
 
 

محصوالت اعالم حریق تسالمصرف کننده  موقت قیمت لیست   

                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 41/7/99ویرایش : 

 

 

931.500 SD 407 

  SMD تکنولوژي با شده اختهس

 و ISIRI 3709 شماره به ملي استاندارد داراي 

 EN54-7 : 2000 استاندارد

 

 دتکتور دودي اپتیکال

 

931.500 HD 417S 

  SMD تکنولوژي با شده ساخته

 و ISIRI 3710 شماره به ملي استاندارد داراي 

 Class A2 of N54-7 : 2000 استاندارد

 دتکتور حرارتي

 

931.500 HD 417R 

  SMD تکنولوژي با شده تهساخ

 41-03ولتاژ ورودي : 

 mA 0.06جریان در زمان پایدار : 

 mA 20جریان در زمان آالرم : 

 و ISIRI 3709 شماره به ملي استاندارد داراي 

 EN54-7 : 2000 استاندارد

 دتکتور حرارتي افزایشي

 

10.000 MCP 124 

 mA 0جریان مصرفي : 

 indoorمحل نصب : 

 ISIRI6174 استاندارد ملي به شماره 

 EN54-11:2001تحت استاندارد 

 شستي قابل ریست

LED دار 
 

 GHD 490 ناموجود

  SMD تکنولوژي با شده ساخته

 41-03ولتاژ ورودي : 

 mA 03جریان در زمان نرمال  : 

 mA/33mA 03جریان در زمان آالرم : 

 در زمان نرمال : فالشر LEDعملکرد 

 در حالت آالرم : ثابت LEDعملکرد 

 و ISIRI 3709 شماره به ملي استاندارد داراي 

 EN54-5:2000 و EN50194-1 : 2009 استاندارد

 ولت 11دتکتور گازي 
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 41/7/99ویرایش : 

305.000  

  SMD تکنولوژي با شده ساخته

 VAC 103~433ولتاژ ورودي : 

 C°37دماي آالرم : 

 mA 13جریان در زمان آالرم : 

 C~75°C°13_محدوده دماي عملکرد : 

 حساسیت به گاز :

 ، مونوکسید کربن پروپان بوتان، ،متان  

 داراي قابلیت فرمان به کنترل پنل و چراغ ریموت

 تحت استاندارد :  

EN54-5 : 2000 و EN50194-1 : 2009 

دتکتور مولتي گاز و حرارت 

 ولت 113

 
 

905.000 SB 110 

 33mA-/+3جریان مصرفي : 

  db 433قدرت خروجي صدا : 

 EN 54-3:2001تحت استاندارد 

 ولت 11آژیر 

 

990.000 SB 110 

 33mA-/+3جریان مصرفي : 

  db 433قدرت خروجي صدا : 

 LED  :6تعداد 

 EN 54-3:2001تحت استاندارد 

 آژیر فالشر

 

22.000 RL 140 
 ریموت اندیکاتور mA 13جریان مصرفي : 

 

315.000 TP 6250 

 VDC  41ولتاژ تغذیه : 

 43تعداد حافظه :  

 سیستم شماره گیري : پالس /تن

 Sec 13-13توانایي ضبط پیام : 

 

 ( اتوماتیکتلفن کننده ه)

 

2.000.000 TCP 2 زون کارت مدارات تولید تکنولوژي SMD -با فلزي بدنه 

  – اي کوره رنگ

  عدد 13:  زون هر دوددر دتکتور پشتیباني 

 زون 1مرکزکنترل 
 

2.950.000 TCP 4  زون 1مرکز کنترل 
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 41/7/99ویرایش : 

2.300.000 TCP 6  عدد 13:  حرارت  

  عدد 43:  آژیر 

  نامحدود:  شستي 

 تست قابلیت - کننده تلفن جهت مجزا خروجي داراي 

 - سیمکشي مسیر در طعيق نمایش - مهندسي

  سیمکشي مسیر در کوتاه اتصال اشکاالت نمایش

 تحت -- ISIR 3707  ره شما به  ملي استاندارد داراي

 BS5839 : 1988  استاندارد

 زون 6مرکز کنترل 

2.050.000 TCP 8  زون 8مرکز کنترل 

2.000.000 TCP 10  زون 43مرکز کنترل 

2.150.000 TCP 12  زون 41مرکز کنترل 

2.100.000 TCP 14  زون 41مرکز کنترل 

3.050.000 TCP 16  زون 46مرکز کنترل 

3.200.000 TCP 18 زون 48  مرکز کنترل 

 . تجهیزات تسال داراي گارانتي مادام العمر و تاییدیه آتش نشاني شیراز و دیگر کالن شهرهاي کشور میباشد 

 

 همکار گرامي ، به دلیل نوسانات قیمت ، قبل از گرفتن سفارش ، از معتبر بودن قیمتهاي لیست اطمینان یابید . 

  37406034167 – 39476461313– 39934093613سفارش :                        از شرایط تخفیف و اطالع 

 

 


