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   هوشمند ثابت دوربین.1

 سیستم کنترل مرکز عنوان به نظارت تصویری سامانه

 HD رزولوشن کیفیت-

  واید تصویری پوشش-

 دور راه از طرفه دو مکالمه امکان-

 مجهز به آژیر داخلی-

 شب در دید قابلیت-

 صدا و حرکت اساس بر تصاویر ضبط امکان-

 سرقت اعالم چشمی دارای-

 دوربین هر به سنسور 32 کردن اضافه امکان-

 

 

 هوشمند گردان دوربین. 2

 سیستم کنترل مرکزسامانه نظارت تصویری به عنوان 

 شب در دید قابلیت-

 افقی و عمودی چرخش-

 دور راه از طرفه دو مکالمه امکان -

 HD تصویری کیفیت-

 سیم بی و فای وای-

 

 

 سیستم نظارت تصویری 

+ 

 اعالم سرقت



 

 سنسور درب و پنجره -3

 پنجره و درب شدن بسته و باز تشخیص مگنت-

 آمپر میلی 70 سطح از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم-

 دوربین به شدن اضافه امکان-

 متر 30 نهایی برد-

 ولت 1.5 باطری-

 سیم بی-

 

 

 

 

 

 کلید اعالم اضطرار. 4

اطالع سالمندان و کودکان( جهت برای برای استفاده در داخل منزل )دکمه  یک فشار با اضطراری تنها پیام امکان ارسال-

  در هر مکانبه افراد مورد نظر  رسانی از وضعیت های اضطراری

 میلی آمپر 30 از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم -

 متر 30برد نهایی -

 ولت 3 باطری-

 بی سیم -

 

 



 

 

 . سنسور تشخیص حرکت5

 متر 2.2 تا حرکت قابلیت تشخیص-

 میلی آمپر 30 از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم -

 متر 30 نهایی برد-

 ولت 9 باطری-

 سیم بی -

 

 

 

 

 

 . ریموت کنترل6

 کل سیستم فیزیکی فعال سازی و غیر فعالسازی-

 میلی آمپر 70 از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم -

 متر 30برد نهایی -

 بی سیم-

 

 



 

 

 

 سنسور تشخیص دود.7

 حریق اعالم سیستم_

 دوربین به شدن اضافه امکان-

 آمپر میلی 30 از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم--

 متر 30 نهایی برد-

 ولت 9 باطری_

 سیم بی - 

 

 

 

 سنسور تشخیص گاز.  8

 COقابلیت تشخیص گاز _

 ولت 9باطری -

 میلی آمپر 30 از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم -

 متر 30برد نهایی -

 بی سیم-

 



 

 هوشمند پریز. .9

 راه دور از الکتریکی لوازم امکان کنترل-

 اتوماتیک و دستی روشن/  خاموش-

 ولت 200-100 متناوب برق ولتاژ-

 پورت تک-

 سیم بی-

 

 

 خطر آژیر. 10

 و مجهز به چراغ چشمک زن اعالم هشدار صوتی -

 آمپر میلی 300 سطح از جریان میزان شدن کمتر صورت در هشدار اعالم -

 ولت 12 مستقیم برق ولتاژ-

 متر 30 نهایی برد-

 سیم بی-

 

 

 

 

 

 



 

 هوشمند روشنایی کلید.11

 کنترل محلی و از راه دوردارای قابلیت  -

 ولت 260-90 متناوب برق ولتاژ-

 سیم بی ارتباط-

 

 

 


