لیست قیمت محصوالت پارادوکس کانادا 97/3/51

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

51.049.999

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

4.049.999

اداپتور مخصوص دستگاه MG6250

069.999

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  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  K636و جعبه

59.059.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  10 LEDو جعبه

55.309.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  32 LEDو جعبه

53.519.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LCDو جعبه

51.909.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد بیسیم  LCDو جعبه

51.069.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  1زون روي برد ،ريموت ،کي پد تاچ اسکرين و جعبه

39.251.999

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  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد  K636و جعبه

0.199.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LEDو جعبه

0.069.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد  32 LEDو جعبه

59.601.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد  LCDو جعبه

52.599.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد بیسیم  LCDو جعبه

52.441.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد ،ريموت ،کي پد تاچ اسکرين و جعبه

50.421.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  6زون روي برد

4.169.999

کنترل پانل بي سیم  23زون با  3زون روي برد

4.521.999

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  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن کي پد  LCDو جعبه

52.119.999

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن کي پد  LCDلمسي و جعبه

نا موجود

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن کي پد LCDريدر دار و جعبه

54.699.999

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن کي پد تاچ اسکرين و جعبه

50.029.999

فروش مجزا

K641+
K656
K641R
EVO192

کي پد LCD

0.301.999

کي پد لمسي

نا موجود

کي پد  LCDريدر دار

55.641.999

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن

0.691.999

EVOHD

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن  /پشتیباني از دوربین HD77

11.250.000

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  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد  LCDو جعبه

56.061.999

EVOHD192+K656

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد لمسي LCDو جعبه

نا موجود

EVOHD192+K641R

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد  LCDريدر دار و جعبه

50.051.999

EVOHD192+TM70

کنترل پانل  503زون با  0زون روي برد و  0پارتیشن و قابلیت پشتیباني ازسنسور
 HD77کي پد تاچ اسکرين و جعبه

3.929.999

HD77

چشمي با حسگر قوي و مجهز به دوربین مگا پیکسل

52.351.999

HD77 Bracket

پايه مخصوص HD77

409.999

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  23زون داراي  6زون روي برد و کي پد  LEDو جعبه

6.401.999

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  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  K636و جعبه

4.419.999

کنترل پانل  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  10LEDو جعبه

0.901.999

کنترل پانل  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  32LEDو جعبه

0.419.999

کنترل پانل  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  LCDو جعبه

0.069.999

کنترل پانل  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  32LXو جعبه و ريموت

53.039.999

کنترل پانل  23زون داراي  1زون روي برد ،کي پد  TM50و جعبه

51.101.999

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  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  K636و جعبه

0.419.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  10LEDو جعبه

0.991.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  32LEDو جعبه

0.069.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  LCDو جعبه

55.119.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  32LXو جعبه و ريموت

56.559.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد و کي پد  TM50و جعبه

50.559.999

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

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

کنترل پانل  23زون داراي  54زون روي برد و کي پد  32LEDو جعبه

55.561.999

کنترل پانل  23زون داراي  54زون روي برد و کي پد  LCDو جعبه

52.009.999

کنترل پانل  23زون داراي  54زون روي برد و کي پد  32LXو جعبه و ريموت

54.151.999

کنترل پانل  23زون داراي  54زون روي برد و کي پد  TM50و جعبه

50.129.999

کنترل پانل  23زون داراي  6زون روي برد

3.469.999

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  23زون داراي  1زون روي برد

1.319.999

کنترل پانل  23زون داراي  0زون روي برد

1.009.999

کنترل پانل  23زون داراي  54زون روي برد

0.131.999

آموزش رايگان
چهار سال گارانتي و ده سال خدمات

لیست همکار
قیمت(ريال)

چشم تشخیص حرکت با قابلیت تشخیص حیوان بهمراه پايه

031.999

چشم تشخیص حرکت

459.999

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با حسگر دوگانه

5.309.999

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با حسگر چهار گانه

5.409.999

چشم تشخیص حرکت ديجیتال با توان تشخیص حیوانات

5.049.999

چشم ديجیتالي مخصوص نصب در محیط بیرون داراي تشخیص حیوان

4.209.999

چشم تشخیص حرکت سقفي پارادوم با زاويه  249درجه

3.509.999

حسگر مخصوص تشخیص صداي شکست شیشه

3.251.999

حسگر مخصوص تشخیص ضربه به گاو صندوق و ديوار و کف

4.001.999

چشم با حسگر دو گانه ديجیتال تحت باس اطالعاتي

3.419.999

چشم با حسگر چهار گانه ديجیتال تحت باس اطالعاتي

2.509.999

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

2.691.999

چشم تشخیص حرکت مايکروويو

3.001.999

سنسور ايجاد فضاي پرده اي از اطراف به عمق ديد  36متر

نا موجود

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

54.501.999

سنسور ايجاد فضاي پرده اي به طول  59متر با قابلیت تشخیص حیوان

1.609.999

سنسور بي سیم ايجاد فضاي پرده اي به طول  59متر با قابلیت تشخیص حیوان

4.939.999

چشم جديد بي سیم ديجیتال بسیار حساس

2.029.999

چشم بي سیم ديجیتالي با قابلیت تشخیص حیوانات

1.659.999

چشم بي سیم ديجیتالي با قابلیت تشخیص حیوانات بیروني

0.501.999

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

2.301.999

سنسور مگنت بي سیم با اندازه کوچك شده با برد باال

2.601.999

سنسور مگنت بي سیم بسیار ظريف با برد متوسط

2.501.999

دتکتور دود بي سیم

0.069.999

دتکتور حرارت بي سیم

0.069.999

دتکتور مونواکسید کربن بي سیم

4.111.999

سنسور تشخیص صداي شکستن شیشه بیسیم

0.691.999

سنسور تشخیص جابجايي بیسیم

2.029.999

چشم پارادور با زاويه ديد پرده اي عمودي

3.509.999

پايه مخصوص چشم  DG85طراحي شده براي فضاي بیرون

031.999

پايه چشم مخصوص نصب در فضاي داخلي

239.999

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  59زون LED

2.601.999

کي پد 23زون LED

6.241.999

کي پد لمسي

53.061.999

نرم افزار نقشه و امکانات اضافه تر براي TM50

نا موجود

کي پد 23زون LCD

4.009.999

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

0.501.999

کي پد بیسیم LCD

0.419.999

کي پد بیسیم LED

نا موجود

کي پد  10زون LED

3.021.999

ريموت کنترل جديد 6دکمه

3.909.999

ريموت کنترل  6دکمه

3.909.999

ريموت کنترل  1دکمه به صورت فرستنده و گیرنده

2.501.999

ريموت کنترل جهت کنترل پارتیشن

6.241.999

شاسي اعالم سرقت بیسیم

5.039.999

ماژول توسعه زون بي سیم  23تايي

6.029.999

آژيرفالشر دار بي سیم به همراه باتري بك آپ

55.241.999

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

0.901.999

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

نا موجود

ماژول تکرار کننده جهت افزايش برد فرستنده هاي ماژالن

4.101.999

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

6.041.999

تلفن کننده با چهار نوع پیغام و هشت حافظه تلفن

2.569.999

تلفن کننده هوشمند با چهار حافظه ضبط صدا و چهار شماره

0.021.999

دستگاه گیرنده  5936کنترل پانل جهت مانیتورينگ مرکزي

529.009.999

ماژول توسعه زون هشت تايي

6.129.999

ماژول توسعه زون چهارتائي

3.021.999

ماژول تبديل زون به حالت آدرس پذير

5.004.199

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

091.999

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

5.531.999

ماژول توسعه سیستم شنود صوتي به چهار زون

نا موجود

ماژول گیرنده و فرستنده صدا همراه با شاسي اعالم اضطراري

1.319.999

برد منبع تغذيه کمکي  5.0امپر با قابلیت شارژ باطري

5.231.999

ماژول مخصوص تغذيه کمکي با قابلیت ارسال انواع گزارشات

1.269.999

ماژول جدا کننده خط باس به دو کانال جداگانه

0.621.999

ماژول خروجي قابل برنامه ريزي با چهار عدد رله  2آمپري

2.069.999

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

039.999

رابط بین کنترل پانل و کامپیوتر

2.069.999

نسل جديد ماژول ارتباطي GSM/GPRS

52.119.999

ماژول جديد ارتباط از طريق اينترنت

0.069.999

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

0.639.999

کارت خوان پراکسي همراه با کي پد

4.901.999

کارت خوان پراکسي

4.901.999

کارت خوان پراکسي برد بلند طراحي شده مخصوص فضاي بیرون

35.401.999

کارت پراکسي بسیار محکم و قوي غیر قابل چاپ

310.199

کارتخوان به همراه کد استندالون

59.601.999

تگ جاسوئیچي پراکسي

669.999

کارت پراکسي با قابلیت چاپ

631.199

کارت خوان پراکسي داراي صفحه کلید مخصوص فضاي داخل و خارج

59.911.999

کارت خوان پراکسي مخصوص فضاي داخل

2.691.999

تگ پراکسي با طراحي جديد

669.999

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

1.299.999

نرم افزار گزارش گیري کنترل تردد و سیستم حفاظتي

52.901.999

آژير فالشر دار بیروني با باتري بك آپ

3.639.999

آژير فالشر دار داخلي با باتري بك آپ

5.001.999

ترانس  54ولت  3آمپر

619.999

باتري  53ولت  0آمپر

019.999

