
رد استـار الکتـرونیـک
عرضه کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی

Ite m T ype P ic tu re M o de l N o D e s c rip tio n شرح فارسی قیمت مصرف کننده

x8 Zone Wired هشت زون سیمی

x32 Zone Wireless زون حریق-  ساعته 24زون -   زون بی سیم 32با 

23 Hours Zone زون پیرامون

Fire Zone

Primeter Zone

App & Web support

SIM Card + GPRS

x8 Zone Wired هشت زون سیمی

x32 Zone Wireless زون حریق-  ساعته 24زون -   زون بی سیم 32با 

24 Hours Zone زون پیرامون

Fire Zone

Primeter Zone

App & Web support قابلیت نصب آژیر با آمپر باال

SIM Card + GPRS

No Wired Zone x32 Zone Wireless فقط بی سیم

24 Hours Zone  ساعته زون حریق24زون -  زون بی سیم  32

Fire Zone زون پیرامون

Primeter Zone

App & Web support

SIM Card + GPRS

3 Panel MX-BA-PAN-02 25,000,000

پشتیبانی از اپلیکیشن و صفحه و تلفن کننده سیم کارتی و اینترنت 

سیم کارت

1






ماهه
فراگستر25گارانتی

1400 مهر  25- لیست قیمت دزدگیر هوشمند مکسرون 

2 Panel MX-BA-PAN-01+ پشتیبانی از اپلیکیشن و صفحه و تلفن کننده سیم کارتی و اینترنت 30,000,000

سیم کارت

27,800,000MX-BA-PAN-01Panel پشتیبانی از اپلیکیشن و صفحه و تلفن کننده سیم کارتی و اینترنت 

سیم کارت
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ماهه
فراگستر25گارانتی

1400 مهر  25- لیست قیمت دزدگیر هوشمند مکسرون 

x8 Zone Wired  زون سیمی با جریان دهی قوی8

x32 Zone Wireless زون حریق-  ساعته 24زون -  زون بی سیم 32

24 Hours Zone  پارتیشن4- زون پیرامون 

Fire Zone پشتیبانی از اپلیکیشن و صفحه وب

Primeter Zone  عددحافظه تلفن4-   جداگانه PGMخروجی 

App & Web support x4 Partitions x4 PGM 

x4 Tel No.
امکان افزودن باتری جانبی

External Batteri Bus زون سیمی از طریق 88امکان افزودن 

Option: Adding 88 Zones via Bus تلفن کننده سیمی+ اینترنت سیم کارت + تلفن کننده سیم کارتی 

SIM Card + GPRT + PSTN

Wired Key Pad کی پد باسیم سیم

Arm / Disarm کارت خوان

LCD Monitoring

Confinguration Via keyPad

4 Panel MX-BA-PAN-03 37,000,000

5 Wired  KeyPad MX-BA-RKP-01 11,200,000
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ماهه
فراگستر25گارانتی

1400 مهر  25- لیست قیمت دزدگیر هوشمند مکسرون 

6 Wireless MX-BA-WTG-01 RFID Tag 125KHz 125KHz با فرکانس RFIDتک  120,000

7 Wireless MX-BA-WRC-01 Remote Controller  ریموت 1,300,000

حسگر درب و پنجره

 مبدل سیمی به بی سیم

9 wired MX

‐

BA

‐

RPIR

‐

01
Wired in door PIR

Anti Pet

حسگر سیمی 

حجمی/ وزنی 
2,000,000

10 Wireless MX-BA-WPIR-01 Wireless PIR Detector Anti Pet حسگر حرکتی وزنی 4,000,000

حسگر حرکتی

 متر12عمق دید -   ساده 

3,800,000

8 Wireless MX-BA-WDS-01 Door Sensor Wire to Wireless Convertor 2,400,000

11 Wireless MX-BA-WPIR-02 Wireless PIR Detector 12 Meter
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ماهه
فراگستر25گارانتی

1400 مهر  25- لیست قیمت دزدگیر هوشمند مکسرون 

12 Wireless MX-BA-WPIR-03 Wireless PIR detector Narro Beam حسگر حرکتی پرده ای 3,800,000

13 Wireless MX-BA-WPIR-04 Wireless PIR Detector Ceiling Mount (360) 3,800,000 درجه360حسگر حرکتی 

14 Wireless MX-BA-WSD-01
Wireless Smoke Detector Built In Siren & 

Flasher
حسگر دودآژیر  و فالشر داخلی 5,500,000

15 Wireless MX-BA-WGD-01 Wireless Gas Detector Built In Siren حسگر نشت گازآژیر داخلی 5,000,000

16 Wireless MX-BA-WWLS-01 Wireless Water Leak Sensor حسگر نشت آب 2,600,000

17 Wireless MX-BA-WAPS-01 Appliance Switch 3 Gang کلید سه پل 6,900,000

18 Wireless MX

‐

BA

‐

WRPT

‐

01 Wireless Repeater ەتکرار کنند 8,400,000

19 Wireless MX-BA-WVIS-01 Wireless Vibration Sensor حسگر لرزش 2,100,000
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1400 مهر  25- لیست قیمت دزدگیر هوشمند مکسرون 

20 Wireless MX-BA-WSIR-01 Wireless Siren & Flasher آژیر جداگانه بی سیم با باتری داخلی 7,000,000

Wireless Outdoor PIR حسگر سیمی بیرونی

Dual Technilogy PIR + MW Detector  دو تکنولوژیPIRو ماکروویو 

Movement Tamper حجمی/ تمپر حرکت تمپر پوشش وزنی 
Anti Masking Anti Pet

22 Adaptor MX-BA-APAN-01 Adaptor for PAN‐01 آداپتور پنل آپارتمانی 1,900,000

23 Battery CR123
Battery For

WPIR‐01 & WPIR‐02

باتری برای حسگرهای حرکتی

WPIR‐01 & WPIR‐02
600,000

24 Battery MX

‐

BA

‐

BPAN

‐

01 Battery for PAN ‐01 باتری پنل آپارتمانی 3,800,000

21 wired MX-BA-RPIR-05 20,700,000
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