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(ریال)قیمت واحد ردیف

1 SP4000   53,180,000

SP5500

AK636   کی پدLED 62,750,000تک پارتیشن-  زون 10 با قابلیت نمایش

BK10    کی پدLED 66,800,000 زون10 با قابلیت نمایش

CK32LED کی پدLED 72,220,000 زون32 با قابلیت نمایش

DҌ K32LCD   کی پد با صفحه نمایشLCD92,880,000

E   K32LX      کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP - 104,880,000بدون ریموت

F  K32LX     کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای REM1 +SP121,980,000

GTM70 147,180,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

SP6000

AK636   کی پدLED 72,220,000تک پارتیشن-  زون 10 با قابلیت نمایش

BK10    کی پدLED 75,570,000 زون10 با قابلیت نمایش

CK32LED کی پدLED 82,500,000 زون32 با قابلیت نمایش

DҌ K32LCD کی پد با صفحه نمایشLCD109,040,000

E   K32LX      کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP- 115,820,000بدون ریموت

F  K32LX     کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای REM1+SP133,200,000

GTM70161,550,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

SP7000

AK32LED کی پدLED 105,195,000 زون32 با قابلیت نمایش

B  K32LCD+   کی پد با صفحه نمایشLCD130,995,000

C   K32LX      کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP- 138,250,000بدون ریموت

D  K32LX     کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای REM1+SP158,000,000

ETM70184,430,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

529,880,000

649,600,000

755,520,000

870,965,000
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 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن16

جعبه فلزی بزرگ+ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن 16کنترل پنل 

جعبه فلزی+ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن 8کنترل پنل 

 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن4

 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن5

 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن8

SP7000برد 
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SP4000برد 

SP5500برد 

SP6000برد 

ـــرح  ــ ــ شــ

3

سیستم اعالم سرقت باسیم

 زون 32 با داشتن تکنولوژی ارتباطی امن، توسعه انعطاف پذیر و کی پدهای زیبا یک سیستم امنیتی ایده آل برای اماکن مسکونی و تجاری که نیازمند به پشتیبانی تا SPکنترل پنل های سری 

.حفاظتی می باشند، به شمار می آید 

د
ی پ

ک

2

د
ی پ

ک

جعبه فلزی + K636 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد 4کنترل پنل 

جعبه فلزی+ زون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن 5کنترل پنل 
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(ریال)قیمت واحد ردیف

9MG6250137,000,000

10 GPRS1458,000,000

11PA78,000,000

MG5000

AK636 کی پدLED 89,730,000تک پارتیشن-  زون 10 با قابلیت نمایش

BK10 کی پدLED 92,870,000 زون10 با قابلیت نمایش

CK32LED کی پدLED 98,930,000 زون32 با قابلیت نمایش

DK32LCD+ کی پد با صفحه نمایشLCD123,635,000

EK37 کی پد بی سیم با صفحه نمایشLCD129,030,000 ثابت

FTM70175,950,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

MG5050

AK636 کی پدLED 102,970,000تک پارتیشن-  زون 10 با قابلیت نمایش

BK10 کی پدLED 106,310,000 زون10 با قابلیت نمایش

CK32LED کی پدLED 114,735,000 زون32 با قابلیت نمایش

DK32LCD+ کی پد با صفحه نمایشLCD142,510,000

EK37 کی پد بی سیم با صفحه نمایشLCD 148,615,000 ثابت

FTM70 191,850,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

57,930,000 زون با سیم  روی برد با قابلیت دو برابر شدن2-  زون 32 کنترل پنل بی سیم  14

61,755,000 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن5-  زون  32کنترل پنل بی سیم 15
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MG5000 برد 

MG5050 برد 

جعبه فلزی بزرگ +REM1ریموت +  زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن 5-  زون 32کنترل پنل بی سیم 

جعبه فلزی بزرگ +REM1ریموت +  زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن 2-  زون 32کنترل پنل بی سیم 

سیستم های اعالم سرقت بی سیم و باسیم 

 دارای ارتباط دو طرفه بی سیم با حفاظت باال می باشند این کنترل پنل ها با قابلیت نصب و راه اندازی آسان بدون نیاز به سیم کشی برای اماکن مسکونی ، تجاری ، اداری و ساختمان های MGکنترل پنل های سری 

. زون هستند مناسب می باشند32کوچک که نیازمند به پشتیبانی تا 
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ـــرح  ــ ــ شــ
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REM1+،صوتی و خط تلفن SMS,GPRS,GSMقابلیت ارتباط از طریق -  پارتیشن 2 زون و 64کنسول بی سیم 

MG6250، برای کنسول SMS,GSM,GPRSپشتیبانی از دو سیم کارت برای ارتباط از طریق - ماژول ارتباطی پالگین 

MG6250مخصوص کنسول  ( آمپر1 ولت ، 7/5)آداپتور 
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(ریال)قیمت واحد ردیف

A K641+ کی پد با صفحه نمایشLCD127,940,000

C K641R کی پد با صفحه نمایشLCD154,820,000 ، دارای کارتخوان

DTM70167,410,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

1788,830,000

A   K641+   کی پد با صفحه نمایشLCD141,155,000

C K641R کی پد با صفحه نمایشLCD 169,150,000 ، دارای کارتخوان

DTM70 189,100,000کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی

19106,255,000

 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر8-  زون 192کنترل پنل EVO192برد 
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جعبه فلزی  دارای پاور قدرتمند و +  زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر 8-  زون 192کنترل پنل 

ین  سHD88 و HD78پشتیبانی از دورب  پارادک

جعبه فلزی بزرگ+  زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر 8-  زون 192کنترل پنل 

 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر  دارای 8-  زون 192کنترل پنل 

ین  سHD88 و HD78پاور قدرتمند و پشتیبانی از دورب  پارادک

سیستم های اعالم سرقت با امنیت باال وکنترل تردد 

.  با باالترین ضریب حفاظت ، برای اماکن فوق امنیتی مانند بانک ها ، موزه ها ، مناطق نظامی و اماکنی که نیازمند به استفاده از زون بیشتر هستند مناسب می باشند EVOکنترل پنل های 

.این کنترل پنل ها قابلیت کنترل تردد را نیز پشتیبانی می کنند
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(ریال)قیمت واحد کنترل پنل هاردیف

20K636 کی پدLED مخصوص سری تک پارتیشن-  زون 10 با قابلیت نمایشMG-SP29,475,000

21K10  کی پدLED مخصوص سری  زون10 با قابلیت نمایشMG-SP32,940,000

22K32LED کی پدLED مخصوص سری  زون32 با قابلیت نمایشMG-SP41,190,000

23K32LCD+ کی پد با صفحه نمایشLCD مخصوص سریMG-SP66,000,000

24K37 کی پد بی سیم با صفحه نمایشLCDمخصوص سری  ثابتMG-SP72,220,000

25K32LX کی پد با صفحه نمایشLCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP مخصوص سریSP77,285,000

26K641+ کی پد با صفحه نمایشLCD مخصوص سریDIGIPLEX78,315,000

27K641R کی پد با صفحه نمایشLCDمخصوص سری  ، دارای کارتخوانDIGIPLEX108,260,000

28TM70مخصوص سری  کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگیMG-SP-EVO122,245,000
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ردیف

29PA6 6آداپتورVDC-350mA7,880,000مخصوص کی پد های بی سیم

30PA12 13/8آداپتورVDC-1 A مخصوص ماژالن سریMG6130,MG6160,2WPGM11,330,000

31METAL BOX (  20 *25 * 7.6)جعبه فلزی کوچک با ابعادcm7,590,000

32METAL BOX (  28 *28 * 7.6)جعبه فلزی بزرگ با ابعادcm10,600,000

33HDB78 پایه چشم مخصوص چشمیHD5,820,000

2,990,000پایه چشم فابریک پارادکس34469

35BRACKET128,000پایه رادار بیضی ایرانی

36SB85 پایه چشم فابریک پارادکس مخصوصPMD85 ,DG856,800,000

37SB35 درجه مخصوص چشمی های 90پایه دیواریNV35M, NV35MR, NV35MX5,390,000

38CVT485 مبدل پورت سریال بهRS485 مناسب برای اتصال PCS250 14,135,000 متر از کنترل پنل300 تا فاصله

39CV4USB مبدلRS-232 و RS-485 دارای پورت خروجی ، USB و سریال ، قابلیت اتصال به ACM12,R910,R91557,250,000

40307USB دارای - رابط اتصال مستقیم دستگاه به کامپیوترLED29,165,000 نشان دهنده وضعیت سیستم

41EXT آنتن کمکی برای تقویت آنتن ماژول های سیم کارتی سریPCS22,470,000

42TK278 2,255,000سوئیچ تمپر- میکرو سوئیچ مخصوص جعبه های فلزی

43REM1 19,665,000 دکمه4ریموت کنترل

44REM3 41,200,000 طرفه و قابلت کنترل پارتیشن ها2صفحه کلید ریموتی با ارتباط

45REM2530,715,000ریموت کنترل دو طرفه با طراحی زیبا و تخت و قابلیت نمایش وضعیت فعال و غیر فعال بودن  سیستم

46REM10118,090,000ریموت اعالم سرقت اضطراری تک دکمه

47PH-50122,470,000آزیر فالشر باسیم ، دارای باتری بک آپ داخلی و تمپر ، مخصوص فضای داخل

48PH-50627,830,000آژیر فالشر باسیم ، دارای باتری بک آپ داخلی، تمپر و محافظ فلزی ، مخصوص فضای خارج

49SR230 آژیر فالشر بی سیم ، دارای باتری ، بدون نیاز به برقAC76,200,000 ، مخصوص فضای داخل و خارج

50SR250 آژیر فالشر بی سیم ، بدون نیاز به برقAC (قابلیت استفاده از آداپتور بصورت آپشنال)107,295,000، مخصوص فضای خارج

NEW-ACC123,635,000 (WINDOWS)مخصوص مدیریت سیستم حفاظتی و کنترل تردد توسط کاربر NEwareنرم افزار 51

FREE(Windows)مخصوص برنامه ریزی نصابWinloadنرم افزار 52

FREE(Windows)مخصوص برنامه ریزی نصاب BabyWareنرم افزار 53

FREE(Upgrade)به روز رسانی نرم افزار داخلی Infieldنرم افزار 54

Download App store(Android / ios)کنترل سیستم  حفاظتی پارادکس از طریق موبایل و تبلت iParadoxنرم افزار 55
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SIREN WITH BUILT-IN STROBE LIGHT

SPECIAL ACCESSORIES

(ریال)قیمت واحد 
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(ریال)قیمت واحد ردیف

56VDMP329,640,000تلفن کننده صوتی با اتصال سوکتی روی کنترل پنل

57PCS250 ماژول ارتباطی از طریقSMS/GSM/GPRS 116,295,000 سیم کارت2 با قابلیت نصب

58IP15084,440,000ماژول اتصال دستگاه به اینترنت

59UC300
-IP150 به ماژول های ارتباطی CIDمبدل اتصال کنترل پنل های اعالم سرقت دیگر برندها با پروتکل 

PCS250برای مانیتورینگ یکپارچه 
45,465,000

60IPR512 کنترل پنل پارادکس از طریق 1024گیرنده مانیتورینگ تا GPRS/IP1,235,090,000

61ACM12 70,000,000(بدون باکس)ماژول کنترل تردد

62R885S کارت خوان پراکسی مستقل(STANDALONE) 98,800,000دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل و خارج

63R910 57,500,000 سیم مخصوص فضای داخل و خارج4کارت خوان پراکسی

64R915 57,500,000 سیم دارای صفحه کلید مخصوص فضای داخل4کارت خوان  پراکسی

65C7022,000,000کارت پراکسی غیر قابل چاپ

66C7043,450,000تگ پراکسی

67C7053,450,000تگ پراکسی با طراحی جدید

68C7063,270,000کارت پراکسی قابل چاپ

69ZX8 42,780,000هشت تایی- ماژول افزایش زون

70ZX82 ماژول افزایش زون هشت تایی دارای باکس و تمپر و نشانگر هایLED45,710,000

71RTX3 46,535,000ماژول افزایش زون بی سیم

72PS17 50,400,000(بدون باکس) آمپر 1.7ماژول منبع تغذیه آدرس پذیر با خروجی

73PS25 آمپر با امکان اتصال به خط 2/8ماژول منبع تغذیه BUS و یا استفاده بصورت Standalone50,400,000

74PS817 12,500,000(بدون باکس) آمپر1/7ماژول منبع تغذیه با خروجی

75HUB2 ماژول تقویت و ایزوله خطBUS (بدون باکس)70,200,000

76PGM4 ماژول افزایشPGM - 37,200,000چهار خروجی کامال قابل برنامه ریزی

772WPGM ماژول خروجی قابل برنامه ریزی(PGM) 45,000,000بی سیم

78RPT162,060,000تقویت سیگنال بی سیم ماژول
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(ریال)قیمت واحد ردیف

79PMD2P 37,130,000 متر11 * 11 درجه و میدان دید 88.5 کیلوگرم زاویه دید 18چشم بی سیم آنالوگ با قابلیت تشخیص حیوانات تا

80PMD75 51,065,000 متر11 * 11 درجه و میدان دید 90 کیلوگرم زاویه دید 40چشم بی سیم دیجیتال با قابلیت تشخیص حیوانات تا

81PMD85 86,690,000 متر11 * 11 درجه و میدان دید 90 کیلوگرم زاویه دید 40چشم بی سیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون  با قابلیت تشخیص حیوانات تا

82NV780MR چشم بی سیم خطی(PIR)  121,755,000 کیلوگرم40فضای خارج با قابلیت تشخیص حیوانات تا

83NV35MR56,815,000چشم پرده ای بی سیم مخصوص فضای داخل و خارج قابلیت تشخیص حیوانات

86DCTXP229,940,000مگنت بی سیم برد متوسط دارای ورودی برای یک زون با سیم

85DCT232,940,000مگنت بی سیم برد کوتاه با ابعاد کوچک

86DCT632,585,000مگنت بی سیم توکار

87DCT1030,945,000مگنت بی سیم برد بلند  دارای ورودی  برای یک زون با سیم

88GS250  37,130,000(نصب روی اشیا گرانقیمت برای جلوگیری از سرقت)سنسور تشخیص جابجایی

89G550 88,780,000سنسور شکست شیشه بی سیم

90SD36082,500,000دتکتور دود بی سیم

91WH588P82,500,000دتکتور حرارت بی سیم

92ZC122,765,000مگنت آدرس پذیر

93DM50  1225,000,000*12 درجه و میدان دید 110 عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه دید 2چشم

94DM60  1229,920,000*12 درجه و میدان دید 110 عنصری دیجیتال آدرس پذیر با زاویه دید 4چشم

95DM70 10/532,130,000 *10/5 با درجه و  میدان دید 90با زاویه دید -  کیلو گرم بدون خطا40چشم دیجیتال آدرس پذیر با دو سنسور و قابلیت تشخیص حیوانات تا

96NV35MX51,625,000چشم باسیم پرده ای آدرس پذیر مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات

97HD77 چشم آدرس پذیر پارادکس دارای دوربین با کیفیتHD89,160,000 و میکروفون برای انتقال تصویرو صدای محیط از طریق شبکه

98HD88 چشم آدرس پذیر پارادکس دارای دوربین با کیفیتHD124,820,000 و میکروفون مخصوص داخل و خارج

99DG467 20,620,000 درجه 360چشم دیجیتا ل سقفی با زاویه دید

100DG45721,850,000سنسور شکست شیشه با سیم

101DG85 60,200,000 کیلوگرم40چشم باسیم دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا

102NV780MX چشم با سیم خطی(PIR)  91,840,000 متر از سمت چپ و راست12 کیلو گرم با پوشش 40دیجیتال مخصوص فضای بیرون با قابلیت تشخیص حیوانات تا

103NVX80 حالت تشخیص با دقت باال قابلیت 8مایکروویو مخصوص فضای داخل و بیرون دارای /چشم با سیم اینفرارد PET ,ANTIMASK152,790,000

6,900,000متر11 *  11 درجه و میدان دید 110 با سیم آنالوگ با زاویه دید PROچشم +104476

105 NV5 چشم با سیم دیجیتال با حساسیت قابل تنظیم و قابلیتPET (به همراه پایه)8,165,000

106NV35M51,700,000چشم باسیم پرده ای مخصوص فضای داخل و خارج با قابلیت تشخیص حیوانات

107DG55 12,000,000 متر12 * 12 درجه و میدان دید 110 عنصری با زاویه دید 2چشم دیجیتال

108DG65 15,960,000 متر12 * 12 درجه و میدان دید 110 عنصری با زاویه دید 4چشم دیجیتال

109DG75 18,490,000 متر11* 11 درجه و یدان دید 90با زاویه دید -  کیلو گرم بدون خطا40چشم دیجیتال فضای داخل با دو سنسور ،قابلیت تشخیص حیوانات تا

20,620,000 درجه10 تا 0 با پوشش عمودی و قابلیت انتخاب زاویه دید PARADOORچشم با سیم پرده ای 110460

111525DM 26,300,000 متر12 * 12 درجه و میدان دید 90با زاویه دید  (مایکروویو / اینفرارد )چشم با سیم دیجیتال

65,080,000سنسور لرزشی مخصوص گاو صندوق  و دیوارها112950
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RELAY

ADDRESSABEL & RELAY

WIRELESS
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ردیف

 با قابلیت نصب دو سیم کارت، قابلیت تماس با منوی فارسی، و دارای امکانات SMS/GSM/GPRSماژول ارتباطی 

PCS250ماژول 

(ساخت ایران) MG/SPمخصوص سری 

690,000سنسور مغناطیسی برای حفاظت درب و پنجره هامگنت با سیم 114

1,840,000سنسور اعالم خطر اضطراری به همراه جعبه و قابل نصب روی دیوارشستی 115

1,670,000پدال زیر پایی برای اعالم خطر اضطراریپدال116

2,480,000 مخصوص دستگاه های پارادکس16V/2Aترانس117

5,400,000 ولت12دتکتور دود دتکتور دود 118

EVO HD6,280,000مخصوص ترانس119

4,600,000 آمپر7.2/ ولت 12باتری خشک باتری120
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