در عملکرد:
قطع شبکه ،سطح باتری ،خطای باتری ،اشکال در عملکرد پمپ ،دمای برد ،دمای  – Boilerاتصاالت :پورت سلایر  RS485مطابق با استانداردهای جهانی اختصاصی برای سیستم های
 ،AVSامکان ثبت  1000رویداد با تاریخ و ساعت USB -پورت جهت کانفیگ XGSM): EN 50131-8 Class II -

618,100,000

46

SRB10

مخزن یدک فاگی Foggy 30 :

29,480,000

47

SRB15

مخزن یدک فاگی Foggy 50 :

36,360,000

36

37

38

مه ساز فاگی

44

کنترل پنل ها

39

BIP 4 PLUS C

