
 رد استـار الکتـرونیک                             
 کننده سیستم های حفاظتی و لوازم جانبی عرضه                            

 

                    6شماره  –طبقه همکف –مرکز تجاری امجد  –بعد از پل حافظ  –خیابان جمهوری  نشانی:
 66748529 فاکس :                    66732437-66724556 -66722156 تلفن تماس:

 

 
 

 مدار بستهکاور دوربین 

 قیمت عکس مشخـصات مدل

AMT – 1055 

 IP 65کاور پالستیکی 

 : یابعاد داخل

  سانتیمتر 9ارتفاع  - سانتیمتر 8.5عرض  - سانتیمتر 24طول 

 : یابعاد بیرون

  سانتیمتر 11ارتفاع  - سانتیمتر 10عرض  - سانتیمتر 29طول 

 

 

 ريال 2.500.000

AMT – 1066 
 IP 65کاور پالستیکی 

  

 

 اتمام موجودی

AMT – 6010 

 IP 66 فلزیکاور 

 : یابعاد داخل

  سانتیمتر 7.5ارتفاع  - سانتیمتر 10.5عرض  - سانتیمتر 25طول 

 : یابعاد بیرون

 سانتیمتر 10ارتفاع  - سانتیمتر 14عرض  - سانتیمتر 35طول 

 

 اتمام موجودی

AMT – 6012 

 IP 66 فلزیکاور 

 : یابعاد داخل

  سانتیمتر 7.5ارتفاع  - سانتیمتر 10.5عرض  - سانتیمتر 30طول 

 : یابعاد بیرون

 سانتیمتر 10ارتفاع  - سانتیمتر 14عرض  - سانتیمتر 40طول 

 

 اتمام موجودی
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

PTS – 5002 پایه پالستیکی 

 

 ريال 100.000

BMT – 04 
 پایه آلومینیومی

 نقره ای رنگ

 

 ريال 200.000

BMT – 05 
 پایه آلومینیومی

 نقره ای رنگ

 

 
 

 ريال 150.000

BMT-1925 
 رابط افزابش طول آلومینیومی

 سانتی متری 25

 

 ريال 150.000

BMT-1935 
 رابط افزابش طول آلومینیومی

 سانتی متری 35

 

 ريال 200.000
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 دوربین مدار بسته پايه

 

 قیمت عکس مشخـصات مدل

BMT- 3060L سانتی متر 60تا  30ارتفاع  –ه تلسکوپی خم پای 

 

 ريال 3.200.000

BMT- 2040 سانتی متر 40تا  20ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

 

 ريال 2.000.000

BMT- 4006 ريال 2.750.000 سانتی متر 60تا  30ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

BMT- 6012 ريال 3.300.000 سانتی متر 120تا  60ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

BMT - 1020 ريال 6.000.000 متر 2تا  1ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

BMT - 306 
 

 سانتی متر 60تا  30ارتفاع  –ه تلسکوپی پای

 

 ريال 4.500.000

BMT - 612 ريال 5.500.000 سانتی متر 120تا  60ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

BMT - 102 ريال 7.600.000 متر 2تا  1ارتفاع  –ه تلسکوپی پای 

BMT – 3060D  سانتی متر 60تا  30ارتفاع  –پایه تلسکوپی دام 

 

 ريال 6.000.000

BMT – 6012D  ريال 8.000.000 سانتی متر 120تا  60ارتفاع  –پایه تلسکوپی دام 
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

 پایه دیواری دام

 اینچ 2.5

 کوچک  -پایه دیواری دام پالستیکی 

 مشکی رنگ

 سانتی متر 10قطر : 

 سانتی متر 13طول : 

  سانتی متر 6ارتفاع : 

 ريال 100.000

 دیواری دامپایه 

 اینچ 4

 بزرگ –پایه دیواری دام پالستیکی 

 مشکی رنگ

 سانتی متر 14قطر : 

 سانتی متر 17طول : 

 سانتی متر 9ارتفاع : 

 

 ريال 300.000

 پایه دیواری دام

 اینچ 4

 بزرگ –پایه دیواری دام پالستیکی 

 سفید رنگ

 سانتی متر 14قطر : 

 سانتی متر 17طول : 

 سانتی متر 9ارتفاع : 
 

 ريال 500.000

403S 

 کوچک –پایه دیواری دام پالستیکی 

 سفید رنگ

 سانتی متر 10قطر : 

 سانتی متر 12طول : 

 سانتی متر 8ارتفاع : 

 

 ريال 850.000

403B 

 بزرگ –پایه دیواری دام پالستیکی 

 سفید رنگ 

 سانتی متر 14قطر : 

 سانتی متر 17طول : 

 سانتی متر 9ارتفاع : 

 

 موجودیاتمام 
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 دوربین مدار بسته پايه

1258A 

 کوچک –پایه دیواری دام پالستیکی 

 سفید رنگ

 سانتی متر  12قطر : 

 سانتی متر 18.5طول : 

 سانتی متر 11.5ارتفاع: 

 

 ريال 1.500.000

1258ZJ 

 بزرگ –پایه دیواری دام پالستیکی 

 سفید رنگ

 سانتی متر 13.5قطر : 

 سانتی متر 14طول : 

 سانتی متر 15 ارتفاع :

 

 ريال 1.700.000

DH-PFB203W 

 پایه دیواری دام آلومینیومی فابریک داهوا

 سفید رنگ

 سانتی متر 16قطر : 

 سانتی متر 12.2طول : 

 سانتی متر 7.6ارتفاع : 

 

 اتمام موجودی

DH-PFB204W 

 پایه دیواری دام آلومینیومی فابریک داهوا

 سفید رنگ

 سانتی متر 16قطر : 

 سانتی متر 12.2طول : 

 سانتی متر 7.6ارتفاع : 

 

 اتمام موجودی
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پایه دیواری دام 

 اینچ 4متال 

 بزرگ –پایه دیواری دام فلزی 

 سفید رنگ

 سانتی متر 15.5قطر : 

 سانتی متر 18طول : 

 سانتی متر 13ارتفاع : 
 

 ريال 4.500.000

608D 

 بزرگ –پایه دیواری دام فلزی 

 سفید رنگ

 مترسانتی  15قطر : 

 سانتی متر 15طول : 

 سانتی متر 19ارتفاع : 

 

 اتمام موجودی

5012 
 پایه فلزی پایه گردان و دوربین دام 

 سفید رنگ

 

 
 

 ريال 3.300.000
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

DS-1681ZJ پایه اسپید دام هایک ویژن 

 

 ريال 2.000.000

DS-1663ZJ 
 اسپید دام پایه سقفی کوتاه 

 هایک ویژن

 

 ريال 5.500.000

DS-1661ZJ 
 پایه سقفی اسپید دام 

 هایک ویژن

 

 ريال 6.000.000

DS-1602-ZJ 
 پایه دیواری اسپید دام 

 هایک ویژن

 

 ريال 7.000.000

5025 
 پایه دکل 

 مناسب جهت دوربین های اسپید دام

 

 ريال 2.200.000

5026 
 پایه کنج 

 های اسپید داممناسب جهت دوربین 

 

 ريال 2.000.000
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

BMT-5016 
 پایه فلزی کاور صندوقی

 سفید رنگ

 

 ريال 1.700.000

BMT-2301 

 
 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر  17طول : 

 سانتی متر 3.5قطر لوله 
 

 ريال 2.700.000

BMT-2302 

 
 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر  26طول : 

  سانتی متر 3.5قطر لوله 

 ريال 3.100.000

BMT – 2303 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر  38طول : 

 سانتی متر 3.5قطر لوله 
 

 ريال 3.600.000

BMT – 2304 

 پایه کاور عصایی

 رنگ بژ

 درجه 45دوران محدودیت 

 سانتی متر 28 –سانتی متر  44طول : 

 سانتی متر 3.5قطر لوله 

 

 ريال 5.000.000
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

BMT – 2305 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر  21طول : 

 سانتی متر 3.5قطر لوله 
 

 ريال 2.400.000

BMT – 2307   

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر  45.5طول : 

  سانتی متر 3.5قطر لوله 

 ريال 4.200.000

BMT - 2312 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر 39طول : 

  سانتی متر 3.5قطر لوله 

 ريال 2.800.000

BMT - 2406 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 درجه 45محدودیت دوران 

 سانتی متر 51.5طول : 
 

 ريال 3.600.000 
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

BMT - 2603 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 بدون محدودیت دوران

 

 ريال 4.500.000

BMT - 2806 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 بدون محدودیت دوران

 

 ريال 5.500.000

BMT - 2808 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 بدون محدودیت دوران

 سانتی متر 76.5طول : 

 

ريال 9.000.000  
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 دوربین مدار بسته پايه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

BMT - 2809 

 پایه کاور 

 رنگ بژ

 بدون محدودیت دوران

 سانتی متر 62.5طول : 

 

 ريال 9.000.000

BMT - 2905 
 فک دوربین کوچک

 میلی متر 80*48*45ابعاد : 

 

 ريال 1.500.000

BMT - 2909 فک دوربین بزرگ 

 

 اتمام موجودی

3D 

 فک دوربین با سه درجه آزادی

 مناسب جهت دوربین های پالک خوان

 سانتی متر 10.5*  10.5ابعاد : 

 سانتی متر 9ارتفاع : 

 

 ريال 3.500.000
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 دوربین مداربسته (Cam Boxکم باکس )

 قیمت عکس مشخـصات مدل

 13×13کم باکس 

 حجم اینچ گسترده 

 مناسب برای تمامی دوربین های مداربسته 

 7 قابلیت نصب Pg 

 با کیفیت باال و طراحی مدرن 

 جلوگیری از نویز در دوربین مداربسته 

  برابر آتش سوزیتاخیر در 

 ضد آفتاب و آب و مقاوم در برابر ضربه 

  میلی متر 55ارتفاع  

 ريال 260.000

 کم باکس لوالیی

14×14 

 حجم اینچ گسترده 

 مناسب برای تمامی دوربین های مداربسته 

 7 قابلیت نصب Pg 

 با کیفیت باال و طراحی مدرن 

 جلوگیری از نویز در دوربین مداربسته 

 سوزی تاخیر در برابر آتش 

 ضد آفتاب و آب و مقاوم در برابر ضربه 

 درب لوالیی  

 ريال 360.000

 15×15کم باکس 

 حجم اینچ گسترده 

 مناسب برای تمامی دوربین های مداربسته 

 7 قابلیت نصب Pg 

 با کیفیت باال و طراحی مدرن 

 جلوگیری از نویز در دوربین مداربسته 

 تاخیر در برابر آتش سوزی 

  مقاوم در برابر ضربهضد آفتاب و آب و 

  میلی متر 65ارتفاع 

 ريال 350.000
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 داهوا  دوربین مداربسته (Junction Box)  جعبه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

DH-PFA121 

 جانکشن باکس فابریک داهوا

 IP66ضد آب 

 جنس بدنه : آلومینیوم

 ابعاد : 
134.0mmx133.5mmx56.0mm 

 

 

 ريال 6.500.000

DH-PFA122 

 جانکشن باکس فابریک داهوا

 IP66ضد آب 

 جنس بدنه : آلومینیوم

 ابعاد : 
134.0mmx133.5mmx56.0mm 

 

 ريال 6.500.000

DH-PFA130-E 

 جانکشن باکس فابریک داهوا

 IP66ضد آب 

 جنس بدنه : آلومینیوم

 ابعاد : 
Φ124mmx41mm 

 

 ريال 5.700.000
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 ( دوربین مداربستهJunction Box)  جعبه

 قیمت عکس مشخـصات مدل

CP01 

 جانکشن باکس پالستیکی دوربین دام

 سانتی متر 13.5قطر : 

 سانتی متر 3ارتفاع :       

 

 ريال 800.000

JB جانکشن باکس فلزی 

 

 ريال 3.500.000
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 تقسیمجعبه 

 قیمت عکس مشخـصات مدل

10×10 

 10در  10جعبه تقسیم 

 متر میلی 100عرض :  –متر  میلی 100طول : 
 میلی متر 60ارتفاع : 

 

 ريال 108.000

15×10 

 15در  10جعبه تقسیم 

 متر میلی 100عرض :  –متر  میلی 150طول : 
 میلی متر 65ارتفاع : 

 

 ريال 145.000

20×15 

 15در  20جعبه تقسیم 

 متر میلی 150عرض :  –متر  میلی 200طول : 
 میلی متر 80ارتفاع : 

 

 ريال 205.000

24×17 

 24در  17جعبه تقسیم 

 متر میلی 170عرض :  –متر  میلی 240طول : 
 میلی متر 100ارتفاع : 

 

 ريال 650.000

31×21 

 31در  21جعبه تقسیم 

 متر میلی 210عرض :  –متر  میلی 310طول : 
 میلی متر 120ارتفاع : 

 

 ريال 990.000


