لیست قیمت محصوالت پارادوکس کانادا 96/11/1

آموزش رايگان

MAGELLAN

چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

نام محصول

MG6250
GPRS14
PA7

لیست همکار
قیمت(ريال)

کنترل پانل بیسیم  46زون با امکان  GSM,GPRS,LANبه همراه ريموت

21.644.444

ماژول ارتباطي از طريق سیم کارت ،پشتیباني از دو سیم کارت

5.154.444

اداپتور مخصوص دستگاه MG6250

034.444

کنترل پانل MG5050به همراه کي پد ،ريموت و جعبه ،دفترچه راهنماي فارسي

MG5050+K636
MG5050+K10V
MG5050+K32LED
MG5050+K32LCD+
MG5050+K37
MG5050+TM70

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد  K636و جعبه

8.684.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد  10 LEDو جعبه

8.055.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد  32 LEDو جعبه

9.664.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LCDو جعبه

22.015.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد بیسیم  LCDو جعبه

21.134.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  5زون روي برد ،ريموت ،کي پد تاچ اسکرين و جعبه

25.085.444

کنترل پانل  MG5000به همراه کي پد ،ريموت و جعبه ،دفترچه راهنماي فارسي

MG5000+K636
MG5000+K10V
MG5000+K32LED
MG5000+K32LCD+
MG5000+K37
MG5000+TM70
MG5050
MG5000

DIGIPLEX

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  K636و جعبه

0.384.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LEDو جعبه

0.465.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  32 LEDو جعبه

8.264.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LCDو جعبه

24.205.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد بیسیم  LCDو جعبه

24.414.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد تاچ اسکرين و جعبه

26.684.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  6زون روي برد

5.484.444

کنترل پانل بي سیم  31زون با  1زون روي برد

6.004.444

آموزش رايگان
چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

نام محصول

لیست همکار
قیمت(ريال)

کنترل پانل  EVO192به همراه کي پد و جعبه  ،دفترچه راهنماي فارسي
EVO192+K641+
EVO192+K656
EVO192+K641R
EVO192+TM70

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن کي پد  LCDو جعبه

24.534.444

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن کي پد  LCDلمسي و جعبه

به زودي

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن کي پد LCDريدر دار و جعبه

21.064.444

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن کي پد تاچ اسکرين و جعبه

23.084.444

فروش مجزا

K641+
K656
K641R
EVO192

کي پد LCD

4.665.444

کي پد لمسي

به زودي

کي پد  LCDريدر دار

8.924.444

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن

0.324.444

new
آموزش رايگان

INSIGHT

چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

نام محصول

لیست همکار
قیمت(ريال)

کنترل پانل  EVO192به همراه کي پد و جعبه  ،دفترچه راهنماي فارسي
EVOHD192+K641+

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد  LCDو جعبه

22.424.444

EVOHD192+K656

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد لمسي LCDو جعبه

به زودي

EVOHD192+K641R

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد  LCDريدر دار و جعبه

23.914.444

EVOHD192+TM70

کنترل پانل  291زون با  8زون روي برد و  8پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد تاچ اسکرين و جعبه

25.545.444

HD77

چشمي با حسگر قوي و مجهز به دوربین مگا پیکسل

24.104.444

HD77 Bracket

پايه مخصوص HD77

534.444

آموزش رايگان

SPECTRA

چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

نام محصول

لیست همکار
قیمت(ريال)

کنترل پانل  SP4000به همراه کي پد و جعبه  ،دفترچه راهنماي فارسي

SP4000+K636

کنترل پانل  31زون داراي  6زون روي برد و کي پد  LEDو جعبه

3.454.444

کنترل پانل  SP5500به همراه کي پد و جعبه  ،دفترچه راهنماي فارسي

SP5500+K636
SP5500+K10V
SP5500+K32LED
SP5500+K32LCD+
SP5500+K32LX
SP5500+TM70

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  K636و جعبه

5.245.444

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  10LEDو جعبه

5.695.444

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  32LEDو جعبه

5.965.444

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  LCDو جعبه

0.465.444

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  32LXو جعبه و ريموت

24.464.444

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد ،کي پد  TM50و جعبه

21.224.444

کنترل پانل SP6000به همراه کي پد و جعبه ،دفترچه راهنماي فارسي

SP6000+K636
SP6000+K10V
SP6000+K32LED
SP6000+K32LCD+
SP6000+K32LX
SP6000+TM70

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  K636و جعبه

5.965.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  10LEDو جعبه

4.114.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  32LEDو جعبه

4.094.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  LCDو جعبه

8.905.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  32LXو جعبه و ريموت

24.944.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد و کي پد  TM50و جعبه

23.195.444

کنترل پانل  SP7000به همراه کي پد و جعبه  ،دفترچه راهنماي فارسي

SP7000+K32LED
SP7000+K32LCD+
SP7000+K32LX
SP7000+TM70
SP4000

کنترل پانل  31زون داراي  24زون روي برد و کي پد  32LEDو جعبه

8.444.444

کنترل پانل  31زون داراي  24زون روي برد و کي پد  LCDو جعبه

24.084.444

کنترل پانل  31زون داراي  24زون روي برد و کي پد  32LXو جعبه و ريموت

21.835.444

کنترل پانل  31زون داراي  24زون روي برد و کي پد  TM50و جعبه

25.205.444

کنترل پانل  31زون داراي  6زون روي برد

1.454.444

SP5500
SP6000
SP7000
DETECTOR

نام محصول

NV5
476+
DG55
DG65
DG75
DG85
DG467
DG457
950
DM50
DM60
DM70
525DM
NV780
NVX80 new
NV35M new
NV35MR new
PMD2P
PMD75
PMD85
DCT10
DCT2
DCTXP2
WS 588P
WH 588P
WC 588P
G550
GS250
460
SB85
469

کنترل پانل  31زون داراي  5زون روي برد

6.484.444

کنترل پانل  31زون داراي  8زون روي برد

6.504.444

کنترل پانل  31زون داراي  24زون روي برد

5.865.444

آموزش رايگان
چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

لیست همکار
قیمت(ريال)

چشم تشخیص حرکت با قابلیت تشخیص حیوان بهمراه پايه

584.444

چشم تشخیص حرکت

605.444

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با حسگر دوگانه

985.444

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با حسگر چهار گانه

2.324.444

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با توان تشخیص حیوانات

2.514.444

چشم ديجیتالي مخصوص نصب در محیط بیرون داراي تشخیص حیوان

6.955.444

چشم تشخیص حرکت سقفي پارادوم با زاويه  344درجه

2.044.444

حسگر مخصوص تشخیص صداي شکست شیشه

2.844.444

حسگر مخصوص تشخیص ضربه به گاو صندوق و ديوار و کف

5.344.444

چشم با حسگر دو گانه ديجیتال تحت باس اطالعاتي

1.444.444

چشم با حسگر چهار گانه ديجیتال تحت باس اطالعاتي

1.644.444

چشم با حسگر چهار گانه ديجیتال تحت باس اطالعاتي با قابلیت تشخیص حیوان

1.465.444

چشم تشخیص حرکت مايکروويو

1.244.444

سنسور ايجاد فضاي پرده اي از اطراف به عمق ديد  16متر

به زودي

چشم ديجیتالي تلفیقي مايکروويو و اينفرارد با قابلیت انتي ماسك مخصوص فضاي
داخل و بیرون

21.504.444

سنسور ايجاد فضاي پرده اي به طول  24متر با قابلیت تشخیص حیوان

6.154.444

سنسور بي سیم ايجاد فضاي پرده اي به طول  24متر با قابلیت تشخیص حیوان

6.484.444

چشم جديد بي سیم ديجیتال بسیار حساس

3.455.444

چشم بي سیم ديجیتالي با قابلیت تشخیص حیوانات

6.145.444

چشم بي سیم ديجیتالي با قابلیت تشخیص حیوانات بیروني

0.235.444

سنسور مگنت بي سیم با برد بسیار باال با ترمینال ورودي زون سیمي

1.554.444

سنسور مگنت بي سیم با اندازه کوچك شده با برد باال

1.024.444

سنسور مگنت بي سیم بسیار ظريف با برد متوسط

1.645.444

دتکتور دود بي سیم

4.094.444

دتکتور حرارت بي سیم

4.094.444

دتکتور مونواکسید کربن بي سیم

5.495.444

سنسور تشخیص صداي شکستن شیشه بیسیم

0.324.444

سنسور تشخیص جابجايي بیسیم

3.455.444

چشم پارادور با زاويه ديد پرده اي عمودي

2.044.444

پايه مخصوص چشم  DG85طراحي شده براي فضاي بیرون

545.444

پايه چشم مخصوص نصب در فضاي داخلي

154.444

ACCESSORIES

نام محصول

K10V
K32LED
TM70
SOL
K32LCD+
K32LX
K37
K32RF
K636
REM15
REM1
REM2
REM3
REM101
RTX3
SR150
SR130 NEW
SR120
RPT1
2WPGM
VDMP3
VD710
IPR512
ZX8
ZX4
ZX1
BOX
BOX
LSN4
SUB1
PS817
PS17
HUB2
PGM4

آموزش رايگان
چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

لیست همکار
قیمت(ريال)

کي پد  24زون LED

1.024.444

کي پد 31زون LED

3.395.444

کي پد لمسي

24.444.444

نرم افزار نقشه و امکانات اضافه تر براي TM50

به زودي

کي پد 31زون LCD

5.634.444

کي پد با امکان زون بیسیم و تعريف ريموت جهت سري اکسپکترا

4.344.444

کي پد بیسیم LCD

5.965.444

کي پد بیسیم LED

به زودي

کي پد  10زون LED

1.144.444

ريموت کنترل جديد 6دکمه

2.415.444

ريموت کنترل  6دکمه

2.415.444

ريموت کنترل  5دکمه به صورت فرستنده و گیرنده

1.645.444

ريموت کنترل جهت کنترل پارتیشن

3.395.444

شاسي اعالم سرقت بیسیم

2.694.444

ماژول توسعه زون بي سیم  31تايي

3.834.444

آژيرفالشر دار بي سیم به همراه باتري بك آپ

8.834.444

آژيرفالشر دار بي سیم به همراه باتري بك آپ مخصوص فضاي بيرون

4.105.444

آژيرفالشر دار بي سیم به همراه باتري بك آپ مخصوص فضاي داخل

به زودي

ماژول تکرار کننده جهت افزايش برد فرستنده هاي ماژالن

5.224.444

ماژول خروجي قابل کنترل بیسیم براي راه اندازي آژير و وسائل برقي

3.044.444

تلفن کننده با چهار نوع پیغام و هشت حافظه تلفن

1.664.444

تلفن کننده هوشمند با چهار حافظه ضبط صدا و چهار شماره

4.424.444

دستگاه گیرنده  2416کنترل پانل جهت مانیتورينگ مرکزي

242.425.444

ماژول توسعه زون هشت تايي

3.514.444

ماژول توسعه زون چهارتائي

1.184.444

ماژول تبديل زون به حالت آدرس پذير

2.554.444

جعبه فلزي با رنك مقاوم پودري با سطح براق 8*02*02

415.444

جعبه فلزي با رنك مقاوم پودري با سطح براق 8*08*08

805.444

ماژول توسعه سیستم شنود صوتي به چهار زون

22.304.444

ماژول گیرنده و فرستنده صدا همراه با شاسي اعالم اضطراري

6.484.444

برد منبع تغذيه کمکي  2.0امپر با قابلیت شارژ باطري

2.434.444

ماژول مخصوص تغذيه کمکي با قابلیت ارسال انواع گزارشات

6.254.444

ماژول جدا کننده خط باس به دو کانال جداگانه

5.084.444

ماژول خروجي قابل برنامه ريزي با چهار عدد رله  2آمپري

3.444.444

PA6
307USB
PCS250
IP150
ACM12
R915
R910
R890
C702
R885S
C704
C706
R885
R870
C705
UC-300
NEWACC
506 Parahorn
501 Parahorn
Trans
Battery

آداپتور مخصوص کي پد بي سیم

025.444

رابط بین کنترل پانل و کامپیوتر

1.945.444

نسل جديد ماژول ارتباطي GSM/GPRS

24.534.444

ماژول جديد ارتباط از طريق اينترنت

0.465.444

ماژول توسعه کنترل تردد با يك ورودي کارت خوان و يك خروجي

5.045.444

کارت خوان پراکسي همراه با کي پد

6.035.444

کارت خوان پراکسي

6.035.444

کارت خوان پراکسي برد بلند طراحي شده مخصوص فضاي بیرون

24.854.444

کارت پراکسي بسیار محکم و قوي غیر قابل چاپ

144.444

کارتخوان به همراه کد استندالون

8.264.444

تگ جاسوئیچي پراکسي

364.444

کارت پراکسي با قابلیت چاپ

334.444

کارت خوان پراکسي داراي صفحه کلید مخصوص فضاي داخل و خارج

0.824.444

کارت خوان پراکسي مخصوص فضاي داخل

1.465.444

تگ پراکسي با طراحي جديد

364.444

مبدل اتصال کنترل پنل هاي اعالم سرقت ديگر برندها با پروتکل  CIDبه ماژول
ارتباطي  PCS250و  IP150براي مانیتورينگ يکپارچه

6.483.444

نرم افزار گزارش گیري کنترل تردد و سیستم حفاظتي

24.205.444

آژير فالشر دار بیروني با باتري بك آپ

2.884.444

آژير فالشر دار داخلي با باتري بك آپ

2.384.444

ترانس  24ولت  1آمپر

344.444

باتري  21ولت  0آمپر

454.444

