
شرکت نمایندهشماره تماس تائیدیهبیم دتکتور آدرس پذیر شماره تستمدل قطعهمتعارف کشور سازندهنام تجارینام محصولردیف

Zکاشف دودی متعارف1 I-S 66055848ل-82095/002
تعاونی

 آتش نشانی

Zکاشف حرارتی متعارف2 I-H72095/004-آرمان ایمن ایرانیان33531394ل

Zکاشف دودی متعارف3 I-S 66055848ل-81795/001
تعاونی

 آتش نشانی

Zکاشف دودی متعارف4 I-S 815 IR605016494 آرمان ایمن ایرانیان33531394ب

Zکاشف حرارتی متعارف5 I-H71795/003-66055848ل
تعاونی

 آتش نشانی

Zکاشف حرارتی متعارف6 I-H715 IR604898594 آرمان ایمن ایرانیان33531394ب

Zشستی کانونشنال7 I-C p8595/005-66055848ل
تعاونی

 آتش نشانی

Zشستی کانونشنال8 I-C p9595/006-آرمان ایمن ایرانیان33531394ل

Z زون16 زون قابل افزایش تا 2پانل متعارف 9 X -1800-N60606579466055848ب
تعاونی

 آتش نشانی

Zشستی اعالم حریق10 I-C P آرمان ایمن ایرانیان60489869433531394ب86-

66055848
تعاونی

 آتش نشانی

آرمان ایمن ایرانیان33531394

PACایرانآریاک زون14الی 1مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 T662567290مOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

PAFایرانآریاک زون28 الی 16مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 13 C662567290مOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

PAPایرانآریاکآشکار ساز دودی متعارف14 D664906394بOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران م/96/آ/0017

Z I-S 100             Z I-

S S 88     

Z I-S S 81    

Oآژیر اعالم حریق P ایران ZITEX

O ZITEXایرانPO

ایران

ایران

P

P

                                           لیست تجهیزات اعالم حریق تولید داخلی

ZITEX

ZITEX

ZITEX

ZITEX

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران

P

P

استاندارد ملی ایران

با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر ، مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه : قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی

ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تائید و قبول سازمان 

.مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد. نمی باشد

.براساس تاریخ اعالم و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد (به استثنای دتکتورهای موضعی مونواکسید کربن)ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل : توجه 

فهرست محصوالت اعالم حریق مورد تائید سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران
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O

O

O

O

O
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O

ایران

ایران



PAFایرانآریاکآشکار ساز حرارت متعارف15 H662567490بOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

PACایرانآریاکشستی اعالم حریق  متعارف16 P -N664971494بOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

PACایرانآریاکشستی اعالم حریق  متعارف17 P -P664971494بOOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

PAPایرانآریاکآژیر اعالم حریق متعارف18 S6600091194OOآریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

آریاک الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران6600091194OOبPAMSایرانآریاکآژیر اعالم حریق متعارف19

آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایران696741396OOب نداردPایرانسایانمرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال20

آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایران696658296OOب نداردPایرانسایانآشکار ساز دودی  کانونشنال21

آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایران697392897OO بنداردPایرانسایانآشکار ساز حرارتی کانونشنال22

آتش بس متینPHD-S92R1922-CPR-1118OODedal44941267ایرانسایانآشکار ساز حرارت افزایشی23

آتش بس متینPAF-S951922-CPR-1117OODedal44941267ایرانسایانآژیر اعالم حریق24

آتش بس متینPAF-S921922-CPR-1117OODedal44941267ایرانسایانآژیر فالشر اعالم حریق25

آتش بس متینPCN-S921922-CPR-1119OODedal44941267ایرانسایانشستی اعالم حریق26

27
قابل استفاده با برند های )مرکز اعالم حریق متعارف 

(داخلی دارای استاندار ملی ایران
22487181استاندارد ملی ایرانOOب696574495نداردPایرانایمن گارد

آریا الکترو گستر 

سوشیانت

28
قابل استفاده با برند های داخلی )کاشف دودی متعارف 

(دارای استاندار ملی ایران
22487181استاندارد ملی ایرانOOب697268897نداردPایرانایمن گارد

آریا الکترو گستر 

سوشیانت

29
قابل استفاده با برند های داخلی )کاشف حرارتی متعارف 

(دارای استاندار ملی ایران
22487181استاندارد ملی ایرانOOب697265197نداردPایرانایمن گارد

آریا الکترو گستر 

سوشیانت

30
مرکز اعالم حریق 

vistaایرانPMH-116907501097 ب OOآشکارساز22884571استاندارد ملی ایران

31
, آشکارسازهای دودی نقطه ای بر اساس نور پراکنده 

ه شدن ز نور انتقایل و یا یونی 
vistaایرانPMH-214907392497 بOOآشکارساز22884571استاندارد ملی ایران

آشکارساز22884571استاندارد ملی ایرانOOب PMH-215907392397ایرانvistaآشکارسازهای دمای زیاد32

آشکارساز22884571استاندارد ملی ایرانOOب PMH-220907424397ایرانvistaشستی اعالم حریق33

P HD-101ایرانsensآشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال34
604604693ب

1922-C P R -0544OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PSایرانsensآشکار ساز دودی اپتیکال کانونشنال35 D-101
604604593ب 

1922-C P R -0545OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PSایرانsensآشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال36 6-C HD-101
604604693ب

1922-C P R -0544OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران



PSایرانsensآشکار ساز دودی اپتیکال کانونشنال37 6-C S D-200
604604593ب 

1922-C P R -0545OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PRایرانsensشستی اعالن حریق قابل ریست کانونشنال38 C -100
604604793ب

1922-C P R -0499OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PPایرانsens زون16 الی 2مرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال 39 C 5
604717893م

1922-C P R -0696OODedal66590182ایمن حریق پایدار

PMCایرانsens زون24 الی 2مرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال 40 5
606436595پ 

1922-C P R -0696OODedal66590182ایمن حریق پایدار

PRایرانsensآژیر اعالم حریق41 S F -901922-C P R -0490OODedal66590182ایمن حریق پایدار

PTCایرانتسال زون18 الی 2مرکز اعالم حریق 42 P آب آتش ایرانیان آتیه77730667استاندارد ملی ایران604619793OOب2-18 

PSایرانتسالآشکار ساز دودی43 D آب آتش ایرانیان آتیه77730667استاندارد ملی ایران604836394OOب407 

PHDایرانتسالآشکارساز حرارتی44  417s604836494بOOآب آتش ایرانیان آتیه77730667استاندارد ملی ایران

PMCایرانتسالشستی اعالم حریق45 P آب آتش ایرانیان آتیه77730667استاندارد ملی ایران604836594OOب124 

PHDایرانتسالآشکار ساز حرارتی افزایشی46  417R1922-C PR -0968OODedal77730667آب آتش ایرانیان آتیه

PSایرانتسالآژیر اعالم حریق47  1111922-C PR -0541OODedal77730667آب آتش ایرانیان آتیه

PSایرانتسالآژیر فالشر اعالم حریق48 B  1101922-C PR -0541OODedal77730667آب آتش ایرانیان آتیه

PSایرانتسال تن مختلف 8آژیر فالشردارای49 S B  18111922-C PR -0541OODedal77730667آب آتش ایرانیان آتیه

AYدر انتظارایرانپیشگامهشدار دهنده گاز مونو اکسید کربن1 - 330
6248011946  

6248012946
پیشگامان صنعت هوشمند آیسان44070797سازمان ملی استاندارد ایراندر انتظاردر انتظار

BRکاشف گاز مونو اکسید کربن موضعی2 K-First Alertدر انتظارآمریکاC O 250AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6064 TL71192آوند انرژی

BRکاشف دود وگاز مونو اکسیدکربن موضعی3 K-First Alertدر انتظارآمریکاS C O 500AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6061 TL71192آوند انرژی

کاشف گازمونو اکسیدکربن4
Ningbo S iterwell 

E lectronics
Gدر انتظارچین S 811-B1044c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66525518ساریان سیستم نوین 

کاشف گازمونو اکسیدکربن5
Ningbo S iterwell 

E lectronics
Gدر انتظارچین S 819KM616830در انتظاردر انتظارBS I66525518ساریان سیستم نوین 

Sآشکار ساز گاز مونو اکسید کربن6 Y NC O LN1060در انتظارانگلیسS Y N /TY P E  B1275b/01در انتظاردر انتظارLP C B22387532آرام ایمن صبا

Sآشکار ساز گاز مونو اکسید کربن7 Y NC O LN1060در انتظارانگلیسS Y N /TY P E  B1275b/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

کاشف گازمونو اکسیدکربن8
Ningbo S iterwell 

E lectronics
Gدر انتظارچین S 8111044c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22768738خانه امن آریا

فهرست و لیست تجهیزات مونواکسید کربن



کاشف گازمونواکسیدکربن9

Ningbo Kingdun 

E lectronic  

Industry C o Ltd
LPدر انتظاردر انتظارLM-201A1275b/01در انتظارچین C B22768738خانه امن آریا

کاشف گازمونواکسیدکربن10
HANWE I HAR WE S T

BSدر انتظاردر انتظارKADKM 576898در انتظارچین I
66647038  

66656798
آتش پاد پارس

کاشف گازمونواکسیدکربن11
FIR E ANG E L

Cدر انتظارانگلیس O -9BKM 551504در انتظاردر انتظارBS I
77623090 

77623092
آتش نورد داتیک

کاشف گازمونواکسیدکربن12
 D-TE C TR O N

DT-KCدر انتظارچین M011275b-(C L6)در انتظاردر انتظارLP C B
88923462-

88923203
نار ایمن فرنام کهن

 سال10 کاشف گاز مونوکسید کربن موضعی با عمر 13
Heiman

DT-KCدر انتظارچین M01HM-723E S Yدر انتظاردر انتظارINTE R TE K71192آوند انرژی

شرکت نمایندهشماره تماس تائیدیهبیم دتکتور آدرس پذیر شماره تستمدل قطعهمتعارف کشور سازندهنام تجارینام محصولردیف

THOکاشف دودی متعارف1 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظار601P681d/03در انتظارانگلیس( C B44201601نور ندا سیستم

THOکاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع2 R N  (TY C O 601H-R681cدر انتظارانگلیس( LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44201601نور ندا سیستم

3
کاشف حرارتی متعارف ثابت

متعارف ثابت به همراه پایه
THO R N  (TY C O 601H-F681cدر انتظارانگلیس( LPدر انتظاردر انتظار03/ C B44201601نور ندا سیستم

THOکاشف ترکیبی متعارف4 R N  (TY C O 601Pدر انتظارانگلیس( H681j/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOکاشف شعله ای متعارف5 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظار601F681r/01در انتظارانگلیس( C B44201601نور ندا سیستم

THOکاشف دودی آدرس پذیر6 R N  (TY C O 830P681d/07 - Gدر انتظارانگلیس( LPدر انتظاردر انتظار211104 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر7 R N  (TY C O 830Pدر انتظارانگلیس( C681b/03-G LPدر انتظاردر انتظار211106 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف حرارتی آدرس پذیر8 R N  (TY C O 830H681cدر انتظارانگلیس( /10 - G LPدر انتظاردر انتظار211105 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف ترکیبی آدرس پذیر9 R N  (TY C O 830Pدر انتظارانگلیس( H681b/05 - G LPدر انتظاردر انتظار211103 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف دودی آدرس پذیر10 R N  (TY C O 850P681zدر انتظارانگلیس( /01 - G LPدر انتظاردر انتظار211108 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر11 R N  (TY C O 850Pدر انتظارانگلیس( C681w/01-G LPدر انتظاردر انتظار211110 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف حرارتی آدرس پذیر12 R N  (TY C O 850H681p/01 - Gدر انتظارانگلیس( LPدر انتظاردر انتظار211109 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOکاشف حرارتی آدرس پذیر13 R N  (TY C O 850Pدر انتظارانگلیس( H681w/03 - G LPدر انتظاردر انتظار211107 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOشستی متعارف داخلی14 R N  (TY C O MCدر انتظارانگلیس( P 200166b/41در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOشستی متعارف خارجی15 R N  (TY C O MCدر انتظارانگلیس( P 230166b/53در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

لیست تجهیزات اعالم حریق وارداتی 

. را داردGS811شرکت خانه امن آریا صرفاً حق فروش مدل 



THOشستی آدرس پذیر داخلی16 R N  (TY C O Cدر انتظارانگلیس( P 820681n/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOشستی آدرس پذیر خارجی17 R N  (TY C O Cدر انتظارانگلیس( P 830681n/02در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOشستی آدرس پذیر محیط ضد انفجار18 R N  (TY C O Cدر انتظارانگلیس( P 840E x
 G 209027

نور ندا سیستمVDS44201601 در انتظاردر انتظار

THOآژیر متعارف داخل ساختمان19 R N  (TY C O Bansheeدر انتظارانگلیس(  Indor715a /04 - G LPدر انتظاردر انتظار211032 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر متعارف خارج ساختمان20 R N  (TY C O Bansheeدر انتظارانگلیس(  O utdor715a /04 -G LPدر انتظاردر انتظار211032 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOآژیر و چراغ21 R N  (TY C O Bansheeدر انتظارانگلیس(  elit715a /04 -G LPدر انتظاردر انتظار211033 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر و چراغ چشمک زن متعارف خارج ساختمان22 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظارFlashni 378b/01در انتظارانگلیس( C B44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان23 R N  (TY C O LPدر انتظارانگلیس( S Y 800
378e /01-G 208006-0832-

C P D-0571
LPدر انتظاردر انتظار C B  - VDS  - BR E44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج ساختمان24 R N  (TY C O LPدر انتظارانگلیس( S Y 865
378e /03-G 208006-0832-

C P D-0572
LPدر انتظاردر انتظار C B  - VDS  - BR E44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر آدرس پذیر داخل ساختمان25 R N  (TY C O LPدر انتظارانگلیس( AV800
378e /05-G 208007-0832-

C P D-0573
LPدر انتظاردر انتظار C B  - VDS  - BR E44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر آدرس پذیر خارج ساختمان26 R N  (TY C O LPدر انتظارانگلیس( AV865
378e /06-G 208007-0832-

C P D-0574
LPدر انتظاردر انتظار C B  - VDS  - BR E44201601نور ندا سیستم

THOآژِیر به صورت پایه کاشف27 R N  (TY C O 802Sدر انتظارانگلیس( B681g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B نور ندا سیستم44201601 

THOکاشف مکنده یک لوله28 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظارVLC305d/03در انتظارانگلیس( C B نور ندا سیستم44201601 

THOکاشف مکنده چهار لوله29 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظارVLP305d/04در انتظارانگلیس( C B نور ندا سیستم44201601 

THOکاشف مکنده چهار لوله30 R N  (TY C O LPدر انتظاردر انتظارVLS305d/05در انتظارانگلیس( C B نور ندا سیستم44201601 

THOبیم کاشف31 R N  (TY C O Fireray 50/100Gدر انتظارانگلیس( 206103 - S VDSدر انتظاردر انتظار3417  - U L44201601نور ندا سیستم

THOکاشف شعله ای مادون قرمزمتعارف ذاتاً امن32 R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( 231i681r/05در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

33
کاشف شعله ای مادون قرمزمتعارف ضد انفجار با خروجی 

آنالوگ
THO R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( 241F681r/08در انتظاردر انتظارLP C B نور ندا سیستم44201601    

34
امن "کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله متعارف ذاتا

خروجی آنالوگ
THO R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( 241i681r/07در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOکاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ضدانفجار35 R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( 271F681r/12در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOامن"کاشف شعله ای مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ذاتا36 R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( 271i681r/13در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOماژول آدرس پذیر رله خروجی37 R N  (TY C O Rدر انتظارانگلیس( IM800681t/04-G LPدر انتظاردر انتظار203002 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم



THOماژول آدرس پذیر کنتاکت ورودی38 R N  (TY C O Cدر انتظارانگلیس( IM800681t/02-G LPدر انتظاردر انتظار205075 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOماژول آدرس پذیر راه انداز آژیر متعارف39 R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( NM800681t/06-G LPدر انتظاردر انتظار203010 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

THOخروجی/ماژول آدرس پذیر تک ورودی40 R N  (TY C O Sدر انتظارانگلیس( IO 800G نور ندا سیستمVDS44201601در انتظاردر انتظار203044

THOخروجی/ماژول آدرس پذیر سه ورودی41 R N  (TY C O MIOدر انتظارانگلیس( 800681t/08-G LPدر انتظاردر انتظار205102 C B  - VDS44201601نور ندا سیستم

MXTHOمرکز تکرار کننده پنل 42 R N  (TY C O MXدر انتظارانگلیس( R681ak/R LPدر انتظاردر انتظار-01 C B نور ندا سیستم44201601 

MZXTHOمرکز تکرار کننده پنل 43 R N  (TY C O MZXدر انتظارانگلیس( R681ap/r01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

THOپنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ44 R N  (TY C O MZXدر انتظارانگلیس( -32-R681ap/r02در انتظاردر انتظارLP C B نور ندا سیستم44201601 

THOپنل اعالن حریق آدرس پذیر چهار لوپ45 R N  (TY C O MXدر انتظارانگلیس( 4000681an/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

46
کاشف ترکیبی دودی ، حرارتی  آدرس پذیر جهت محیط های 

پر خطر
THO R N  (TY C O 801Pدر انتظارانگلیس( HE xG نور ندا سیستمVDS44201601در انتظاردر انتظار208108

THOکاشف شعله ای آدرس پذیر جهت محیط های پر خطر47 R N  (TY C O 801FEدر انتظارانگلیس( x681r/04-G LPدر انتظاردر انتظار209082 C B-VDS44201601نور ندا سیستم

THOبرد آدرس پذیر ورودی48 R N  (TY C O DDM800681v/01-Gدر انتظارانگلیس( LPدر انتظاردر انتظار210021 C B-VDS44201601نور ندا سیستم

THOزون32 لوپ، 1مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 49 R N  (TY C O MZXدر انتظارانگلیس( 251681ap/03-G LPدر انتظاردر انتظار209203 C B-VDS44201601نور ندا سیستم

THOزون32 لوپ، 2مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 50 R N  (TY C O MZXدر انتظارانگلیس( 251681ap/06-G LPدر انتظاردر انتظار209203 C B-VDS44201601نور ندا سیستم

51
 لوپ قابل افزایش به چهار 2مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 

زون64لوپ، 
THO R N  (TY C O MZXدر انتظارانگلیس( 253681ag /02-G LPدر انتظاردر انتظار209203 C B-VDS44201601نور ندا سیستم

52
 FACP - Solution F1_upمرکز اعالن حریق آدرس پذیر

to 18 loop
NS Cدر انتظارآلمانF1_ (2 to 18)G نارکوب ایرانVDS88824365در انتظاردر انتظار205024

Oدر انتظارانگلستانApolloآشکارساز دود متعارف ذاتا امن آپولو53 R B-O P -52028-AP O010s LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCSکاشف حرارتی متعارف ذاتا امن ثابت 54 R B-HT-51156-AP O010r/13در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCRکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 55 R B-HT-51154-AP O010r/12در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo  اربیسBSکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 56 R B-HT-51152-AP O010r/11در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسBRکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 57 R B-HT-51150-AP O010r/10در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA2Sکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 58 R B-HT-51148-AP O010r/09در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA1Rکاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف افزایشی 59 R B-HT-51146-AP O010r/08در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران



Oدر انتظارانگلستانApolloآشکارساز ذاتا امن دود و حرارت متعارف  آپولو60 R B-O H-53028-AP O010t/02در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار305010aq/01-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی حرارت و  گاز مونوکسید کربن  آدرس پذیر61 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار 908010av/02-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوری با ایزوالتور62 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار910010au/01-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوری63 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار905010au/03-55200در انتظارانگلستانXP95Apolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر 64 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار970010au/04-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوری65 C B88824365نارکوب ایران

Sدر انتظارانگلستانApollo شستی آدرس پذیر66 A5900-908010bh/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار001010au/07-55200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق متعارف آپولو67 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار021010au/09-55200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق متعارف محیط داخلی آپولو68 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار894010au/13-55200در انتظارانگلستانApollo محیط داخلیAlarmSenseشستی اعالم حریق 69 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار400010p/20-55000در انتظارانگلستانXP95Apollo آدرس پذیرA2Sکاشف حرارتی 70 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار401010p/21-55000در انتظارانگلستانXP95Apollo آدرس پذیرCSکاشف حرارتی 71 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار440010p/23-55000در انتظارانگلستانXP95Apollo آدرس پذیر A2Sکاشف ذاتا امن حرارتی 72 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار400010p/03-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی آدرس پذیر دیسکاوری73 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار600010q/03-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف دودی اپتیکال آدرس پذیر دیسکاوری74 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار600010q/18-55000در انتظارانگلستانXP95Apolloکاشف دودی  اپتیکال آدرس پذیر 75 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار640010q/22-55000در انتظارانگلستانXP95Apolloکاشف ذاتا امن اپتیکال دودی آدرس پذیر 76 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار700010h/01-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی دود و حرارت دیسکاوری77 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار908010w/01-55100در انتظارانگلستانApollo با ایزوالتورXP95شستی اعالم حریق آدرس پذیر78 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار908010w/03-58100در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوری79 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار951010w/06-58100در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر مقاوم در برابر آب دیسکاوری80 C B88824365نارکوب ایران

720010aa-55000در انتظارانگلستانApolloایزوالتور لوپ سیستم اعالم حریق81 LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88824365نارکوب ایران



LPدر انتظاردر انتظار005010ak/05-58000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز قرمز82 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار007010ak/06-58000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوری با لنز سفید83 C B88824365نارکوب ایران

ASدر انتظارانگلستانApolloکاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری یک کاناله84 DG نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار213105

ASدر انتظارانگلستانApolloکاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوری دو کاناله85 DG نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار213105

856010ag-55000در انتظارانگلستانApolloذاتا امن دو کاناله- مازول مبدل86 LPدر انتظاردر انتظار15/ C B88824365نارکوب ایران

855010ag-55000در انتظارانگلستانApolloذاتا امن تک کاناله- مازول مبدل87 LPدر انتظاردر انتظار14/ C B88824365نارکوب ایران

88
 محیط داخلی با XP95شستی اعالم حریق آدرس پذیر 

ایزوالتور
Apollo908010-55200در انتظارانگلستانav/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA1Rکاشف حرارتی متعارف افزایشی 89 R B-HT-11013-AP O010r/01 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA2Sکاشف حرارتی متعارف ثابت 90 R B-HT-11014-AP O010r/02در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسBRکاشف حرارتی متعارف افزایشی 91 R B-HT-11015-AP O010r/03 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo  اربیسBSکاشف حرارتی متعارف ثابت 92 R B-HT-11016-AP O010r/04 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCRکاشف حرارتی متعارف افزایشی 93 R B-HT-11017-AP O010r/05 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCSکاشف حرارتی متعارف ثابت 94 R B-HT-11018-AP O010r/06 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA1Sکاشف حرارتی متعارف ثابت 95 R B-HT-11167-AP O010r/07 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApolloکاشف دودی اپتیکال اربیس96 R B-O P -12001-AP OG نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار204039

Oدر انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی دود وحرارت اربیس97 R B-O H-13001-AP OG نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار204040

LPدر انتظاردر انتظار025010an/04-55000در انتظارانگلستان65Apollo متعارف سری UVکاشف شعله ای تک کاناله 98 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار024010an/03-55000در انتظارانگلستانApolloآشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله لنز مادون قرمز99 C B88824365نارکوب ایران

100
آشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله ماورای بنفش و مادون 

قرمز
Apollo023010-55000در انتظارانگلستانan/02در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار847010ah/06-55000در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج تک کاناله101 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار588010ah/01-55000در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج سه کاناله102 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار852010ah/08-55000 در انتظارانگلستانApolloکنترل کننده آژیر آدرس پذیر103 C B88824365نارکوب ایران



LPدر انتظاردر انتظار843010ah/04-55000 در انتظارانگلستانApolloماژول نشان دهنده کنتاکت آدرس پذیر104 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار845010ah/05-55000 در انتظارانگلستانApolloماژول نشان دهنده زون105 C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA1Rکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 106 R B-HT-51146-AP O010r/08 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA2Sکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 107 R B-HT-51148-AP O010r/09 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسBRکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 108 R B-HT-51150-AP O010r/10 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo  اربیسBSکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 109 R B-HT-51152-AP O010r/11 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCRکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی 110 R B-HT-51154-AP O010r/12 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسCSکاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف ثابت 111 R B-HT-51156-AP O010r/13 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApollo اربیسA1Sکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت 112 R B-HT-51158-AP O010r/14 در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

001010aK-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر هوشمند فضای باز قرمزرنگ113 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار002010ak/02-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر هوشمند فضای باز سفید رنگ114 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار 005010ak/03-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز قرمز115 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار 006010ak/04-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز شفاف116 C B88824365نارکوب ایران

LPدر انتظاردر انتظار 940010n/09-55100در انتظارانگلستانApolloشستی آدرس پذیر ذاتا امن117 C B88824365نارکوب ایران

242010ag-45681در انتظارانگلستانApolloپایه رله دار کم مصرف هوشمند کاشف آدرس پذیر118 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

211010aa-45681در انتظارانگلستانApolloپایه  ایزوالتوردار کاشف آدرس پذیر119 /04,U O X X C .S LPدر انتظاردر انتظار7003 C B ,U LC88824365نارکوب ایران

IBSG 300-45681در انتظارانگلستانApolloپایه آژیر ایزوالتور دار کاشف آدرس پذیر120 نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار207009

247010ag-45681در انتظارانگلستان65Apolloپایه استاندارد رله دار ته خط  کاشف متعارف سری 121 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88824365نارکوب ایران

508010ag-45681در انتظارانگلستان65Apollo ولت کاشف متعارف سری 12پایه رله دار 122 LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88824365نارکوب ایران

Oدر انتظارانگلستانApolloپایه رله دار کاشف متعارف اربیس123 R B-R B-10004010ag LPدر انتظاردر انتظار17/ C B88824365نارکوب ایران

124

کاشف دودی آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزوالتوردار اپتیکال 

 مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با ال ای دی 5با 

درجه360رنگ چشمک زن با دید 3

Apolloدر انتظارانگلستانS A5100-600
              010bc /01-               

      G 216027       
LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88824365نارکوب ایران

125

 8کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزوالتوردار با 

مود کاری مختلف و قابلیت تنظیم  درجه ونوع عملکرد با 

درجه603رنگ ال ای دی  چشمک زن دید 3

Apolloدر انتظارانگلستانS A5100-400
     010bd/01-

       G 216026       
LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88824365نارکوب ایران



126

کاشف ترکیبی دود وحرارت آدرس پذیرهوشمند سوتریا 

رنگ 3 مود کاری،  تنظیم حساسیت ودرجه با 5ایزوالتوردار با 

درجه360ال ای دی چشمک زن با دید

Apolloدر انتظارانگلستانS A5100-700
             010bb/01-              

    G 216028      
LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88824365نارکوب ایران

Sدر انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند سوتریا127 A4700-102010ah/13در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sدر انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند سوتریا128 A4700-104010ah/21در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

129
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor) سوتریا
Apolloدر انتظارانگلستانS A4700-100010ah/11در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sدر انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج  ریلی آدرس پذیر هوشمند سوتریا130 A4700-302010ah/14در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

131
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor) ریلی سوتریا
Apolloدر انتظارانگلستانS A4700-300010ah/12در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

132
ولت 220ماژول ورود و خروج  آدرس پذیر هوشمند با کنتاکت 

ac آمپر سوتریا5 و جریان 
Apolloدر انتظارانگلستانS A4700-103010ah/19در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

133
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor) دو کاناله  سوتریا
Apolloدر انتظارانگلستانS A6700-100010ah/22در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Pدر انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر مدل نکسوس134 NC -0024G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210102

Pدر انتظارانگلستانTexecomآژیر سونوس سفید رنگ متعارف135 S S -0089717a LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88824365نارکوب ایران

Pدر انتظارانگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون سفید رنگ136 BS -0003717a LPدر انتظاردر انتظار07/ C B88824365نارکوب ایران

Pدر انتظارانگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون کرم رنگ137 BS -0009717a LPدر انتظاردر انتظار08/ C B88824365نارکوب ایران

Pدر انتظارانگلستانTexecom کالکسونDC دسی بل نکسوس 105آژیر 138 NS -0001G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210100

Pدر انتظارانگلستانTexecom کالکسونDC دسی بل نکسوس 120آژیر 139 NS -0005G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210106

Pدر انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز و پایه قرمز140 S C -0045717a LPدر انتظاردر انتظار10/ C B88824365نارکوب ایران

141
آژیر فالشردارای ال ای دی قرمز متعارف سونوس، لنز شفاف و 

پایه سفید
Texecomدر انتظارانگلستانP S C -0051717a LPدر انتظاردر انتظار11/ C B88824365نارکوب ایران

142
آژیر فالشر ال ای دی دار متعارف سونوس، لنز کهربایی و پایه 

قرمز
Texecomدر انتظارانگلستانP S C -0054717a LPدر انتظاردر انتظار12/ C B88824365نارکوب ایران

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس105آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 143 NC -0001G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210102

144
 دسی بل 105آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0002G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210102

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس105آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 145 NC -0020G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210102

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس105آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 146 NC -0041G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210102

147
 دسی بل 110آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0029G210104  در انتظاردر انتظارVds88824365نارکوب ایران



148
 دسی بل 110آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز کهربائی رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0034G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار 210104

149
 دسی بل 110آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0052G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار 210104

150
 دسی بل 110آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0053G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار 210104

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس110آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ 151 NC -0054G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار 210104

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس110آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 152 NC -0013G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210105

153
 دسی بل 110آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0015G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210105

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس110آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 154 NC -0021G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210105

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس110آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 155 NC -0048G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210105

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس110آژیر فالشراز نوع زنون با لنز آبی رنگ 156 NC -0050G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210105

157
 دسی بل 120آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز قرمز رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0035G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210107

158
 دسی بل 120آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز کهربائی رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0039G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210107

159
 دسی بل 120آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز شفاف رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0059G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210107

160
 دسی بل 120آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز سبز رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستانP NC -0060G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210107

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس120آژیر فالشر ال ای دی دار با لنز آبی رنگ 161 NC -0061G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210107

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس120آژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 162 NC -0003G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210108

163
 دسی بل 120آژیر فالشراز نوع زنون با لنز کهربائی رنگ 

نکسوس
Texecomدر انتظارانگلستان P NC -0004G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210108

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس120آژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 164 NC -0022G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210108

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس120آژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ165 NC -0055G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210108

Pدر انتظارانگلستانTexecom دسی بل نکسوس120آژیر فالشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ166 NC -0057G نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار210108

167Fire ray 5000 reflectiveکاشف بیمF ire  fightingدر انتظارانگلستانFire  ray 5000G نارکوب ایرانVDS88824365در انتظاردر انتظار208017

Fآشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز168 ire  fighting165811204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار10/ C B88824365نارکوب ایران

F کانال ضد انفجار2آشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز 169 ire  fighting165111204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88824365نارکوب ایران



F کانال2آشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز 170 ire  fighting165891204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار11/ C B88824365نارکوب ایران

F کانال ضد انفجار2آشکارساز شعله  متعارف صنعتی مادون قرمز 171 ire  fighting165191204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88824365نارکوب ایران

172
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای 

بنفش
F ire  fighting165911204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار12/ C B88824365نارکوب ایران

173
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماورای 

بنفش ضد انفجار
F ire  fighting165211204در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار07/ C B88824365نارکوب ایران

174CFP پنل دو زون متعارف قرمز رنگS yncolnدر انتظارانگلستانC FP 702-4/S Y N176b/07در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

175CFP پنل چهار زون متعارف قرمز رنگS yncolnدر انتظارانگلستانC FP 704-4/S Y N176b/08در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

176CFP پنل  هشت زون متعارف قرمز رنگS yncolnدر انتظارانگلستانC FP 708-4/S Y N176b/09در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

177
 با  ال ای دی  27 سری A1Rکاشف حرارتی متعارف  افزایشی 

چشمک زن
S yncoln300010-2000در انتظارانگلستانp/05در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

178
 با ال ای دی  چشمک 27کاشف دودی متعارف اپتیکال  سری 

زن
S yncoln200010-2000در انتظارانگلستانq/11در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sآژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  کاربری فضای باز179 yncoln201717-1000در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88824365نارکوب ایران

180

 مود 5کاشف دودی آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با 

کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با  ال ای دی  

درجه360چشمک زن با دید 

S yncoln200010-5000در انتظارانگلستانq/03در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

181

 مود کاری مختلف و 5کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند  با 

با  ال ای  (افزایشی یا ثابت)قابلیت تنظیم  درجه  و نوع عملکرد

درجه360دی  چشمک زن با دید 

S yncoln300010-5000در انتظارانگلستانp/03در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

182
آژیرفالشر اعالم حریق  آدرس پذیر هوشمند  فضای باز با لنز 

قرمز
S yncoln903010-5000در انتظارانگلستانak/03در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sشستی ایزوالتوردار آدرس پذیر هوشمند183 yncoln700010-5000در انتظارانگلستانbh/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

184
شستی اعالم حریق متعارف محیط داخلی سینکلن با ال ای 

دی چشمک زن و درب محافظ
S yncolnدر انتظارانگلستانS Y N  4000-200512f/04در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

185
 با ال ای دی  27  سری BRکاشف حرارتی متعارف افزایشی 

چشمک زن
S yncoln301010-2000در انتظارانگلستانp/08در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

186
 با ال ای دی  27  سری CSکاشف حرارتی متعارف ثابت 

چشمک زن
S yncoln302010-2000در انتظارانگلستانp/14در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

187

 مود 5کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند با 

کاری مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت  و درجه عملکرد با  ال 

درجه360ای دی  چشمک زن با دید 

S yncoln400010-5000در انتظارانگلستانh/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sآژیر اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند  فضای باز قرمز رنگ188 yncoln902010-5000در انتظارانگلستانak/01در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

189
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف ال ای دی دار قرمز رنگ 

کاربری فضای داخلی
S yncoln100717-1000در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

190
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف  ال ای دی دار قرمز رنگ 

کاربری فضای باز
S yncoln101717-1000در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

Sآژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  کاربری فضای داخلی191 yncoln200717-1000در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88824365نارکوب ایران



Sماژول کنترل کننده  آدرس پذیر آژیرهای متعارف192 yncoln806010-5000در انتظارانگلستانah/08در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sایزوالتور آدرس پذیر حفاظت در برابر اتصال کوتاه193 yncoln600010-5000در انتظارانگلستانaa LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88824365نارکوب ایران

194
 Switch)ماژول آدرس پذیر نشان دهنده کنتاکت 

monitor) ایزوالتوردار
S yncoln801010-5000در انتظارانگلستانah/04در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

195
  (Zone monitor)ماژول آدرس پذیر نشان دهنده زون 

ایزوالتوردار
S yncoln802010-5000در انتظارانگلستانah/05در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

196
تک  ( Input/Output)ماژول آدرس پذیر ورودی و خروجی 

کاناله  ایزوالتوردار
S yncoln803010-5000در انتظارانگلستانah/06در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sپایه  آژیر آدرس پذیر ایزوالتوردار از نوع بلند197 yncoln518-45681در انتظارانگلستانS HA010aa LPدر انتظاردر انتظار08/ C B88824365نارکوب ایران

Sپایه ایزوالتوردار کاشف  آدرس پذیر198 yncoln500010-5000در انتظارانگلستانaa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

199
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor)
S yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-110S Y N  
010ah/11در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

200
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor) ریلی
S yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-112S Y N  
010ah/12در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند201 yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-107S Y N  
010ah/13در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sماژول ورود و خروج  ریلی آدرس پذیر هوشمند202 yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-113S Y N  010ah/14در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

203
ولت 220ماژول ورود و خروج  آدرس پذیر هوشمند با کنتاکت 

ac آمپر5 و جریان 
S yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-109S Y N010ah/19در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند204 yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-108S Y N  
010ah/21در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

205
 Switch)ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت 

monitor) دو کاناله
S yncolnدر انتظارانگلستانS H1200-111S Y N  
010ah/22در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

Sفضای داخلی- فالشر پالسی متعارف دیواری قرمز با لنز سفید206 yncoln300717-1000در انتظارانگلستانe LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88824365نارکوب ایران

Sفضای باز- فالشر پالسی متعارف دیواری قرمز با لنز سفید207 yncoln301717-1000در انتظارانگلستانe LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88824365نارکوب ایران

3C+1مرکز اعالم و اطفا حریق متعارف208 -Tecدر انتظارانگلستانE P 203176c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88824365نارکوب ایران

C یک لوپXFPکنترل پنل آدرس پذیرمدل 209 -Tecدر انتظارانگلستانX FP 501E /X               176b/06               در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

C دو لوپXFPکنترل پنل آدرس پذیرمدل 210 -Tecدر انتظارانگلستانX FP 502/X176b/02در انتظاردر انتظارLP C B88824365نارکوب ایران

ZFPC لوپ آدرس پذیر مدل 2کنترل پنل 211 -Tecدر انتظارانگلستانZFP -2    15LHK0532-01 در انتظاردر انتظارINTE R TE K88824365نارکوب ایران

ZFPC لوپ  آدرس پذیر مدل 4کنترل پنل 212 -Tecدر انتظارانگلستانZFP -4    15LHK0532-01 در انتظاردر انتظارINTE R TE K88824365نارکوب ایران

TE لوپ4  تا 1 مرکز کنترل  اعالم حریق آدرس پذیرهوشمند 213 LE DATA TEدر انتظارایتالیا  LE DATA  O NE1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0411- VP U88824365نارکوب ایران



dc3400 Sدر انتظارآلمانDetectomatپنل اعالم حریق214 CG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208123 

detect 3004در انتظارآلمانDetectomatپنل اعالم حریق215 + S  G BG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203068 

IOدر انتظارآلمانDetectomatماژول ورودی خروجی216 M 3322G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار205029 

IOدر انتظارآلمانDetectomatماژول ورودی خروجی217 M 3311G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار205029 

Oدر انتظارآلمانDetectomatماژول ورودی خروجی218 MS  3301G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار205030 

TCدر انتظارآلمانDetectomatماژول کانونشنال219 M 3300G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار206048 

Pدر انتظارآلمانDetectomatچراغ اندیکاتور220 A G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208141 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر221 L 3300 O Ti FusionG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208095 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر222 L 3300 O TiG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208096 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر223 L 3300 OG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار202002 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور حرارت آدرس پذیر224 L 3300 TG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203037 

Cدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود کانونشنال225 T 3000 OG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203036 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر226 L 3300 C O BTG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار207005 

Pدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر227 L 3200 OG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار202003 

Cدر انتظارآلمانDetectomatکاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم دربها228 T 3000 O  incl. S DB  DIBTG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203036 

Cدر انتظارآلمانDetectomatکاشف دودی اپتیکال برای کنترل سیستم دربها229 T 3000 O , incl. DR B  3000G فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203036 

Pدر انتظارآلمانDetectomatشستی آدرس پذیر230 L 3300 P BD-ABS -RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203021 

Pدر انتظارآلمانDetectomatشستی آدرس پذیر231 L 3300 P BDH-ALU -RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار203021 

Cدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال232 T 3000 P BDH-ABS -RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار296033 

Cدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال233 T 3000 P BD-IP 66-RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار206113 

Cدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال234 T 3000 P BDH-ALU -RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار202034 

LSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر235  3300 RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208103 



LSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر236  3300 VLCG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار208144 

Sدر انتظارآلمانDetectomatآژیر237 Y S  120 R210001 Gدر انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو

Rدر انتظارآلمانDetectomatآژیر238 O LP  32 RG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار206019 

Cدر انتظارآلمانDetectomatآژیر239 S  200 WG فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظار209123 

Sدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر240 LD3200 OG فنون برتر پرتاوvds44606793در انتظاردر انتظار210048

Pآدرس پذیر (فتوالکتریک)سنسور دودی اپتیکال 241 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /O P201v/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pسنسور حرارتی ثابت یا افزایشی آدرس پذیر242 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /HT201w/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pحرارتی آدرس پذیر/ مولتی سنسوردودی 243 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /O P HT201u/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pحرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار/ مولتی سنسوردودی 244 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /O P HT/I201ac LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22894525مدامکار

Pسنسور دودی اپتیکال آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزوالتور245 rotec6400در انتظارانگلستان/DC N201ad/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pسنسور حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزوالتور246 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /HT/S201aa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22894525مدامکار

247
حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و / مولتی سنسوردودی 

ایزوالتور
P rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /O P HT/S201x/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pحرارتی/ مولتی سنسور دودی 248 rotec6000در انتظارانگلستانP LU S /O P HTC O201y/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pشستی اعالم حریق آدرس پذیر249 rotec6000در انتظارانگلستان/MC P201ae LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22894525مدامکار

Pآژیر اعالم حریق آدرس پذیر250 rotec6000در انتظارانگلستان/S S R 2201n/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pاینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی251 rotec6000در انتظارانگلستان/MIP201t/03در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pاینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع رله خروجی252 rotec6000در انتظارانگلستان/C C O201t/01در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pخروجی/ اینترفیس دو کاناله آدرس پذیر از نوع ورودی 253 rotec6000در انتظارانگلستان/MIC C O201t/02در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

254
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک 

6300لوپ سری 
P rotec6301201در انتظارانگلستانad/07در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

255
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ 

6300سری 
P rotec6302201در انتظارانگلستانad/08در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

256
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار 

6300لوپ سری 
P rotec6304201در انتظارانگلستانad/09در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

257
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ 

6400سری 
P rotec6400در انتظارانگلستان/DC N /2LP N201ad/04در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار



258
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار 

6400لوپ سری 
P rotec6400در انتظارانگلستان/DC N /4LP N201ad/05در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

259
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 

6400دو لوپ سری 
P rotec6400/2در انتظارانگلستانLP N201ad/02در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

260
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 

6400چهار لوپ سری 
P rotec6400/4در انتظارانگلستانLP N201ad/03در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

P آمپری8 ولت 24  (PSU)منبع تغذیه و باتری شارژ 261 rotec6400در انتظارانگلستان/P S U201ad/06در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pمتعارف (فتوالکتریک)دتکتور دودی اپتیکال 262 rotec3000در انتظارانگلستانP LU S /O P201v/02در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pافزایشی متعارف/ دتکتور حرارتی ترکیبی ثابت 263 rotec3000در انتظارانگلستانP LU S /TE MP 56201w/02در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

Pدتکتور حرارتی ثابت متعارف264 rotec3000در انتظارانگلستان/TE MP 64201w/03در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

265
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک 

6100لوپ سری 
P rotec6100در انتظارانگلستانKM575025در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

P زون2مرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوری متعارف 266 rotec3502در انتظارانگلستانKM575025در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

P زون4مرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوری متعارف 267 rotec3504در انتظارانگلستانKM575025در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

P زون8مرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوری متعارف 268 rotec3508در انتظارانگلستانKM575025در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

269

 KAC ولت متعارف ، ساخت کمپانی 24شستی اعالم حریق 

 انگلستان ، با Protecانگلستان ، قابل تأمین از طریق کمپانی 

 ارائه میگرددProtecبرند 

P rotecدر انتظارانگلستانMC P 1A166/b39در انتظاردر انتظارLP C B22894525مدامکار

270
دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی 

Cloud Chamberتک کاناله ، 
P rotecدر انتظارانگلستانC irrus  P ro 100S Uدر انتظاردر انتظار5424. L-U LC22894525مدامکار

271
دتکتور کشف حریق از طریق مکش هوا با استفاده از تکنولوژی 

Cloud Chamberچهار کاناله ، 
P rotecدر انتظارانگلستانC irrus  P ro 200S Uدر انتظاردر انتظار 5424. L-U LC22894525مدامکار

272
 Loopراهه از نوع ورودی خروجی 4اینترفیس آدرس پذیر 

Powered   ( خروجی رله2 ورودی سیگنال و 2شامل )
P rotec6000/2در انتظارانگلستانIOKM589455در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

273
   Loop Poweredاینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم 

( ورودی آالرم متعارف2 خروجی زون متعارف و 2دارای )
P rotec6000/2در انتظارانگلستانLP ZAKM589455در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

274

 2شامل )  Loop Powered راهه 8اینترفیس آدرس پذیر 

 خروجی رله 2+  ورودی آژیر متعارف 2+ ورودی زون متعارف 

( ورودی سیگنال2+ 

P rotec6000/4در انتظارانگلستانIOKM589455در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

275
  Loop Poweredاینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم 

(دارای یک خروجی زون متعارف و یک ورودی آالرم متعارف)
P rotec6000در انتظارانگلستان/LP ZAKM589455در انتظاردر انتظارBS I Kitemark22894525مدامکار

F لوپ آدر س پذیر4 تا 1کنترل پانل 276 ike0001331-507در انتظارانگلستانq/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

F لوپ آدر س پذیر2 تا 1کنترل پانل 277 ike0001331-510در انتظارانگلستانq/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

F لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی4 تا 1کنترل پانل 278 ike0009331-507در انتظارانگلستانq/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

F لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی2 تا 1کنترل پانل 279 ike0003331-510در انتظارانگلستانq/05در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک



280
کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آدرس پذیر دارای 

ایزوالتور داخلی
F ike0003331-205در انتظارانگلستانn/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

281
کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار آدرس پذیر 

دارای ایزوالتور داخلی
F ike0001331-205در انتظارانگلستانf/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

282
کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار و فالشردار آدر 

س پذیر دارای ایزوالتور داخلی
F ike0012331-205در انتظارانگلستانf/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fبیم کاشف موتورایز آدرس پذیر283 ike0087-600در انتظارانگلستانG پارس آژیراکVDS88948332در انتظاردر انتظار211019

Fشستی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی284 ike0006331-403در انتظارانگلستانe LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

Fشستی ضد آب آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی285 ike0007331-403در انتظارانگلستانe LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی286 ike0001331-326در انتظارانگلستانj/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی با پایه ویژه روکار287 ike0003331-326در انتظارانگلستانj/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی مدل توکار288 ike0021-326در انتظارانگلستان-R331j/03در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر فالشر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی289 ike0023-326در انتظارانگلستان-R331j/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر آدرس پذیرضد آب دارای ایزوالتور داخلی290 ike0001331-323در انتظارانگلستانj/05در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

291
ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی جهت 

ارتباط با سیستم های اطفای آبی
F ike0006331-803در انتظارانگلستانm/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fماژول مبدل متعارف به آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی292 ike0010331-803در انتظارانگلستانk/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

LCDF   زون با 2مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 293 ike0002331-505در انتظارانگلستانq/06در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

LCDF زون با 4مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 294 ike0004331-505در انتظارانگلستانq/07در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

LCDF  زون با 8مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 295 ike0008331-505در انتظارانگلستانq/08در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fکاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند296 ike0003331-202در انتظارانگلستانp/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

297
-کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آژیردار متعارف هوشمند

 نسل جدید
F ike0001331-202در انتظارانگلستانg LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

298
-    کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند

نسل جدید
F ike0003331-204در انتظارانگلستانp/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

299
-کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار

 نسل جدید
F ike0001331-204در انتظارانگلستانg LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

300
کاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار 

فالشردار
F ike0012331-204در انتظارانگلستانg LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88948332پارس آژیراک

Fشستی متعارف هوشمند301 ike0006331-402در انتظارانگلستانd/03در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک



Fشستی متعارف هوشمند ضدآب302 ike0007331-402در انتظارانگلستانd/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

F آژیر فالش دار متعارف هوشمند303 ike0012331-302در انتظارانگلستانh/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر فالش دار متعارف هوشمند مدل محدب304 ike0022331-302در انتظارانگلستانh/03در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر الکترونیکی محوطه متعارف هوشمند305 ike0004331-302در انتظارانگلستانh/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fخروجی متعارف هوشمند/ ماژول ورودی 306 ike0006331-802در انتظارانگلستانk/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر الکترونیکی هوشمند متعارف307 ike0021331-313در انتظارانگلستانh/05در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fکاشف حرارتی متعارف با عملکرد ثابت308 ike0012331-200در انتظارانگلستانs LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

Fکاشف حرارتی متعارف با عملکرد متغیر309 ike0011331-200در انتظارانگلستانs LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

Fکاشف دودی متعارف310 ike0010331-200در انتظارانگلستانt/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fکاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی متعارف311 ike0013331-200در انتظارانگلستانu/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fشستی متعارف312 ike0006331-400در انتظارانگلستانd/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fشستی ضدآب متعارف313 ike0007331-400در انتظارانگلستانd/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fآژیر متعارف314 ike0001331-302در انتظارانگلستانh/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

Fدوربین کشف حریق دود و شعله315 ikeدر انتظارانگلستانsignifireU R X G .S Uدر انتظاردر انتظار24783 L88948332پارس آژیراک

P درجه سانتیگراد90دتکتور کابلی حرارتی دمای ثابت 316 ATO L090-700در انتظارانگلستانU THV .S Uدر انتظاردر انتظار24081 L88948332پارس آژیراک

P درجه سانتیگراد70دتکتور کابلی حرارتی دمای ثابت 317 ATO L070-700در انتظارانگلستانU THV .S Uدر انتظاردر انتظار24081 L88948332پارس آژیراک

MBF-6Eدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق318 V-24692a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

MBF-8Eدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق319 V692a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

MBA-6 + BBXدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق320 .4692a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88948332پارس آژیراک

MBA-8 + BBXدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق321 .4692a LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88948332پارس آژیراک

آژیر اعالم حریق322
Vimpex / 

HosidenBesson
Cدر انتظارانگلستان HG پارس آژیراکVds88948332در انتظاردر انتظار211032

آژیر و فالشر اعالم حریق323
Vimpex / 

HosidenBesson
Cدر انتظارانگلستان HX  / C HLG پارس آژیراکVds88948332در انتظاردر انتظار211033



آژیر متعارف324
Vimpex / 

HosidenBesson
Wafer MT715aدر انتظارانگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88948332پارس آژیراک

آژیر متعارف325
Vimpex / 

HosidenBesson
FM Bedroom715aدر انتظارانگلستان LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88948332پارس آژیراک

Cآژیر متعارف326 ranford C ontrolدر انتظارانگلستانVTG -32-E -S B546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

Cآژیر متعارف بیرون ساختمان327 ranford C ontrolدر انتظارانگلستانVTG -32-E -DB546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

Cآژیر متعارف بیرون ساختمان328 ranford C ontrolدر انتظارانگلستانVP R -DT546a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

Cآژیر متعارف329 ranford C ontrolدر انتظارانگلستانVS O -32-E546a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88948332پارس آژیراک

Cآژیر متعارف محوطه330 ranford C ontrolدر انتظارانگلستانVP R -S A-4E546a LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88948332پارس آژیراک

0201810a-2183در انتظارانگلستانZonefinderampac زون کانونشنال2کنترل پنل 331 LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0401810a-2183در انتظارانگلستانZonefinderampac زون کانونشنال4کنترل پنل 332 LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0202810a-2183در انتظارانگلستانZonefinder Plusampac زون کانونشنال2کنترل پنل 333 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0402810a-2183در انتظارانگلستانZonefinder plusampac زون کانونشنال4کنترل پنل 334 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0602810a-06042183-2183در انتظارانگلستانZonefinder plusampac زون کانونشنال6کنترل پنل 335 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0802810a-08042183-2183در انتظارانگلستانZonefinder plusampac زون کانونشنال8کنترل پنل 336 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88735541کیمیا کارسیناس

در انتظارانگلستانplus Zonefinderampac زون کانونشنال12کنترل پنل 337
2183-12042183-12022183-

1206
810a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0105952a-8281در انتظارانگلستانloop senseampac لوپ آنالوگ آدرس پذیر 1کنترل پنل 338 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88735541کیمیا کارسیناس

0205952a-8281در انتظارانگلستانloop senseampac لوپ آنالوگ آدرس پذیر 2کنترل پنل 339 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0108952b/01-8681در انتظارانگلستانfire finder plusampacلوپ آدرس پذیر 1کنترل پنل 340 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0208952b/02-8681در انتظارانگلستانfire finder plusampacلوپ آدرس پذیر 2کنترل پنل  341 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0308952b/03-8681در انتظارانگلستانfire finder plusampacلوپ آدرس پذیر 3کنترل پنل  342 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0408952b/04-8681در انتظارانگلستانfire finder plusampacلوپ آدرس پذیر 4کنترل پنل  343 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار217AMP010q/06-55000در انتظارانگلستانampac کانونشنال65دتکتور دودی یونیزاسیون سری 344 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار220AMP010q/09-55000در انتظاراسترالیاampac کانونشنال65دتکتور دودی یونیزاسیون اینترگریتینگ سری 345 C B88735541کیمیا کارسیناس



LPدر انتظاردر انتظار317AMP010q/12-55000در انتظاراسترالیا65ampacدتکتور دودی اپتیکال سری 346 C B88735541کیمیا کارسیناس

665AMP010as-55000در انتظاراسترالیاampacدتکتور دودی آدرس پذیر347 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار122AMP010p/06-55000در انتظاراسترالیاclass A1Rampac کانونشنال 65دتکتور حرارتی سری 348 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار127AMP010p/09-55000در انتظاراسترالیاclass BRampac کانونشنال 65دتکتور حرارتی سری 349 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار132AMP010p/12-55000در انتظاراسترالیاclass CRampac کانونشنال 65دتکتور حرارتی سری 350 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار137AMP010p/15-55000در انتظاراسترالیاclass CSamapc کانونشنال 65دتکتور حرارتی سری 351 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار465AMP010ar/01-55000در انتظاراسترالیاclass  A2Samapcدتکتور حرارتی آدرس پذیر 352 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار475AMP010ar/02-55000در انتظاراسترالیاclass  CSamapcدتکتور حرارتی آدرس پذیر 353 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار885AMP010m/01-55000در انتظاراسترالیاamapcدتکتور مولتی آدرس پذیر354 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار305AMP010aq/01-58000در انتظاراسترالیاamapc آدرس پذیرCO/HEATدتکتور مولتی 355 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0050010n/02-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روی کار آدرس پذیر356 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0052010n/06-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روی کار آدرس پذیر357 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0051010w/01-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزوالتور358 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار0053010w/03-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روی کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزوالتور359 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار950AMP010n/08-58100در انتظاراسترالیاamapc ضد آبDISCOVERYشاسی اعالم حریق آدرس پذیر سری 360 C B88735541کیمیا کارسیناس

361
 ضد آب DISCOVERYشاسی اعالم حریق آدرس پذیر سری 

به همراه پایه ایزوالتور
amapc951-58100در انتظاراسترالیاAMP010w/06در انتظاردر انتظارLP C B88735541کیمیا کارسیناس

362
 به XP95 INDOORشاسی اعالم حریق آدرس پذیر سری 

همراه پایه ایزوالتور
amapc908-55200در انتظاراسترالیاAMP010av/01در انتظاردر انتظارLP C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار001AMP010ak/01-55000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی363 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار005AMP010ak/05-58000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر قرمز364 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار007AMP010ak/06-58000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر سفید365 C B88735541کیمیا کارسیناس

518AMP010aa-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه ایزوالتور قرمز366 LPدر انتظاردر انتظار08/ C B88735541کیمیا کارسیناس

517AMP010aa-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه ایزوالتور سفید367 LPدر انتظاردر انتظار07/ C B88735541کیمیا کارسیناس



245AMP010ag-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه کانونشنال به همراه رله368 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار588AMP010ah/01-55000در انتظاراسترالیاamapc کاناله ورودی و خروجی به همراه ایزوالتور3ماژول  آدرس پذیر 369 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار841AMP010ah/03-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول کنترل کننده آژیر به همراه  ایزوالتور370 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار843AMP010ah/04-55000در انتظاراسترالیاamapcمینی ماژول مانیتورینگ به همراه  ایزوالتور371 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار845AMP010ah/05-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول نمایش دهنده سوئیچ پالس به همراه ایزوالتور372 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار847AMP010ah/06-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول نمایش دهنده سوئیچ به همراه ایزوالتور373 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار849AMP010ah/07-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول کنترل کننده زون به همراه ایزوالتور374 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار852AMP010ah/08-55000در انتظاراسترالیاamapc به همراه ایزوالتورUNITماژول آدرس پذیر ورودی و خروجی375 C B88735541کیمیا کارسیناس

LPدر انتظاردر انتظار760AMP010ah/09-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول خروجی به همراه ایزوالتور376 C B88735541کیمیا کارسیناس

377

 لوپ  پر ظرفیت1 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 

 قطعه هوشمند در لوپ و دارای237 با توانایی پشتیبانی 

 زون و منبع تغذیه داخلی32 عالیم نشانگر 
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T 200548j/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

378

 لوپ  پر ظرفیت2 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 

 قطعه هوشمند و دارای عالیم477 با توانایی پشتیبانی 

 زون و منبع تغذیه داخلی32نشانگر 
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T 200-2548P LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

379

 پر ظرفیت4مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 

 قطعه هوشمند و دارای پرینتر و1936 با توانایی پشتیبانی 

 کاراکتری ودارای عالیم600 صفحه نمایش بزرگ 

G S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T  IFP 8548p/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

380

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 

G بیت پروسسور هوشمند8با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

LPدر انتظاردر انتظارI-9102548d/02در انتظار C B22884571آشکارساز

381

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت

 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد

 بیت پروسسور هوشمند8و دارای 
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

I-9103548cدر انتظار LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز

382

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت

G بیت پروسسور هوشمند8با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای  (مولتی )  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

LPدر انتظاردر انتظارI-9101548q/02در انتظار C B22884571آشکارساز

383

مادون قرمز حساس (Beam) آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  

به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 

 متر مربع1400 متر و حداکثر پوشش سطحی 100طولی
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

LPدر انتظاردر انتظارI-9105R548k/01در انتظار C B22884571آشکارساز

384

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار 

G(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

I-9202548gدر انتظار LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز

385

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار 

G(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

DI-9204548gدر انتظار LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22884571آشکارساز

386

آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و 

Gانتخاب نوع صدا و با پایه نصب S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

I-9404548eدر انتظار LPدر انتظاردر انتظار05/ C B22884571آشکارساز

387
آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و

G انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

I-9403548eدر انتظار LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز



388
(زون مانیتور  )واحد اتصال قطعات متعارف به لوپ آدرس پذیر 

G دارای نمایشگر فعال شدن در زمان حریق و اشکال فنی مجزا  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

LPدر انتظاردر انتظارI-9319548m/03در انتظار C B22884571آشکارساز

389
 زون دارای خروجی آژیر قابل1مرکز اعالم حریق متعارف 

G دتکتور در  زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T 101548j/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

390
 خروجی آژیر قابل2 زون دارای 2مرکز اعالم حریق متعارف 

G دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T 102548j/03در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

391
 خروجی آژیر قابل2 زون دارای 4مرکز اعالم حریق متعارف 

G دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی  S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Gدر انتظار S T 104548j/04در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

392
 خروجی آژیر قابل4 زون دارای 8مرکز اعالم حریق متعارف 

G دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی  S T
سنگاپور

Gدر انتظار S T 108548j/05در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

393

 خروجی آژیر قابل4 زون دارای 16مرکز اعالم حریق متعارف 

G دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی  S T
سنگاپور

Gدر انتظار S T 116548j/06در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

Gآشکارساز  هوشمند متعارف از نوع حساس به دود394 S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9102548d/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

Gآشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی395 S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9103548c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

G(مولتی )آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت 396 S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9101548q/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

397
مادون قرمز حساس  (Beam) آشکارساز هوشمند متعارف خطی  

به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 

 متر مربع1400 متر و حداکثر پوشش سطحی 100طولی

G S T
-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9105R548k/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

398
توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار 

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9202548g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

399
توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار 

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

DCدر انتظار -9204548g LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22884571آشکارساز

400
آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9404548e LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22884571آشکارساز

401
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب
G S T

-  چین 

محل کمپانی

 اصلی انگلستان

Cدر انتظار -9403548e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

402
آشکارساز متعارف از نوع حساس به دود

IS S Tدر انتظارانگلستانC S -01512a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز

403
آشکارساز متعارف از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی

IS S Tدر انتظارانگلستانC H-01512d/04در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

404
(مولتی )آشکارساز  متعارف حساس به دود و حرارت 

IS S Tدر انتظارانگلستانC S H-01512b/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

405
توکار/ شستی اعالم حریق متعارف  روکار 

IS(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد  S Tدر انتظارانگلستانC C -01512f/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

406
توکار محافظ دار/ شستی اعالم حریق متعارف  روکار 

IS(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد  S Tدر انتظارانگلستانC C -02512f/04در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

407
 تن صدای مختلف32آژیر اعالم حریق متعارف دارای 

IS با قابلیت تنظیم ولوم صدا S Tدر انتظارانگلستانS C -01506e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز



408
 تن صدای مختلف32آژیر فالشر اعالم حریق متعارف دارای 

IS با قابلیت تنظیم ولوم صدا S Tدر انتظارانگلستانS BC -01506e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22884571آشکارساز

409
 اینچ متعارف با قابلیت تنظیم سطح  صدا6زنگ اعالم حریق 

IS S Tدر انتظارانگلستانBC -01506e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

410
EXITچراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج 

IS S Tدر انتظارانگلستانHK-100 G XE Uدر انتظاردر انتظار362489 L22884571آشکارساز

411
EXITچراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج 

IS S Tدر انتظارانگلستانHK-100 R XE Uدر انتظاردر انتظار362489 L22884571آشکارساز

412
EXITچراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج 

IS S Tدر انتظارانگلستانHK-100 DRE Uدر انتظاردر انتظار362489 L22884571آشکارساز

413
EXITچراغ اضطراری نمایشگر مسیر خروج 

IS S Tدر انتظارانگلستانHK-100 S RE Uدر انتظاردر انتظار362489 L22884571آشکارساز

414

 لوپ  پر ظرفیت1 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 

 قطعه هوشمند در لوپ و دارای237 با توانایی پشتیبانی 

 زون و منبع تغذیه داخلی32 عالیم نشانگر 

F IR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX 200-2/1548P LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

 لوپ  پر ظرفیت2 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 415

 قطعه هوشمند و دارای عالیم477 با توانایی پشتیبانی 

 زون و منبع تغذیه داخلی32نشانگر 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  200-2548P LPدر انتظاردر انتظار08/ C B22884571آشکارساز

 لوپ پر ظرفیت4 تا 2مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 416

 قطعه هوشمند و دارای پرینتر و1936 با توانایی پشتیبانی 

 کاراکتری ودارای عالیم600 صفحه نمایش بزرگ 

 زون و منبع تغذیه داخلی140نشانگر 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX - IFP 8548p/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 417

 بیت پروسسور هوشمند8با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9102 I548d/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت418

 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد

 بیت پروسسور هوشمند8و دارای 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9103 I548c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت419

 بیت پروسسور هوشمند8با قابلیت تنظیم حساسیت و دارای  (مولتی ) 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9101 I548q/02در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

مادون قرمز حساس (Beam) آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  420

به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 

 متر مربع1400 متر و حداکثر پوشش سطحی 100طولی

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9105R  I548k/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار 421

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9204 E I548g LPدر انتظاردر انتظار08/ C B22884571آشکارساز

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار 422

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9204 I548g LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22884571آشکارساز

آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و 423

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9404 I548e LPدر انتظاردر انتظار05/ C B22884571آشکارساز

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و424

 انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9403 I548e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22884571آشکارساز

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر پایه دتکتوری با قابلیت تنظیم و425

 انتخاب نوع صدا 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9406 I548e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22884571آشکارساز



FIRورودی با قابلیت دریافت فرمان کنتاکت باز بسته (مدول )واحد رابط  426 E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9300 I548m/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

FIR(ایزوالتور  )واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه 427 E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9503548n/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

 خروجی آژیر قابل2 زون دارای 2مرکز اعالم حریق متعارف 428

 دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  102548P LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22884571آشکارساز

 خروجی آژیر قابل2 زون دارای 4مرکز اعالم حریق متعارف 429

 دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  104548P LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22884571آشکارساز

 خروجی آژیر قابل4 زون دارای 8مرکز اعالم حریق متعارف 430

 دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  108548P LPدر انتظاردر انتظار05/ C B22884571آشکارساز

 خروجی آژیر قابل4 زون دارای 16مرکز اعالم حریق متعارف 431

 دتکتور در هر زون25برنامه ریزی و توانایی پشتیبانی 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  116548P LPدر انتظاردر انتظار06/ C B22884571آشکارساز

FIRآشکارساز  هوشمند متعارف از نوع حساس به دود432 E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9102548d/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

FIRآشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی433 E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9103548c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

FIR(مولتی )آشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت 434 E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9101548q/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

مادون قرمز حساس  (Beam) آشکارساز هوشمند متعارف خطی  435

به دود از نوع رفلکتوری و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 

 متر مربع1400 متر و حداکثر پوشش سطحی 100طولی

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9105R548k/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار 436

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9204 E548g LPدر انتظاردر انتظار07/ C B22884571آشکارساز

توکار/ شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار 437

(شیشه نشکن  )با قابلیت تست و راه اندازی مجدد 

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9204548g LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22884571آشکارساز

آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 438

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9404548e LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22884571آشکارساز

آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 439

انتخاب نوع صدا و با پایه نصب

FIR E X -U Kدر انتظارانگلستانFX  9403548e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

TANDA-U لوپ4 تا 1 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 440 Kدر انتظارانگلستانTX  70041330h/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 441

با قابلیت تنظیم حساسیت و چمبر بازشو جهت نظافت و شستشو

TANDA-U Kدر انتظارانگلستانTX  71001330b/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

A1RTANDA-Uآشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع 442 Kدر انتظارانگلستانTX  71101330c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

TANDA-Uشستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر داخلی443 Kدر انتظارانگلستانTX  71401330g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

TANDA-Uآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر444 Kدر انتظارانگلستانTX  73001330d/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز



خروجی آدرس پذیر با قابلیت - ورودی  (مدول )واحد رابط  445

ارسال و دریافت فرمان کنتاکت یا ولتاژ

TANDA-U Kدر انتظارانگلستانTX  72101330e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22884571آشکارساز

TANDA-U(ایزوالتور  )واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه آدرس پذیر 446 Kدر انتظارانگلستانTX  72301330f/01در انتظاردر انتظارLP C B22884571آشکارساز

TH68Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه68آدرس پذیر  (دیجیتال  )دتکتور کابلی حرارتی ثابت 447 L:U THV .S 8976             

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH78Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه78آدرس پذیر (دیجیتال  )دتکتور کابلی حرارتی  ثابت 448 L:U THV .S 8976             

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  - FM 88308564تک الد

TH88Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه88آدرس پذیر  (دیجیتال  )دتکتور کابلی حرارتی  ثابت 449 L:U THV .S 8976             

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH105Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه105آدرس پذیر  (دیجیتال  )دتکتور کابلی حرارتی  ثابت 450 L:U THV .S 8976             

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH185Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه185آدرس پذیر  (دیجیتال  )دتکتور کابلی حرارتی  ثابت 451 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH68Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه68دتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر 452 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH78Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه78دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر453 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH88Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه88دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 454 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH105Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه105دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 455 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

TH185Uدر انتظارانگلستانThermocable درجه185دتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 456 L:U Q G S .S 8976       

FM3210

Uدر انتظاردر انتظار LC /U L  FM 88308564تک الد

G   لوپ آدرس پذیر1مرکز کنترل اعالم حریق 457 E NTby honeywell در انتظارانگلستانNano-24042 bc LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد

G  آژیر آدرس پذیر+حرارتی+دتکتور دودی458 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-770042 an/04در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G  بلندگو آدرس پذیر+حرارتی+دتکتور دودی459 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-711-S T-VO042 an/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G  حرارتی+دتکتور دوگانه دودی460 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-911042 am/03در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G  آژیر آدرس پذیر+ حرارتی+ دتکتور دوگانه دودی461 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-771042 an/02در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G  شستی اعالم حریق آدرس پذیر462 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34800042 aq/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

ressetable  Gشستی اعالم حریق آدرس پذیر 463 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34805042aq/05در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد



G  پایه شستی آدرس پذیر464 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34895042 aq/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G   آدرس پذیرIP33آژیر آدرس پذیر 465 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 3-S N-R -v2042bj/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G   آدرس پذیرIP55آژیر آدرس پذیر 466 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 3IP -S N-R -v2042bj/03در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G   آدرس پذیرIP33فالشر اعالم حریق + آژیر 467 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 3-S N-S T-R R -V2042bj/07در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G   آدرس پذیرIP55فالشر اعالم حریق + آژیر 468 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 3IP -S N-S T-R R -V2042bj/09در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

G  اینترفیس تک کاناله ورودی آدرس پذیر469 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34410042 ba LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد

G  اینترفیس تک کاناله خروجی آدرس پذیر470 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34415042 ba LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88308564تک الد

G  اینتر فیس چهارکاناله آدرس پذیر471 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34450042 ba LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88308564تک الد

Beam Detector  Gدتکتور فرستنده گیرنده 472 E NTby honeywell در انتظارانگلستانS 4-34740042bh/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Gent  Gزون 2مرکز کنترل 473 E NTby honeywell 02042-13270در انتظارانگلستان x/02در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Gent  Gزون8مرکز کنترل 474 E NTby honeywell 08042-13270در انتظارانگلستان x/04در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاArgusدتکتور دودی متعارف475 1000928e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی ثابت متعارف476 3500-BS928d/02در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

AIRدر انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی افزایشی متعارف477 S 3500928d/02در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Uدر انتظارایتالیاArgusپایه دتکتورمتعارف478 B100928d/02در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

LPدر انتظاردر انتظارV100928b/01در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودی اوپتیکال آدرس پذیر479 C B88308564تک الد

V200928cدر انتظارایتالیاArgusحرارتی آدرس پذیر+ دتکتور دودی 480 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد

V350928aدر انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر481 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد

VB100928aدر انتظارایتالیاArgusپایه دتکتور آدرس پذیر482 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد



VCدر انتظارایتالیاArgusشستی اعالم حریق آدرس پذیر483 P 100928h/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

VLSدر انتظارایتالیاArgusآژیر اعالم حریق   آدرس پذیر484 100928g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88308564تک الد

VLSدر انتظارایتالیاArgusفالشر  اعالم حریق  آدرس پذیر+ آژیر 485 100-H928g LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88308564تک الد

LPدر انتظاردر انتظارA1000928b/02در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودی اوپتیکال آدرس پذیر486 C B88308564تک الد

A3500928aدر انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر487 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88308564تک الد

A2000928cدر انتظارایتالیاArgusحرارتی آدرس پذیر+ دتکتور دودی 488 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاWirelssArgusدتکتور دودی آدرس پذیر 489 G 100928k/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاWirelssArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر  490 G 350928j/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاWirelssArgusحرارتی آدرس پذیر  + دتکتور دودی 491 G 200928m/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

LPدر انتظاردر انتظارWAB100928m/01در انتظارایتالیاWirelssArgusپایه دتکتور آدرس پذیر 492 C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاWirelssArgusشستی اعالم حریق آدرس پذیر 493 G C P 100928p/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

Sدر انتظارایتالیاWirelssArgusآژیر اعالم حریق   آدرس پذیر 494 G R BS 100928q/01در انتظاردر انتظارLP C B88308564تک الد

VMMICدر انتظارایتالیاArgusخروجی آدرس پذیر/ اینترفیس سوپروایزری ورودی 495 100G تک الدvds88308564در انتظاردر انتظار212067

VMMI100Gدر انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزری ورودی آدرس پذیر496 تک الدvds88308564در انتظاردر انتظار212064

VMMدر انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزری خروجی آدرس پذیر497 ِCِ ِ1ِ20G تک الدvds88308564در انتظاردر انتظار212063

VMMدر انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزری خروجی آدرس پذیر498 ِCِ ِ1ِ00G تک الدvds88308564در انتظاردر انتظار212066

Kentecمرکز کنترل اعالم حریق یک لوپ499 Sدر انتظارانگلستان  yncroKM 73505در انتظاردر انتظارBS I88308564تک الد

Kentecمرکز کنترل اعالم حریق دو لوپ500 Sدر انتظارانگلستان  yncroKM 73505در انتظاردر انتظارBS I88308564تک الد

Kentecمرکز کنترل اعالم حریق چهار لوپ501 Sدر انتظارانگلستان  yncroKM 73505در انتظاردر انتظارBS I88308564تک الد



3Kentec+1پنل اعالم و اطفاء حریق 502 BSدر انتظاردر انتظارK11031M2KM 96761در انتظارانگلستان  I88308564تک الد

Kentec زون2مرکز کنترل اعالم 503 BSدر انتظاردر انتظارK11020M2KM 73505در انتظارانگلستان  I88308564تک الد

Kentec زون4مرکز کنترل اعالم 504 BSدر انتظاردر انتظارK11040M2KM 73505در انتظارانگلستان  I88308564تک الد

Kentec زون8مرکز کنترل اعالم 505 BSدر انتظاردر انتظارK11080M2KM 73505در انتظارانگلستان  I88308564تک الد

AD338-2L550aدر انتظارهندAgniدتکتور دودی متعارف506 LPدر انتظاردر انتظار05/ C B77281972ایمن گستر سنگسر

LPدر انتظاردر انتظارAD338-2HL550b/06در انتظارهندAgniچند شرطی/ دتکتور ترکیبی 507 C B77281972ایمن گستر سنگسر

AD318-2L550cدر انتظارهندAgniدتکتور حرارتی متعارف508 LPدر انتظاردر انتظار08/ C B77281972ایمن گستر سنگسر

ALGدر انتظارآمریکاHochikiدتکتور دودی آدرس پذیر509 -E N358c LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88527812نارفوم کار

ALK-E358cدر انتظارآمریکاHochikiدتکتور دودی آدرس پذیر510 LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88527812نارفوم کار

ALN-Eدر انتظارانگلستانHochikiدتکتور دودی آدرس پذیر511 N117h/04-G LPدر انتظاردر انتظار213082 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eحرارتی  آدرس پذیر-دتکتور دودی 512 uropeدر انتظارانگلستانAC C -E n117f/03-G LPدر انتظاردر انتظار213080 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eدتکتور حرارتی آدرس پذیر513 uropeدر انتظارانگلستانATJ -E N117g /14-G LPدر انتظاردر انتظار213081 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eدتکتور حرارتی آدرس پذیر514 uropeدر انتظارانگلستانAC B-E117g /09-G LPدر انتظاردر انتظار206005 C B-VDS88527812نارفوم کار

IP67Hochiki E-دتکتور حرارتی آدرس پذیر515 uropeدر انتظارانگلستانAC B-E W117g /10-G LPدر انتظاردر انتظار206005 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eآژیر دیواری آدرس پذیر516 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -WS 2164h/02در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eفالشر دیواری آدرس پذیر- آژیر 517 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -WS B164h/04در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eفالشر دیواری آدرس پذیر- آژیر 518 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -WS B2164h/04-  G LPدر انتظاردر انتظار210109 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eآژیر سقفی آدرس پذیر519 uropeدر انتظارانگلستانY BO -BS164h/01-G LPدر انتظاردر انتظار204049 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eآژیر فالشر آدرس پذیر سقفی520 uropeدر انتظارانگلستانY BO -BS B2164h/03- G LPدر انتظاردر انتظار207161 C B-VDS88527812نارفوم کار



Hochiki Eآژیر فالشر آدرس پذیر سقفی521 uropeدر انتظارانگلستانY BO -BS B164h/03در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول خروجی آدرس پذیر522 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -P O M164p/10- G LPدر انتظاردر انتظار213087 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول ورودی آدرس پذیر523 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -S IM  164p/11- G LPدر انتظاردر انتظار210113 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول خروجی آدرس پذیر524 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -S O M  164p/12در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki E کاناله آدرس پذیر2ماژول ورودی 525 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DIM164q/03 - 164q/04-

G 210112 - G 209186

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki E کاناله آدرس پذیر2ماژول خروجی رله ای 526 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DR C164q/07 - 164q/08-

G 209189 - G 206065

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki E کاناله آدرس پذیر2ماژول کنترلی آژیر 527 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DS C164q/05- 164q/06-

G 209187 - G 206063

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki E کاناله آدر س پذیر2ماژول ورودی مانیتور دار 528 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DZM164q/09 - 164q/10-

G 214014 - G 214016

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki E آدرس پذیرIS کاناله 2ماژول ورودی مانیتور دار 529 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DZM- IS  164q/11-G LPدر انتظاردر انتظار214015 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول رله ای  آدرس پذیر530 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -MR C 2164q/15 -164q/16در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول ورودی و خروجی آدرس پذیر531 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -P C M164q/13 - 164q/14-

G 213088 - G 214013

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eماژول ورودی مانیتور دارآدرس پذیر532 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -S ZM164q/01 - 164q/02-

G 209188 - G 206064

LPدر انتظاردر انتظار C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eشستی اعالن حریق داخلی آدرس پذیر533 uropeدر انتظارانگلستانHC P -E164j/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki E آدرس پذیرIP67شستی اعالن حریق 534 uropeدر انتظارانگلستانHC P -W164j/04در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- دتکتور دودی آدرس پذیر 535 uropeدر انتظارانگلستانALG -E NM358c LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- پایه دتکتور ایزوالتور 536 uropeدر انتظارانگلستانY BO -R /S C IM164n/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- کاناله آدرس پذیر2ماژول ورودی 537 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DIM /M164q/03در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی-  کاناله آدرس پذیر2ماژول خروجی رله ای 538 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DR C /M164q/07در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی-  کاناله آدرس پذیر2ماژول کنترلی آژیر 539 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -DS C /M164q/05در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار



Hochiki Eماژول ورودی با مانیتور تک کاناله540 uropeدر انتظارانگلستانC HQ -S ZM /M164q/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی-شستی آدرس پذیر 541 uropeدر انتظارانگلستانHC P -E M164j/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

IP67Hochiki Eصنایع دریایی -شستی آدرس پذیر 542 uropeدر انتظارانگلستانHC P -WM164j/04در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- دتکتور دودی متعارف 543 uropeدر انتظارانگلستانS LR -E 3NM358c LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- دتکتور حرارتی متعارف 544 uropeدر انتظارانگلستانDC D-AE 3M  117g LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eصنایع دریایی- دتکتور حرارتی متعارف 545 uropeدر انتظارانگلستانDC D-C E 3M  117g LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eدتکتور دودی متعارف546 uropeدر انتظارانگلستانS LR -E 3N358c LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eدتکتور حرارتی متعارف افزایشی547 uropeدر انتظارانگلستانDC D-AE 3117g LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki Eدتکتور حرارتی افزایشی متعارف548 uropeدر انتظارانگلستانDC D-C E 3117g LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki E درجه متعارف60دتکتور حرارتی ثابت 549 uropeدر انتظارانگلستانDFJ -AE 3117g LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88527812نارفوم کار

Hochiki E درجه متعارف90دتکتور حرارتی ثابت 550 uropeدر انتظارانگلستانDFJ -C E 3  117g LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88527812نارفوم کار

 Hochikiدتکتور شعله متعارف551

C orporation

DRدر انتظارژاپن D-E117k/01-G LPدر انتظاردر انتظار210114 C B-VDS88527812نارفوم کار

Hochiki Eمتعارف- بیم دتکتور552 uropeدر انتظارانگلستانS P C -E T117j/03-G LPدر انتظاردر انتظار207153 C B-VDS88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون2کنترل پنل متعارف 553 Z-2544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون4کنترل پنل متعارف 554 Z-4544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون4کنترل پنل متعارف 555 ZX L-4544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون8کنترل پنل متعارف 556 ZX L-8544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون12کنترل پنل متعارف 557 ZX L-12544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون8کنترل پنل متعارف 558 ZX L-8HS544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار



Qدر انتظارانگلستانAdvanced زون12کنترل پنل متعارف 559 ZX L-12HS544b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

Eدر انتظارانگلستانAdvanced ناحیه1+  زون 3کنترل پنل اطفای حریق 560 X 3001KM 541651در انتظاردر انتظارBS I88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان5100Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 561 5100KM69695

G 210022

BSدر انتظاردر انتظار I \ VDS88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان5200Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 562 5200KM69695

G 210022

BSدر انتظاردر انتظار I \ VDS88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان5400Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 563 5400KM69695

G 210022

BSدر انتظاردر انتظار I \ VDS88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان5800Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 564 5800

G 210022

نارفوم کارVDS88527812در انتظاردر انتظار

MXدر انتظارانگلستان4100Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 565 4100KM69695در انتظاردر انتظارBS I88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان4200Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 566 4200KM69695در انتظاردر انتظارBS I88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان4400Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 567 4400KM69695در انتظاردر انتظارBS I88527812نارفوم کار

MXدر انتظارانگلستان4800Advancedکنترل پنل آدرس پذیر سری 568 4800KM69695در انتظاردر انتظارBS I88527812نارفوم کار

BSدر انتظاردر انتظارK11031M2KM 96761در انتظارانگلستانkentecپنل اعالم و اطفاء حریق 1 +5693 I88527812نارفوم کار

 Teletek کاراکتریLCD-  لوپ 2 لوپ قابل افزایش تا 1پانل آدرس پذیر 570

electronics

Sدر انتظاربلغارستان IMP O1293-CPR-0401 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek لمسیLCD-  لوپ 4 لوپ قابل افزایش تا 1پانل آدرس پذیر 571

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  1293-CPD-0131 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 B124Teletekدتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر با پایه مدل  572

electronics

S  در انتظاربلغارستان 1300832-C P D-

2200(1139b/01)

LPدر انتظاردر انتظار C B66525518ساریان سیستم نوین 

 B124Teletekدتکتور حرارتی آدرس پذیر  با پایه مدل 573

electronics

T110 0832-C   در انتظاربلغارستان P D-

2199(1139a /01)

LPدر انتظاردر انتظار C B66525518ساریان سیستم نوین 

 B124Teletekدتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه مدل 574

electronics

M1400832-C   در انتظاربلغارستان P D-

2201(1139c /01)

LPدر انتظاردر انتظار C B66525518ساریان سیستم نوین 

 MC-DTeletekدتکتور دودی اپتیکال با پایه آدرس پذیر مدل 575

electronics

Sدر انتظاربلغارستان 30+MC D        (1293-C P D-0119)      

  + (1293-CPD-0259) 

Eدر انتظاردر انتظار VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 MC-DTeletek درجه سانتی گراد  با پایه آدرس پذیر مدل 60دتکتور حرارتی 576

electronics

F10+MCدر انتظاربلغارستان D        (1293-C P D-0117)      

  + (1293-CPD-0259) 

Eدر انتظاردر انتظار VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 MC-DTeletekدتکتور حرارتی نرخ افزایشی  با پایه آدرس پذیر مدل 577

electronics

Rدر انتظاربلغارستان 20+MC D        (1293-C P D-0118)      

  + (1293-CPD-0259) 

Eدر انتظاردر انتظار VP U66525518ساریان سیستم نوین 



 MC-DTeletekدتکتور ترکیبی  با پایه آدرس پذیر مدل 578

electronics

M40+MCدر انتظاربلغارستان D        (1293-C P D-0120)      

  + (1293-CPD-0259) 

Eدر انتظاردر انتظار VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekشستی اعالم حریق آدرس پذیر  نشکن با ایزوالتور داخلی579

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  MC P 1501293-CPD-0257 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآژیر آدرس پذیر580

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  WS O U1293-CPR-0404 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآژیر فالشر آدرس پذیر581

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  WS S T1293-CPR-0404 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekپایه آژیر آدرس پذیر582

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  BS O U1293-CPR-0387 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekپایه آژیر و فالشر آدرس پذیر583

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  BS S T1293-CPR-0388 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekخروجی/ ماژول آدرس پذیر ورودی 584

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  MIO1293-CPD-0258 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekماژول ایزوالتور جهت محافظت از لوپ585

electronics

IRدر انتظاربلغارستان IS  MIS O1293-CPR-0400 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek زون متعارف2پانل متعارف 586

electronics

MAGدر انتظاربلغارستان  2P1293-C P D-0173در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek زون متعارف4پانل متعارف 587

electronics

MAGدر انتظاربلغارستان  4P1293-C P D-0173در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek زون متعارف8پانل متعارف 588

electronics

MAGدر انتظاربلغارستان  8P1293-C P D-0373در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek زون  متعارف16قابل افزایش تا -  زون 8پانل متعارف 589

electronics

MAGدر انتظاربلغارستان  8 P lus1293-C P D-0172در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekدتکتور دودی اپتیکال متعارف590

electronics

Sدر انتظاربلغارستان 301293-CPD-0119 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletek درجه سانتیگراد متعارف60دتکتور حرارتی 591

electronics

Eدر انتظاردر انتظار F101293-CPD-0117در انتظاربلغارستان VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekدتکتور حرارتی نرخ افزایشی متعارف592

electronics

Rدر انتظاربلغارستان 201293-CPD-0118 در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekمتعارف (حرارت+ دود )دتکتور ترکیبی 593

electronics

Eدر انتظاردر انتظار M401293-CPD-0120در انتظاربلغارستان VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekشستی اعالم حریق نشکن با قابلیت ریست شدن متعارف594

electronics

MCدر انتظاربلغارستان P 501293-C P D-0161در انتظاردر انتظارE VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآزیر اعالم حریق متعارف595

electronics

Sدر انتظاربلغارستان F100 R S ND1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0556- VP U66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآزیر فالشر اعالم حریق متعارف596

electronics

Sدر انتظاربلغارستان F100 R R S T1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0555- VP U66525518ساریان سیستم نوین 



 Teletekآزیر فالشر اعالم حریق متعارف جهت مکانهای دارای افراد کم شنوا597

electronics

Sدر انتظاربلغارستان F100 WS S T1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0554- VP U66525518ساریان سیستم نوین 

Sکاشف دود موضعی598 iterwellدر انتظارچینG S 5031044a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B66525518ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی599 iterwellدر انتظارچینG S 5051044a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66525519ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی600 iterwellدر انتظارچینG S 505N1044a LPدر انتظاردر انتظار06/ C B66525518ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی601 iterwellدر انتظارچینG S 5061044a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66525520ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی602 iterwellدر انتظارچینG S 506A1044a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B66525518ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی603 iterwellدر انتظارچینG S 506H1044a LPدر انتظاردر انتظار05/ C B66525521ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی604 iterwellدر انتظارچینG S 508G  214063

1044a /07

LPدر انتظاردر انتظار C B /VdS66525518ساریان سیستم نوین

Sکاشف دود موضعی605 iterwellدر انتظارچینG S 508AG ساریان سیستم نوینVdS66525522در انتظاردر انتظار215059 

Sکاشف دود موضعی606 iterwellدر انتظارچینG S 508BG ساریان سیستم نوینVdS66525518در انتظاردر انتظار216038 

Sکاشف دود موضعی607 iterwellدر انتظارچینG S 525G ساریان سیستم نوینVdS66525523در انتظاردر انتظار216016 

R صنعتیUV/IRدتکتور شعله ای 608 ezontechدر انتظارکره جنوبیR FD-20003043770در انتظاردر انتظارFM66525518ساریان سیستم نوین

R صنعتی ضد انفجارUV/IRدتکتور شعله ای 609 ezontechدر انتظارکره جنوبیR FD-2000XFM12ATEX0091X در انتظاردر انتظارFM66525524ساریان سیستم نوین

R صنعتیIR3دتکتور شعله ای 610 ezontechدر انتظارکره جنوبیR FD-30003043770در انتظاردر انتظارFM66525518ساریان سیستم نوین

R صنعتی ضد انفجارIR3دتکتور شعله ای 611 ezontechدر انتظارکره جنوبیR FD-3000XFM13ATEX0058X در انتظاردر انتظارFM66525525ساریان سیستم نوین

Sدتکتور دودی متعارف612 D3

(FAR E )

Oدر انتظارفرانسه C 050333-C P D-075013در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور حرارتی متعارف ثابت613 D3

(FAR E )

TSدر انتظارفرانسه C 050333-C P D-075015در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(



Sدتکتور حرارتی متعارف  افزایشی614 D3

(FAR E )

TRدر انتظارفرانسه C 050333-C P D-075014در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور شعله ای متعارف615 D3

(FAR E )

IRدر انتظارفرانسه Y 20333-C P D-075235در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sشستس اعالم حریق متعارف616 D3

(FAR E )

DMCدر انتظارفرانسه L050333-C P D-075182در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sآژیر اعالم حریق617 D3

(S E S S Y )

AVSدر انتظارفرانسه 2000 S IP0333-C P D-075144در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sآژیر اعالم حریق  جهت محیط خارجی618 D3

(S E S S Y )

AVSدر انتظارفرانسه U  FP  1050333-C P D-075358در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sآژیر اعالم حریق619 D3

(S E S S Y )

Sدر انتظارفرانسه O U ND050333-C P D-075184در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور دودی آدرس پذیر620 D3

(FAR E )

Oدر انتظارفرانسه A050333-C P D-075113در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور حرارتی آدرس پذیر621 D3

(FAR E )

TA050333-Cدر انتظارفرانسه P D-075112در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور دودی آدرس پذیربهمراه ایزوالتور622 D3

(FAR E )

Oدر انتظارفرانسه A120333-C P D-075432در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور حرارتی آدرس پذیر بهمراه ایزوالتور623 D3

(FAR E )

TA120333-Cدر انتظارفرانسه P D-075434در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور ترکیبی آدرس پذیر624 D3

(FAR E )

MA050333-Cدر انتظارفرانسه P D-075159در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sآژیر اعالم حریق  آدرس پذیر625 D3

(S E S S Y )

AVSدر انتظارفرانسه A20000333-C P D-075377در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sدتکتور شعله ای آدرس پذیر626 D3

(FAR E )

IRدر انتظارفرانسه 950333-C P D-075234در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sشستی اعالم حریق آدرس پذیر627 D3

(FAR E )

DMA050333-Cدر انتظارفرانسه P D-075179در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

ماژول اینرفیس تک کاناله 628

ورودی خروجی

S D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه TC 05 0333-C P D-075257در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

ماژول اینرفیس تک کاناله 629

ورودی خروجی

S D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه TC 05-B0333-C P D-075258در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

ماژول اینرفیس چهار کاناله 630

ورودی خروجی

S D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه T4C 05-B0333-C P D-075331در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(



ماژول اینرفیس تک کاناله 631

ورودی خروجی

S D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه TC 05-BN  TC C  2 - K 960در انتظاردر انتظارBO S E C

(ANP I)

پرگاس ایمن ویستا22141907

ماژول اینرفیس چهار کاناله 632

ورودی خروجی

S D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه T4C 05-BN  TC C  2 - K 960در انتظاردر انتظارBO S E C

(ANP I)

پرگاس ایمن ویستا22141907

Sماژول  دو ورودی یک خروجی633 D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه DL0333-C P D-075314در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Sماژول  هشت  ورودی چهار خروجی634 D3

(FAR E )

Eدر انتظارفرانسه D4L0333-C P D-075284در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

S متر100 تا 3دتکتور خطی از 635 D3

(S E FI)

DLFBe0333-Cدر انتظارفرانسه P D-075019در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

S متر30 تا 3دتکتور خطی از 636 D3

(S E FI)

DLFB300333-Cدر انتظارفرانسه P D-075453-2در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

S متر30 تا 3دتکتور خطی از 637 D3

(S E FI)

DLFB30 R0333-Cدر انتظارفرانسه P D-075453-2در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Air SamplingSدتکتور  638 D3

(FAR E )

DFA050333-Cدر انتظارفرانسه P D-075424-1در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

Stand AloneSدتکتور 639 D3

(FAR E )

Vestaدر انتظارفرانسه  &

 DF-C 08-02

0333-C P D-292002در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

EXSدتکتور دودی متعارف جهت محیط 640 D3

(FAR E )

VIRدر انتظارفرانسه E X0333-C P D-075233در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

EXSدتکتور حرارتی متعارف جهت محیط 641 D3

(FAR E )

VOدر انتظارفرانسه E X0333-C P D-075093در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

WirelessSدتکتور دودی 642 D3

(FAR E )

Oدر انتظارفرانسه A05-W0333-C P D-075363در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

WirelessSشاستی  643 D3

(FAR E )

DMA05-W0333-Cدر انتظارفرانسه P D-075361در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

WirelessS ماژول 644 D3

(FAR E )

Oدر انتظارفرانسه I050333-C P D-075362در انتظاردر انتظارAfnor(C NP P پرگاس ایمن ویستا22141907(

 زون12   الی 4مرکز کنترل متعارف 645

بهمراه کلیه قطعات متعارف

S D3

(S E FI)

Alphaدر انتظارفرانسه  4/8/12N  TC C BOدر انتظاردر انتظار2-936 S E C

(ANP I)

پرگاس ایمن ویستا22141907

 لوپ4  الی 2مرکز کنترل آدرس پذیر 646

بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر

S D3

(S E FI)

Hephaisدر انتظارفرانسه  1600N  TC C 2-926/aدر انتظاردر انتظارBO S E C

(ANP I)

پرگاس ایمن ویستا22141907

 لوپ  2مرکز کنترل آدرس پذیر 647

بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر

S D3

(S E FI)

Hephaisدر انتظارفرانسه  128N  TC C BOدر انتظاردر انتظار2-964 S E C

(ANP I)

پرگاس ایمن ویستا22141907



FSکاشف دود متعارف  دو سیم648 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C S D-311-2506a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSکاشف دود متعارف  سه سیم649 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C S D-311-3506a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSکاشف دود متعارف  چهار سیم650 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C S D-311-4506a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSکاشف حرارتی متعارف دو سیم651 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C TD-805-2506c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSکاشف حرارتی متعارف  سه سیم652 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C TD-805-3506c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSکاشف حرارتی متعارف  چهار سیم653 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C TD-805-4506c LPدر انتظاردر انتظار03/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSمتعارف  دو سیم (ترکیبی)کاشف دود و حرارت 654 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C MD-300-2506b/01در انتظاردر انتظارLP C B44228051فاراد صنعت چابک

FSمتعارف  سه سیم (ترکیبی)کاشف دود و حرارت 655 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C MD-300-3506b/02در انتظاردر انتظارLP C B44228051فاراد صنعت چابک

FSمتعارف  چهار سیم (ترکیبی)کاشف دود و حرارت 656 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C MD-300-4506b/03در انتظاردر انتظارLP C B44228051فاراد صنعت چابک

FSشستی اعالم حریق657 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C MC -217506d/01در انتظاردر انتظارLP C B44228051فاراد صنعت چابک

FSشستی اعالم حریق658 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C MC -817506d/02در انتظاردر انتظارLP C B44228051فاراد صنعت چابک

FSآژیر اعالم حریق659 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C S -3127506e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSآژیر فالشر اعالم حریق660 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C S F-3127506e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B44228051فاراد صنعت چابک

FSزنگ اعالم حریق661 C  E X P O R Tدر انتظارانگلستانFS -C AB-218506e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44228051فاراد صنعت چابک

Eدر انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی662 U R VC -MC P653a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی663 VTG -32-S B546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف خارجی664 VTG -32E -DB546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز



Pدر انتظارانگلستانeurotech زون2کنترل پنل اعالم 665 recept en 2KM 573354در انتظاردر انتظارBS I88928666آتش پنجه البرز

Pدر انتظارانگلستانeurotechزون4کنترل پنل اعالم 666 recept en 4KM 573354در انتظاردر انتظارBS I88928666آتش پنجه البرز

Pدر انتظارانگلستانeurotech زون8کنترل پنل اعالم 667 recept en 8KM 573354در انتظاردر انتظارBS I88928666آتش پنجه البرز

Pدر انتظارانگلستانeurotech زون16کنترل پنل اعالم 668 recept E nKM 573354در انتظاردر انتظارBS I88928666آتش پنجه البرز

BSدر انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotech لوپ1کنترل پنل 669 I88928666آتش پنجه البرز

BSدر انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotech لوپ2کنترل پنل 670 I88928666آتش پنجه البرز

BSدر انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotech لوپ4کنترل پنل 671 I88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر672 U R V-MC P -IP 2413LHK2116-03در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر673 U R V-ABS14LHK0067-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار5011V1213j/04-100در انتظارانگلستانeurotechآژیر وفالشر آدرس پذیر674 C B88928666آتش پنجه البرز

E در انتظارانگلستانeurotechماژول ورودی675 U R V-IP13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

E در انتظارانگلستانeurotechماژول خروجی676 U R V-O P13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودی و خروجی677 U R V-S IO13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

E در انتظارانگلستانeurotech آمپر1ماژول کنترل آژیر 678 U R V-S C M13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودی گاز دتکتور679 U R V-Mini I/P13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

E در انتظارانگلستانeurotech آمپر15ماژول کنترل آژیر680 U R V-S BM13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودی متعارف681 U R V-ZMU13LHK2120-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K88928666آتش پنجه البرز



4041213e-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودی متعارف682 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار4001213d/01-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف683 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار4011213d/02-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف684 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار4021213d/03-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف685 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار4031213d/04-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف686 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار4051213k/01-200در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی687 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار0108A1213b/01-510در انتظارانگلستانeurotech زون32 لوپ 1کنترل پنل 688 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار0208A1213b/02-510در انتظارانگلستانeurotech زون32 لوپ 2کنترل پنل 689 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار0308A1213b/03-510در انتظارانگلستانeurotech زون32 لوپ 3کنترل پنل 690 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار0408A1213b/04-510در انتظارانگلستانeurotech زون32 لوپ 4کنترل پنل 691 C B88928666آتش پنجه البرز

5031213e-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودی آدرس پذیر692 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار5011213d/05-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر693 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار5021213d/06-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر694 C B88928666آتش پنجه البرز

5051213c-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر695 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار1031213j/01-200در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر696 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار1041213j/02-200در انتظارانگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر697 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار5001213m/01-200در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر698 C B88928666آتش پنجه البرز



LPدر انتظاردر انتظار2101v1213n/01-100در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودی آدرس پذیر699 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2201v1213r/01-100در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر700 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2003v1213m/02-100در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر701 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2401v1213p/01-100در انتظارانگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر702 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2114v1213t/01-100در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر703 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2111v1213t/02-100در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر704 C B88928666آتش پنجه البرز

2210V1213e-100در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودی متعارف705 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2505V1213d/08-100در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف706 C B88928666آتش پنجه البرز

5011v1213J-100در انتظارانگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر707 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88928666آتش پنجه البرز

Eدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی708 VS O -32E546a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار1131213f/01-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور پایه709 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار5041213f/02-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور710 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار3071213f/03-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور پایه بلند711 C B88928666آتش پنجه البرز

3031213g-200در انتظارانگلستانeurotechپایه رله دار712 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88928666آتش پنجه البرز

2081213g-200در انتظارانگلستانeurotechخروجی/ماژول ورودی713 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2001213h/01-200در انتظارانگلستانeurotechخروجی  ایزوالتور/ماژول ورودی714 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2021213h/02-200در انتظارانگلستانeurotechماژول سوئیچ مانیتور715 C B88928666آتش پنجه البرز



LPدر انتظاردر انتظار2031213h/03-200در انتظارانگلستانeurotechماژول زون مانیتور716 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2041213h/04-200در انتظارانگلستانeurotechماژول ورودی خروجی717 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2051213h/05-200در انتظارانگلستانeurotechماژول خروجی718 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2061213h/06-200در انتظارانگلستانeurotechماژول آژیر719 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2011213h/07-200در انتظارانگلستانeurotechماژول مانیتور کوچک720 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2071213h/08-200در انتظارانگلستان24eurotechماژول تغذیه 721 C B88928666آتش پنجه البرز

LPدر انتظاردر انتظار2010v1213j/03-100در انتظارانگلستانeurotechآژیر آدرس پذیر722 C B88928666آتش پنجه البرز

 لوپ1مرکز کنترل اعالم حریق 723

آدرس پذیر

C ooperدر انتظارانگلستانC F1100G آفرشVDS22222643در انتظاردر انتظار211013

 لوپ2مرکز کنترل اعالم حریق 724

آدرس پذیر

C ooperدر انتظارانگلستان  C F1200G آفرشVDS22222643در انتظاردر انتظار211013

 لوپ2مرکز کنترل اعالم حریق 725

آدرس پذیر

C ooperدر انتظارانگلستان  C F2000714h/02در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

 لوپ4مرکز کنترل اعالم حریق 726

آدرس پذیر

C ooperدر انتظارانگلستان  C F3000714h/01در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

C دتکتور دودی آدرس پذیر727 ooperدر انتظارانگلستان   C AP 320685j/01در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

C دتکتور حرارتی آدرس پذیر728 ooperدر انتظارانگلستانC AH330685m/01در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

حرارتی/  دتکتور  دودی729

  آدرس پذیر 

C ooperدر انتظارانگلستان C AP T340685k/01در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

Cشستی اعالن حریق ادرس پذیر730 ooperدر انتظارانگلستانC BG 370378d/06در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

Cآژیر اعالن حریق آدرس پذیر731 ooperدر انتظارانگلستان C AS 381714j/05در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش

فالشر اعالن حریق/ آژیر732

 ادرس پذیر

C ooperدر انتظارانگلستانC AS B383714j/01در انتظاردر انتظارLP C B22222643آفرش



دتـکتور دودی آپتیکال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت 733

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 01-2506a LPدر انتظاردر انتظار05/ C B اکسیر88207611 

دتکتور دودی آپتیکال با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند 734

جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 01-3506a LPدر انتظاردر انتظار06/ C B اکسیر88207611 

دتکتور دودی آپتیکال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور 735

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 01-4506a LPدر انتظاردر انتظار07/ C B اکسیر88207611 

حرارت دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت +دتکتور ترکیبی دود736

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 05-2506b/04در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور +دتکتور ترکیبی دود737

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 05-3506b/05در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به سنسور +دتکتور ترکیبی دود738

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 05-4506b/06در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از 739

آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 06-2506c LPدر انتظاردر انتظار04/ C B اکسیر88207611 

دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت 740

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 06-3506c LPدر انتظاردر انتظار05/ C B اکسیر88207611 

دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 741

جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانQ 06-4506c LPدر انتظاردر انتظار06/ C B اکسیر88207611 

دتکتور دودی آپتیکال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت 742

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0311-2506a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B اکسیر88207611 

دتکتور دودی آپتیکال با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند 743

جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0311-3506a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B اکسیر88207611 

دتکتور دودی آپتیکال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور 744

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0311-4506a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B اکسیر88207611 

حرارت دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت +دتکتور ترکیبی دود745

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0315-2506b/01در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور +دتکتور ترکیبی دود746

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0315-3506b/02در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به سنسور +دتکتور ترکیبی دود747

هوشمند جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0315-4506b/03در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت جلوگیری از 748

آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0316-2506c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B اکسیر88207611 

دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند جهت 749

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0316-3506c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B اکسیر88207611 



دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور هوشمند 750

جهت جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانAH-0316-4506c LPدر انتظاردر انتظار03/ C B اکسیر88207611 

AHSدر انتظارتایوانHoringدتکتور دودی آپتیکال751 -871506a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B اکسیر88207611 

 ولت مجهز به سنسور هوشمند جهت 9دتکتور دودی آپتیکال مستقل 752

جلوگیری از آالرم کاذب

Horingدر انتظارتایوانNQ 9S506f/01در انتظاردر انتظارLP C B اکسیر88207611 

AH-0822Jدر انتظارتایوانHoring آمریکاULدتکتور گاز شهری با استاندارد 753 KIS .E Uدر انتظاردر انتظار256989 L88207611اکسیر

LPدر انتظاردر انتظارAH-0217506d/01در انتظارتایوانHoring(با شیشه شکستنی)شستی اعالم حریق 754 C B اکسیر88207611 

LPدر انتظاردر انتظارAH-0817506d/02در انتظارتایوانHoringشستی اعالم حریق برگشت پذیر755 C B اکسیر88207611 

AH-03127-S506eدر انتظارتایوانHoring میلی آمپر14/5با جریان  ( تن32)آژیر اعالم حریق الکترونیکی 756 /02         0832-C P D-

1080

LPدر انتظاردر انتظار C B اکسیر88207611 

AH-03127-BS506eدر انتظارتایوانHoring میلی آمپر14/5با جریان  ( تن32)فالشر اعالم حریق +آژیر757 /03         0832-C P D-

1010

LPدر انتظاردر انتظار C B اکسیر88207611 

AH-0218506eدر انتظارتایوانHoring میلی آمپر25 اینچ با جریان 6زنگ اعالم حریق 758 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B اکسیر88207611 

Eدتـکتور دودی آپتیکال با خروجی ریموت759 xir Tradingدر انتظارچینO S D-24501138a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B اکسیر88207611 

BSدر انتظاردر انتظارLF-HD-4112KM 582693در انتظارانگلستانlifecoدتکتور حرارتی متعارف760 I77485800آتش نورد داتیک

LF-Pدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور دودی متعارف761 E -4111KM 582694در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

BSدر انتظاردر انتظارLF-HD-6102KM 582693در انتظارانگلستانlifecoدتکتور حرارتی آدرس پذیر762 I77485800آتش نورد داتیک

LF-Pدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور دودی آدرس پذیر763 E -6101KM 582694در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

LF-MCدر انتظارانگلستانlifecoشستی آدرس پذیر764 P -6103KM 582695در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

LF6100Aدر انتظارانگلستانlifeco لوپ الیفکو1پانل آدرس پذیر  765 /1KM582692در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

LF6100Aدر انتظارانگلستانlifeco لوپ  الیفکو2پانل آدرس پذیر 766 /2KM582692در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک



LF6100Aدر انتظارانگلستانlifeco لوپ  الیفکو4پانل آدرس پذیر 767 /4KM582692در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

LF-MCدر انتظارانگلستانlifecoشاسی آدرس پذیر الیفکو768 P -6103KM582695در انتظاردر انتظارBS I77485800آتش نورد داتیک

LF-Sدر انتظارانگلستانlifecoآژیر فالشر769 B-4228717a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B77485800آتش نورد داتیک

LF-Sدر انتظارانگلستانlifecoآژیر770 D-4229717a LPدر انتظاردر انتظار05/ C B77485800آتش نورد داتیک

_Vکاشف دودی متعارف771 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -66231174a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vکاشف حرارتی  متعارف772 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -66331174b/01در انتظاردر انتظارLP C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vشستی اعالم حریق متعارف با محیط داخلی773 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -66531174d/01 در انتظاردر انتظارLP C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vکنترل پانل دو زون  متعارف قرمز رنگ774 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -6831/21174e LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vکنترل پانل چهار زون متعارف قرمز رنگ775 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -6831/41174e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vکنترل پانل هشت زون متعارف قرمز رنگ776 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -6831/81174e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

_Vکنترل پانل شانزده زون متعارف قرمز رنگ777 G R E AT G LO BAL 

C O R P O R ATIO N

VGدر انتظارچین -6831/161174e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

V-Gآژیر متعارف778 reatدر انتظارچینVG -67341174c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88923462نار ایمن فرنام کهن

Rدتکتور دودی متعارف779 avelدر انتظارانگلستانR E -336S512a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B77485800آتش نورد داتیک

Rدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف780 avelدر انتظارانگلستانR E -336H512D LPدر انتظاردر انتظار04/ C B77485800آتش نورد داتیک

Rشستی اعالم حریق متعارف781 avelدر انتظارانگلستانR E -736FF512F LPدر انتظاردر انتظار04/ C B77485800آتش نورد داتیک

R زون متعارف8پنل اعالم حریق 782 avelدر انتظارانگلستانR E 2558R (W)U O J z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L77485800آتش نورد داتیک

Rآژیر متعارف783 avelدر انتظارانگلستانR E -736S506e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B77485800آتش نورد داتیک



VEکنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر یک لوپ784 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  R S -H  VF0810S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEکنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ785 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  R S -H  VF0820S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEکنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ786 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite (H) VF1420S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEکنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر چهار لوپ787 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite (H) VF1440S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEپنل تکرار کننده آنالوگ آدرس پذیر788 S  Fire  Detection 

S ystems

eView VF1172Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

 پنل های مرکزی اعالم حریق و پنل های تکرار Networkماژول 789

کننده

VE S  Fire  Detection 

S ystems

eNet VF1170-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VE کاناله16خروجی /برد ورودی790 S  Fire  Detection 

S ystems

VF1171-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEدتکتوردود فتوالکتریک آدرس پذیر791 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2011-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEدتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر792 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2010-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6660 L26423577آگراپاد پایار

VEآدرس پذیر (دود و حرارت)دتکتور مولتی793 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2012-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEمخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر "4پایه 794 S  Fire  Detection 

S ystems

VF7001-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEمخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر "6پایه 795 S  Fire  Detection 

S ystems

VF7002-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEدارای آژیر داخلی مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر "6پایه 796 S  Fire  Detection 

S ystems

VF7008-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEشستی اعالم حریق آدرس پذیر قابل ریست797 S  Fire  Detection 

S ystems

VF3031-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار8375 L26423577آگراپاد پایار

VE(لوپ پاور)ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی798 S  Fire  Detection 

S ystems

VF6024-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6659 L26423577آگراپاد پایار

VE(لوپ پاور)ماژول آدرس پذیر تک کاناله خروجی799 S  Fire  Detection 

S ystems

VF6052-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6659 L26423577آگراپاد پایار

VE(دارای ایزوالتور داخلی)ماژول آدرس پذیر800 S  Fire  Detection 

S ystems

VF6041-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6659 L26423577آگراپاد پایار



VEماژول ایزوالتور اتصال کوتاه801 S  Fire  Detection 

S ystems

VF6003-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار5569 L26423577آگراپاد پایار

TemporalVE ولت 24مینی آژیر 802 S  Fire  Detection 

S ystems

VF4027Eدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار225095 L26423577آگراپاد پایار

SelectableVE ولت 24آژیر 803 S  Fire  Detection 

S ystems

VF4000Eدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار225095 L26423577آگراپاد پایار

 با قابلیت تنظیم شدت نور Selectable ولت 24آژیر استروب 804

استروب

VE S  Fire  Detection 

S ystems

VF4002Eدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار225095 L26423577آگراپاد پایار

VE زون2کنترل پنل متعارف 805 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  C P  VF1842S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VE زون4کنترل پنل متعارف 806 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  C P  VF1844S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VE زون8کنترل پنل متعارف 807 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  C P  VF1848S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEدتکتوردود متعارف فتوالکتریک808 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2032-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEافزایشی متعارف/ دتکتور حرارت ثابت 809 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2020-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6660 L26423577آگراپاد پایار

VEمخصوص نصب دتکتور متعارف "4پایه 810 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2050-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEمخصوص نصب دتکتور متعارف "6پایه 811 S  Fire  Detection 

S ystems

VF2051-00Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار6661 L26423577آگراپاد پایار

VEکنترل پنل سیستم اطفای حریق گازی812 S  Fire  Detection 

S ystems

Eدر انتظارآمریکا lite  X T VF1810S Uدر انتظاردر انتظار24831 L26423577آگراپاد پایار

VEماژول تخلیه عامل اطفای گازی813 S  Fire  Detection 

S ystems

VF1824-40Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24832 L26423577آگراپاد پایار

VEسوئیچ غیر فعال کردن سیستم اطفای گازی814 S  Fire  Detection 

S ystems

VF1832-10Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24832 L26423577آگراپاد پایار

VEشستی جلوگیری از تخلیه عامل اطفای گازی815 S  Fire  Detection 

S ystems

VF1823-10Sدر انتظارآمریکا Uدر انتظاردر انتظار24832 L26423577آگراپاد پایار

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور دودی متعارف816 458S -2LS Uدر انتظاردر انتظار25214 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور دودی متعارف817 318-2L512a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا



FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور دودی متعارف818 -413S D-21138a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور حرارتی متعارف819 458H-2LS Uدر انتظاردر انتظار25225 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور حرارتی متعارف820 323-2L512d/04در انتظاردر انتظارLP C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور ترکیبی متعارف821 458S H-2LS Uدر انتظاردر انتظار25214 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور دودی آدرس پذیر822 568D-S -LS Uدر انتظاردر انتظار25214 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور حرارتی آدرس پذیر823 568D-H-LS Uدر انتظاردر انتظار25225 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardدتکتور ترکیبی آدرس پذیر824 568D-S H-LS Uدر انتظاردر انتظار25214 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardشستی متعارف825 921-FTC512f/04در انتظاردر انتظارLP C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardشستی آدرس پذیر826 MSS Uدر انتظاردر انتظار25318 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardآژیر متعارف827 -03127S506e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardآژیر فالشر متعارف828 -03127BS506e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

FGدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardمتعارف (Bell)زنگ829 -0218506e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

 Fireguard Beamدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardبیم دتکتور830

Detector

G VDSدر انتظاردر انتظار209159

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardکنترل آدرس پذیر (ماژول)اینترفیس831 -515MCS Uدر انتظاردر انتظار25315 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardماژول مانیتورینگ آدرس پذیر832 -515MMS Uدر انتظاردر انتظار25315 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardماژول رله آدرس پذیر833 -515MRS Uدر انتظاردر انتظار25315 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardآدرس پذیر (تکرار کننده)پنل ریپیتر834 500-R PS Uدر انتظاردر انتظار25315 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا



IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguard زون4کنترل پنل اعالم حریق متعارف 835 400series-404S Uدر انتظاردر انتظار25209 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguard زون8کنترل پنل اعالم حریق متعارف 836 400series-408S Uدر انتظاردر انتظار25209 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguard لوپ4 الی 1کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 837 500series  - 1-4 LoopS Uدر انتظاردر انتظار25209 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

IQدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguardکنترل پنل اطفای حریق838 800seriesS Uدر انتظاردر انتظار25209 L

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

Pدر انتظارانگلیس  فایرگاردFireguard(آژیر مستقل) زون 16 الی 2کنترل پنل اعالم حریق متعارف 839 recept en 2-16

P recept en 16L

KM95744در انتظاردر انتظارBS I

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

 زون 16 الی2اعالم حریق متعارف  (تکرار کننده)کنترل پنل ریپیتر840

Backupبهمراه منبع تغذیه و باتری 

Fireguardدر انتظارانگلیس  فایرگاردP recept en 8 repeater 

with

230Va .c . P S E  and Battery

Back-up

KM95744در انتظاردر انتظارBS I

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

 زون 16 الی8اعالم حریق متعارف  (تکرار کننده)کنترل پنل ریپیتر841

بدون منبع تغذیه 

Fireguardدر انتظارانگلیس  فایرگاردP recept en 8-32 

repeater without

P S E

KM95745در انتظاردر انتظارBS I

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

NOکاشف حرارتی ثابت متعارف842 VAR  G MBH  by 

honeywell

800171Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار213068 

NOکاشف حرارتی عکس العمل سریع متعارف843 VAR  G MBH  by 

honeywell

800271Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار213069 

NOکاشف دودی متعارف844 VAR  G MBH  by 

honeywell

800371Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار213066 

OT blueNOحرارتی  متعارف / کاشف ترکیبی دودی 845 VAR  G MBH  by 

honeywell

800375Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار213065 

O2TNOحرارتی  متعارف / کاشف ترکیبی دودی 846 VAR  G MBH  by 

honeywell

800374Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار213070 

NOکاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر847 VAR  G MBH  by 

honeywell

802171Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار204058 

NOکاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر848 VAR  G MBH  by 

honeywell

802271Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار204059 

NOکاشف دودی آدرس پذیر849 VAR  G MBH  by 

honeywell

802371Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار204060 

OTNOحرارتی آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 850 VAR  G MBH  by 

honeywell

802373Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205070 

OT blueNOحرارتی آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 851 VAR  G MBH  by 

honeywell

802375Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205071 



O2TNOحرارتی  آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 852 VAR  G MBH  by 

honeywell

802374Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار204061 

NOگازی  آدرس پذیر/ حرارتی / کاشف ترکیبی دودی 853 VAR  G MBH  by 

honeywell

802473Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205072 

NO با فالشر داخلیO2Tحرارتی  آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 854 VAR  G MBH  by 

honeywell

802383Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205111 

NOکاشف دودی آدرس پذیر با زنگ داخلی855 VAR  G MBH  by 

honeywell

802382Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206090 

 با فالشر و زنگ O2Tحرارتی  آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 856

داخلی

NO VAR  G MBH  by 

honeywell

802385Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205111 

کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر مخصوص مناطق 857

انفجاری

NO VAR  G MBH  by 

honeywell

E.803271در انتظارآلمان XG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار209223 

NOکاشف دودی آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاری858 VAR  G MBH  by 

honeywell

E.803371در انتظارآلمان XG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار209224 

 مخصوص مناطق O2Tحرارتی  آدرس پذیر / کاشف ترکیبی دودی 859

انفجاری

NO VAR  G MBH  by 

honeywell

E.803374در انتظارآلمان XG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار209225 

NOشستی اعالم حریق متعارف860 VAR  G MBH  by 

honeywell

804900Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205001 

NOشستی اعالم حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق861 VAR  G MBH  by 

honeywell

804901Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205001 

NOشستی اعالم حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء حریق862 VAR  G MBH  by 

honeywell

804902Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205114 

NOشستی اعالم حریق آدرس پذیر863 VAR  G MBH  by 

honeywell

804905Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205002 

NOشستی اعالم حریق آدرس پذیر رله دار864 VAR  G MBH  by 

honeywell

804906Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205002 

NOقرمز- قاب شستی اعالم حریق 865 VAR  G MBH  by 

honeywell

704900Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205001 

NOآبی- قاب شستی اعالم حریق 866 VAR  G MBH  by 

honeywell

704901Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205001 

NOزرد- قاب شستی اعالم حریق 867 VAR  G MBH  by 

honeywell

704902Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205114 

NOشستی اعالم حریق متعارف سایز کوچک868 VAR  G MBH  by 

honeywell

804970Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205131 



NOشستی اعالم حریق آدرس پذیر سایز کوچک869 VAR  G MBH  by 

honeywell

804971Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205132 

NO خروجی2 ورودی و 4ماژول 870 VAR  G MBH  by 

honeywell

808623Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار210020 

ACNO ولت 230 خروجی 2 ورودی و 2ماژول 871 VAR  G MBH  by 

honeywell

808600.230Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار210091 

DCNO ولت 24 خروجی 2 ورودی و 2ماژول 872 VAR  G MBH  by 

honeywell

808600.24Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار210091 

NO رله خروجی12-  ماژول رله 873 VAR  G MBH  by 

honeywell

808610.10Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206044 

NO خروجی32با  - LEDماژول 874 VAR  G MBH  by 

honeywell

808611.10Gدر انتظارآلمان پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206044 

NOزنگ اعالم حریق آدرس پذیر875 VAR  G MBH  by 

honeywell

IQدر انتظارآلمان 8 AlarmG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206001 

NOزنگ و فالشر ترکیبی اعالم حریق آدرس پذیر876 VAR  G MBH  by 

honeywell

IQدر انتظارآلمان 8 AlarmG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206003 

NOفالشراعالم حریق آدرس پذیر877 VAR  G MBH  by 

honeywell

IQدر انتظارآلمان 8 AlarmG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار206002 

ES CompactNOپانل اعالم حریق سری 878 VAR  G MBH  by 

honeywell

Cدر انتظارآلمان ompactG پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار214072 

NO لوپ4 تا 1 آدرس پذیر IQ8 Controlپانل اعالم حریق سری 879 VAR  G MBH  by 

honeywell

IQدر انتظارآلمان 8 C ontrol C /MG  205129 / S پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار294050 

NO لوپ16 تا 1 آدرس پذیر FLEXES Controlپانل اعالم حریق سری 880 VAR  G MBH  by 

honeywell

FlexEدر انتظارآلمان S  C ontrolG  209207 / S پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار209207 

8010NOپانل اطفاء حریق سری 881 VAR  G MBH  by 

honeywell

S 8010در انتظارآلمان eries  04G پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار205064 

دتکتور دود خطی شامل واحد فرستنده ، گیرنده ، کنترلر و آینه برای 882

 متر40فاصله تا 

FIR E BE AMدر انتظارانگلستانFireBeam P lusG پتروفرین کیهانVds88611624در انتظاردر انتظار206056

 لوپ با قابلیت افزایش 2مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دارای 883

ظرفیت

O lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -21041010a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66518241ملی اطفاء ایران

 لوپ با قابلیت افزایش 4مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دارای 884

ظرفیت

O lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -21141010a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66518241ملی اطفاء ایران

Oکاشف دود  آدرس پذیر885 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -6055/A1010b/01در انتظاردر انتظارLP C B66518241ملی اطفاء ایران



Oشستی اعالم حریق آدرس پذیر886 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -5036/A00118/101/1/2012در انتظاردر انتظارE VP U66518241ملی اطفاء ایران

Oاستروب الیت ترکیبی آدرس پذیر- آژیر887 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R Eدر انتظاردر انتظار503200209/101/1/2012- VP U66518241ملی اطفاء ایران

Oمرکز کنترل اعالم حریق متعارف888 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -636G ملی اطفاء ایرانVDS66518241در انتظاردر انتظار210141

Oکاشف دود  متعارف889 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -6551010b/02در انتظاردر انتظارLP C B66518241ملی اطفاء ایران

Oشستی اعالم حریق متعارف890 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -5361293-C P D-0256در انتظاردر انتظارE VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 8مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 891 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان  -16381293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 12مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 892 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -16421293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 16مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 893 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان - 16461293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

 لوپ با قابلیت افزایش 2مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دارای 894

ظرفیت

O lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -21041010a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66518241ملی اطفاء ایران

 لوپ با قابلیت افزایش 4مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دارای 895

ظرفیت

O lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -21141010a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66518241ملی اطفاء ایران

Oکاشف دود  آدرس پذیر896 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -6055/A1010b/01در انتظاردر انتظارLP C B66518241ملی اطفاء ایران

Oشستی اعالم حریق آدرس پذیر897 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان R -5036/A00118/101/1/2012, 

1010c /02

LPدر انتظاردر انتظار C B  & E VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 8مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 898 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان  -16381293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 12مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 899 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -16421293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

LCDO مداری با 16مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 900 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان - 16461293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0512- VP U66518241ملی اطفاء ایران

Oمرکز کنترل اعالم حریق متعارف901 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -636G ملی اطفاء ایرانVDS66518241در انتظاردر انتظار210141

Oکاشف دود  متعارف902 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -6551010b/02در انتظاردر انتظارLP C B66518241ملی اطفاء ایران



Oکاشف حرارت  متعارف903 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -6601010d/01در انتظاردر انتظارLP C B66518241ملی اطفاء ایران

Oشستی اعالم حریق متعارف904 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -5361293-C P D-0256, 

1010c /01

LPدر انتظاردر انتظار C B  & E VP U66518241ملی اطفاء ایران

Oاستروب الیت ترکیبی متعارف- آژیر905 lympia  

E lectronics

BSدر انتظاریونان -5311293-C P D-0356 در انتظاردر انتظارE VP U66518241ملی اطفاء ایران

متعارف دارای پایه و خروجی    (فتو الکتریک )آشکار ساز دودی 906

LEDریموت 

VR C0001512-10در انتظارانگلستانa LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88533381ایمن پاسارگاد

آشکار ساز ترکیبی دود و حرارت فتوالکتریک متعارف دارای پایه و 907

LEDخروجی  ریموت 

VR C0002512-10در انتظارانگلستانb/02در انتظاردر انتظارLP C B88533381ایمن پاسارگاد

  با عملکرد ثابت و افزایشی class A2Sآشکارساز حرارتی متعارف 908

LEDدارای پایه و خروجی  ریموت 

VR C0003512-10در انتظارانگلستانd/03در انتظاردر انتظارLP C B88533381ایمن پاسارگاد

  با عملکرد ثابت و افزایشی  Class A2Rآشکارساز حرارتی  متعارف 909

LEDدارای پایه و خروجی  ریموت 

VR C0003512-10در انتظارانگلستانd/04در انتظاردر انتظارLP C B88533381ایمن پاسارگاد

VR زون1کنترل پنل اعالم حریق  910 C0053-01در انتظارانگلستانKM 630921در انتظاردر انتظارBS I Kitmark88533381ایمن پاسارگاد

VR زون2کنترل پنل اعالم حریق  911 C0054-01در انتظارانگلستانKM 630921در انتظاردر انتظارBS I Kitmark88533381ایمن پاسارگاد

VR زون4کنترل پنل اعالم حریق  912 C0055-01در انتظارانگلستانKM 630921در انتظاردر انتظارBS I Kitmark88533381ایمن پاسارگاد

VR زون6کنترل پنل اعالم حریق  913 C0056-01در انتظارانگلستانKM 630921در انتظاردر انتظارBS I Kitmark88533381ایمن پاسارگاد

VR زون8کنترل پنل اعالم حریق  914 C0057-01در انتظارانگلستانKM 630921در انتظاردر انتظارBS I Kitmark88533381ایمن پاسارگاد

Rزنگ اعالم حریق متعارف915 avelدر انتظارانگلستانR E -736B506e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88215486آریا دژ نت

Rآژیراعالم حریق متعارف916 avelدر انتظارانگلستانR E -736S506e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88215486آریا دژ نت

Rآژیرفالشر اعالم حریق متعارف917 avelدر انتظارانگلستانR E -736S S506e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی متعارف918 avelدر انتظارانگلستانR E -336S512a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88215486آریا دژ نت

Rدتکتور ترکیبی متعارف919 avelدر انتظارانگلستانR E -336S H512B LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88215486آریا دژ نت



Rدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف920 avelدر انتظارانگلستانR E -336H512D LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88215486آریا دژ نت

Rشستی اعالم حریق متعارف921 avelدر انتظارانگلستانR E -736FF512F LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88215486آریا دژ نت

Rبدنه قرمزمتعارف-  زون متعارف ۴پانل 922 avelدر انتظارانگلستانR E 2504RU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rبدنه سفیدمتعارف-  زون متعارف ۴پانل 923 avelدر انتظارانگلستانR E -2504WU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rبدنه قرمزمتعارف-  زون متعارف ۸پانل 924 avelدر انتظارانگلستانR E -2508RU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rبدنه سفیدمتعارف-  زون متعارف ۸پانل 925 avelدر انتظارانگلستانR E -2508WU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rماژول کنترلی آدرس پذیرخروجی926 avelدر انتظارانگلستانR E -717 MCU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار25343 L88215486آریا دژ نت

Rماژول کنترلی آدرس پذیر ورودی927 avelدر انتظارانگلستانR E -717 MMU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار25343 L88215486آریا دژ نت

Rماژول کنترلی آدرس پذیر928 avelدر انتظارانگلستانR E -717 MRU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار25343 L88215486آریا دژ نت

Rشستی اعالم حریق متعارف929 avelدر انتظارانگلستانR E -716PU NIU .S Uدر انتظاردر انتظار25357 L88215486آریا دژ نت

Rشستی اعالم حریق دو مرحله ای متعارف930 avelدر انتظارانگلستانR E -716P 1TLPU NIU .S Uدر انتظاردر انتظار25357 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی دودی متعارف931 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-2MU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی متعارف932 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-2U Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور ترکیبی آدرس پذیر933 avelدر انتظارانگلستانR E 317A-S HU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی آدرس پذیر934 avelدر انتظارانگلستانR E 317A-HLU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور ترکیبی آدرس پذیر935 avelدر انتظارانگلستانR E 317A-S HLU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور ترکیبی آدرس پذیر936 avelدر انتظارانگلستانR E 317D-S HU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت



R زون4پنل اعالم حریق 937 avelدر انتظارانگلستانR E 2554R (W)U O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

R زون متعارف8پنل اعالم حریق 938 avelدر انتظارانگلستانR E 2558R (W)U O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rبدنه سفید- زون4پنل تشخیص گاز 939 avelدر انتظارانگلستانR E -25AR -WU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rبدنه قرمز-زون 4پنل تشخیص گاز 940 avelدر انتظارانگلستانR E -25AR -RU O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار25344 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارمتعارف941 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-2MU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارمتعارف942 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-2LU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارمتعارف943 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-2LMU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارمتعارف944 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-4U Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارمتعارف945 avelدر انتظارانگلستانR E 316H-4MU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور حرارتی خودکارآدرس پذیر946 avelدر انتظارانگلستانR E 317-HU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور کوچک دارای دو ال ای دی آدرس پذیر947 avelدر انتظارانگلستانR E 317D-HLU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rحرارتی آدرس پذیر/دتکتور فوتوالکتریک 948 avelدر انتظارانگلستانR E -317D-S HLU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف949 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -2U R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف950 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -2MU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف951 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-2U R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف952 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -2LU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف953 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -2LMU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت



Rدتکتور دودی خودکارمتعارف954 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-2LU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف955 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-2LMU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف956 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -4U R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف957 avelدر انتظارانگلستانR E 316S -4MU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف958 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-4U R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارمتعارف959 avelدر انتظارانگلستانR E 316S H-4MU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارآدرس پذیر960 avelدر انتظارانگلستانR E 317A-SU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارآدرس پذیر961 avelدر انتظارانگلستانR E 317A-S LU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارآدرس پذیر962 avelدر انتظارانگلستانR E 317D-SU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

Rدتکتور دودی خودکارآدرس پذیر963 avelدر انتظارانگلستانR E -317D-S LU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار25091 L88215486آریا دژ نت

LEDGتکرار کننده 964 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -124AMC X .BP Uدر انتظاردر انتظار6026 L71192آوند انرژی

LCDGتکرار کننده 965 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -148EALVY .S Uدر انتظاردر انتظار4006 L71192آوند انرژی

Gکاشف دود و حرارتی  بی سیم966 eneral 

E lectric /U TC

TXدر انتظارآمریکا -6010-01-1U TG T .S Uدر انتظاردر انتظار1272 L71192آوند انرژی

Gکاشف دود و حرارتی  بی سیم967 eneral 

E lectric /U TC

562NSدر انتظارآمریکا TU TG T .S Uدر انتظاردر انتظار1272 L71192آوند انرژی

Gکاشف دود و حرارتی  بی سیم968 eneral 

E lectric /U TC

95U-02-848-60در انتظارآمریکا TG T .S Uدر انتظاردر انتظار3272 L71192آوند انرژی

G زون اعالم حریق8ماژول توسعه 969 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -216AMC X .BP Uدر انتظاردر انتظار6026 L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق و امنیتی (با سیم و بی سیم)کنترل پنل هایبرید 970 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -4NBS X .S 4006

NBS X 7.S 4006

Uدر انتظاردر انتظار L71192آوند انرژی



Gاعالم حریق و امنیتی (با سیم و بی سیم)کنترل پنل هایبرید 971 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -6NBS X .S 4006

NBS X 7.S 4006

Uدر انتظاردر انتظار L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق و امنیتی (با سیم و بی سیم)کنترل پنل هایبرید 972 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -8NBS X .S 4006

NBS X 7.S 4006

Uدر انتظاردر انتظار L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق و امنیتی (با سیم و بی سیم)کنترل پنل هایبرید 973 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -8ENBS X .S 4006

NBS X 7.S 4006

AP O U .BP 5721

Uدر انتظاردر انتظار L71192آوند انرژی

Gکاشف دود  بی سیم974 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -492N-I

TC C 2-H541/g  

BOدر انتظاردر انتظار S E C - Anpi71192آوند انرژی

Gمرکز اعالم حریق آدرس پذیر975 eneral 

E lectric /U TC

Eدر انتظارآمریکا S T3AMC X .S 3000

AMC X .S 3424

AP O U .S 3424

Uدر انتظاردر انتظار L71192آوند انرژی

Gکارت لوپ پنل اعالم حریق976 eneral 

E lectric /U TC

S-3در انتظارآمریکا S DC 1U U KL .S Uدر انتظاردر انتظار232 L71192آوند انرژی

Gکارت لوپ پنل اعالم حریق977 eneral 

E lectric /U TC

S-3در انتظارآمریکا DDC 1U U KL .S Uدر انتظاردر انتظار232 L71192آوند انرژی

Gمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ978 eneral 

E lectric /U TC

Qدر انتظارآمریکا S 1S Y ZV .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L71192آوند انرژی

Gمرکز اعالم حریق آدرس پذیر چهار لوپ و متعارف979 eneral 

E lectric /U TC

Qدر انتظارآمریکا S 4S Y ZV .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L71192آوند انرژی

G زون48مرکز اعالم حریق متعارف تا 980 eneral 

E lectric /U TC

Qدر انتظارآمریکا S CS Y ZV .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر دودی اعالم حریق981 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-P SU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

G(ثابت )سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 982 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-HFSU Q G S 7.S Uدر انتظاردر انتظار1122 L71192آوند انرژی

G(متغیر)سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 983 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-HR SU Q G S 7.S Uدر انتظاردر انتظار1123 L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق (ثابت و متغیر)سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی 984 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-P HSU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

و  (ثابت و متغیر)سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی 985

منوکسید کربن اعالم حریق

G eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-IP HSU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر دودی یونیزاسیون اعالم حریق986 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-ISU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعالم حریق987 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A2-HR SU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار1122 L71192آوند انرژی



Gسنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعالم حریق988 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A2-HFSU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار1122 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر989 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-AB4GU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر990 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-AB4G TU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر دودی اعالم حریق991 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A2-P SU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزوالتور992 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-IBU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی993 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-R BU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی994 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-270U NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی995 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-270LU NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی996 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-270PU NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی997 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-278U NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gماژول ایزوالتور998 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-IMU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gآژیر و فالشر999 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا 1R -HDVMU LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gآژیر1000 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا 1R -PU LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gفالشر1001 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا 1-VMU U KC .S Uدر انتظاردر انتظار5389 L71192آوند انرژی

Gآژیر قدرتمند1002 eneral 

E lectric /U TC

1A-TU-757در انتظارآمریکا LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gآژیر و فالشر قدرتمند1003 eneral 

E lectric /U TC

7A-TU-757در انتظارآمریکا LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gآژیر و فالشر قدرتمند1004 eneral 

E lectric /U TC

8A-TU-757در انتظارآمریکا LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی



Gمحافظ آژیر و فالشر قدرتمند جهت محیط خارجی1005 eneral 

E lectric /U TC

757A-WBUدر انتظارآمریکا C S T .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gزنگ اعالم حریق1006 eneral 

E lectric /U TC

439D-10AWUدر انتظارآمریکا C S T .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gزنگ اعالم حریق1007 eneral 

E lectric /U TC

439D-6AWUدر انتظارآمریکا C S T .S Uدر انتظاردر انتظار218 L71192آوند انرژی

Gچراغ سر درب1008 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-LE DU R R Q .S Uدر انتظاردر انتظار2490 L71192آوند انرژی

Gماژول ورودی خروجی آدرس پذیر1009 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-IOU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

G آدرس پذیرA/Bماژول کالس 1010 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-U MU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول ورودی خروجی آدرس پذیر1011 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-MIOU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول دو ورودی آدرس پذیر1012 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-C T2U O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول تک ورودی آدرس پذیر1013 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-C T1U O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول خروجی رله آدرس پذیر1014 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-C RS Y S W .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول خروجی آدرس پذیر1015 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-C C 1S Y S W .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gکارت اطفاء حریق1016 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-R E LS Y S W .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

G(MANUAL ABORT)شستی اطفاء حریق 1017 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا E LA-ABTU E HX .S Uدر انتظاردر انتظار6625 L71192آوند انرژی

G(SERVICE DISCONECT)شستی اطفاء حریق 1018 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا E LA-S R VU E HX .S Uدر انتظاردر انتظار6625 L71192آوند انرژی

Gآژیر اعالم حریق1019 eneral 

E lectric /U TC

329D-AWUدر انتظارآمریکا C S T .E Uدر انتظاردر انتظار4186 L71192آوند انرژی

Gپنل تکرارکننده1020 eneral 

E lectric /U TC

6ANN-3در انتظارآمریکا /DU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gمنبع تغذیه1021 eneral 

E lectric /U TC

P-3در انتظارآمریکا P S /MALVY .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی



Gمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ قابلیت ارتقا به دو لوپ1022 eneral 

E lectric /U TC

VSدر انتظارآمریکا 2U O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L71192آوند انرژی

Gمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ1023 eneral 

E lectric /U TC

VSدر انتظارآمریکا 1FS ZI.S Uدر انتظاردر انتظار3000 L71192آوند انرژی

Gپنل تکرارکننده1024 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا LC DFS Y E .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gپنل تکرارکننده1025 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا LE DFS Y E .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر دودی اعالم حریق1026 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-P SU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

G(ثابت )سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 1027 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-HFSU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار1122 L71192آوند انرژی

G(متغیر)سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 1028 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-HR SU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار1122 L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق (ثابت و متغیر)سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی 1029 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-P HSU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gاعالم حریق (ثابت و متغیر)سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی 1030 eneral 

E lectric /U TC

V-Pدر انتظارآمریکا HSU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

G(متغیر)سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 1031 eneral 

E lectric /U TC

V-HRدر انتظارآمریکا DU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

G(ثابت )سنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق 1032 eneral 

E lectric /U TC

V-HFDUدر انتظارآمریکا Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی1033 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا B4UU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزوالتور1034 eneral 

E lectric /U TC

IB4UUدر انتظارآمریکا Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

Gپایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر1035 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا B4UU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار6593 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی1036 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-M270U NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی1037 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-M270PU NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی1038 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-M278U NIU .S Uدر انتظاردر انتظار2318 L71192آوند انرژی



Gماژول ورودی آدرس پذیر1039 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-C T2U O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول ورودی آدرس پذیر1040 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-C T1U O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول خروجی رله آدرس پذیر1041 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-C RU O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

Gماژول خروجی آدرس پذیر1042 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-C C 1U O X X .S Uدر انتظاردر انتظار3424 L71192آوند انرژی

پنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ با قابلیت شبکه شدن با پنل 1043

های متعارف و آدرس پذیر

G eneral 

E lectric /U TC

2Xدر انتظارهلند -F11199a /06

TC C 2-907/a

LPدر انتظاردر انتظار C B

BO S E C

آوند انرژی71192

 لوپ قابل2مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 1044

 زون، با قابلیت شبکه شدن با پنل های 64افزایش به چهار لوپ، 

متعارف و آدرس پذیر

G eneral 

E lectric /U TC

2Xدر انتظارهلند -F21199a /10

TC C 2-907/a

LPدر انتظاردر انتظار C B

BO S E C

آوند انرژی71192

Gمرکز تکرار کننده پنل1045 eneral 

E lectric /U TC

2Xدر انتظارهلند -FR1199a /R LPدر انتظاردر انتظار01 C B71192آوند انرژی

Gکاشف حرارتی آدرس پذیر1046 eneral 

E lectric /U TC

DT2063TCدر انتظارهلند C 2-865/cدر انتظاردر انتظارBO S E C71192آوند انرژی

Gکاشف ترکیبی دودی ، حرارتی آدرس پذیر1047 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 2061TTC C 2-907/a BOدر انتظاردر انتظار  S E C71192آوند انرژی

Gپایه دتکتور دارای ایزوالتور1048 eneral 

E lectric /U TC

DB2016Gدر انتظارهلند 203028

TC C 2-907/a

VDSدر انتظاردر انتظار

BO S E C

آوند انرژی71192

Gماژول ایزوالتور1049 eneral 

E lectric /U TC

ISدر انتظارهلند M-95TC C 2-907/aدر انتظاردر انتظارBO S E C71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر خارجی1050 eneral 

E lectric /U TC

DM2010ETCدر انتظارهلند C 2-907/aدر انتظاردر انتظارBO S E C71192آوند انرژی

Gآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان1051 eneral 

E lectric /U TC

ASدر انتظارهلند 2366TC C 2-907/aدر انتظاردر انتظارBO S E C71192آوند انرژی

Gآژیر آدرس پذیر داخل ساختمان1052 eneral 

E lectric /U TC

ASدر انتظارهلند 2363G 210142 ,

TC C 2-907/a

VDSدر انتظاردر انتظار

BO S E C

آوند انرژی71192

Gکاشف دودی1053 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 721ITC C BOدر انتظاردر انتظار2-914 S E C71192آوند انرژی

Gکاشف دودی و حرارتی1054 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 721TTC C BOدر انتظاردر انتظار2-914 S E C71192آوند انرژی

Gشستی  داخلی1055 eneral 

E lectric /U TC

DMN700TCدر انتظارهلند C BOدر انتظاردر انتظار2-914 S E C71192آوند انرژی



Gشستی   خارجی1056 eneral 

E lectric /U TC

DMN700Eدر انتظارهلند 100TC C BOدر انتظاردر انتظار2-914 S E C71192آوند انرژی

G ناحیه8 با امکان نمایش LEDتکرار کننده 1057 eneral 

E lectric /U TC

NXدر انتظارآمریکا -108AO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6026 L71192آوند انرژی

Gکاشف دود و حرارت بی سیم1058 eneral 

E lectric /U TC

Rدر انتظارآمریکا F562NS I4AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6027 S E C71192آوند انرژی

Gکاشف دود و حرارت بی سیم1059 eneral 

E lectric /U TC

TXدر انتظارآمریکا -6212-03-1AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6028 S E C71192آوند انرژی

Gماژول دو خروجی آدرس پذیر1060 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-C C 2AO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6029 L71192آوند انرژی

G(MANUAL RELEASE)شستی اطفاء حریق 1061 eneral 

E lectric /U TC

278A-Rدر انتظارآمریکا E LAO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6030 L71192آوند انرژی

G(MANUAL RELEASE)شستی اطفاء حریق 1062 eneral 

E lectric /U TC

276A-Rدر انتظارآمریکا E LAO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6031 L71192آوند انرژی

و  (ثابت و متغیر)سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی 1063

منوکسید کربن اعالم حریق

G eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-IP HSAO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6032 L71192آوند انرژی

Gسنسور آدرس پذیر دودی اعالم حریق1064 eneral 

E lectric /U TC

V-Pدر انتظارآمریکا SAO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6033 L71192آوند انرژی

Gماژول دو خروجی آدرس پذیر1065 eneral 

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا S A-C C 2AO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6034 L71192آوند انرژی

Gبیم دتکتور-سنسور خطی دودی1066 eneral 

E lectric /U TC

FD805RAOدر انتظارهلند TX .BP آوند انرژیVDS71192در انتظاردر انتظار6035

Gبیم دتکتور-سنسور خطی دودی1067 eneral 

E lectric /U TC

FD810Rدر انتظارهلند  AO TX .BP آوند انرژیVDS71192در انتظاردر انتظار6036

Gکاشف دودی آدرس پذیر1068 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 2061AO TX .BP آوند انرژیVDS71192در انتظاردر انتظار6037

Gپایه دتکتور آدرس پذیر1069 eneral 

E lectric /U TC

DB2002AOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6038 S E C71192آوند انرژی

Gماژول ورودی آدرس پذیر1070 eneral 

E lectric /U TC

IU2050CAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6039 S E C71192آوند انرژی

Gماژول چهار ورودی آدرس پذیر1071 eneral 

E lectric /U TC

IOدر انتظارهلند 2014CAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6040 S E C71192آوند انرژی

Gیک خروجی آدرس پذیر- ماژول دو ورودی1072 eneral 

E lectric /U TC

IOدر انتظارهلند 2031CAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6041 S E C71192آوند انرژی



Gدو خروجی آدرس پذیر-ماژول دو ورودی1073 eneral 

E lectric /U TC

IOدر انتظارهلند 2032CAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6042 S E C71192آوند انرژی

Gچهار خروجی آدرس پذیر-ماژول چهار ورودی1074 eneral 

E lectric /U TC

IOدر انتظارهلند 2034CAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6043 S E C71192آوند انرژی

G ولت خروجی آدرس پذیر24ماژول 1075 eneral 

E lectric /U TC

IU2080CAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6044 S E C71192آوند انرژی

Gماژول زون1076 eneral 

E lectric /U TC

IU2055CAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6045 S E C71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخلی1077 eneral 

E lectric /U TC

DM2010AOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6046 S E C71192آوند انرژی

Gآژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان1078 eneral 

E lectric /U TC

ASدر انتظارهلند 2364AO TX .BP VDSدر انتظاردر انتظار6047

BO S E C

آوند انرژی71192

Gآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج از ساختمان1079 eneral 

E lectric /U TC

ASدر انتظارهلند 2367AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6048 S E C71192آوند انرژی

Gکنترل پنل متعارف دو زون1080 eneral 

E lectric /U TC

1Xدر انتظارهلند -F2AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6049 S E C71192آوند انرژی

Gکنترل پنل متعارف چهار زون1081 eneral 

E lectric /U TC

1Xدر انتظارهلند -F4AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6050 S E C71192آوند انرژی

Gکنترل پنل متعارف هشت زون1082 eneral 

E lectric /U TC

1Xدر انتظارهلند -F8AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6051 S E C71192آوند انرژی

Gکارت شبکه کنترل پنل متعارف1083 eneral 

E lectric /U TC

NBAO-1-2010در انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6052 S E C71192آوند انرژی

Gکاشف دودی بهمراه رله خروجی1084 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 721RAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6053 S E C71192آوند انرژی

Gکاشف دودی و حرارتی بهمراه رله خروجی1085 eneral 

E lectric /U TC

DPدر انتظارهلند 721R TAO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6054 S E C71192آوند انرژی

1086LEDسر درب G eneral 

E lectric /U TC

AI672AOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6055 S E C71192آوند انرژی

1087LEDسر درب بهمراه آژیر بازر G eneral 

E lectric /U TC

AI673AOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6056 S E C71192آوند انرژی

G(MANUAL RELEASE)شستی اطفاء حریق 1088 eneral 

E lectric /U TC

DMN700YAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6057 S E C71192آوند انرژی

G(EXTINGUISHING HOLD)شستی اطفاء حریق 1089 eneral 

E lectric /U TC

DMN700BAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6058 S E C71192آوند انرژی



G(ABORT EXTINGUISHING)شستی اطفاء حریق 1090 eneral 

E lectric /U TC

DMN700WAOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6059 S E C71192آوند انرژی

Gشستی اعالم حریق داخل ساختمان1091 eneral 

E lectric /U TC

279B-1110AOدر انتظارآمریکا TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6060 L71192آوند انرژی

BRکاشف دود موضعی1092 K-First Alertدر انتظارآمریکاS A520AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6063 TL71192آوند انرژی

BRکاشف دود موضعی1093 K-First Alertدر انتظارآمریکاP 900AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6066 TL71192آوند انرژی

BRکاشف دود موضعی1094 K-First Alertدر انتظارآمریکاS A710AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6067 TL71192آوند انرژی

BRکاشف دود موضعی1095 K-First Alertدر انتظارآمریکاFG 250AO TX .BP Eدر انتظاردر انتظار6068 TL71192آوند انرژی

Gشستی اعالم حریق خارج از ساختمان1096 eneral 

E lectric /U TC

DMN700Eدر انتظارهلند 100AO TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6069 S E C71192آوند انرژی

Gشستی آدرس پذیر داخل ساختمان1097 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-270PAO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6070 L/FM /LP C B /

C S FM /U LC

آوند انرژی71192

Gشستی آدرس پذیر داخل ساختمان1098 eneral 

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-278AO TX .BP Uدر انتظاردر انتظار6071 L/FM /LP C B /

C S FM /U LC

آوند انرژی71192

Gشستی اعالم حریق داخل ساختمان1099 eneral 

E lectric /U TC

DMN700AOدر انتظارهلند TX .BP BOدر انتظاردر انتظار6072 S E C71192آوند انرژی

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1100 TR ALIS

Vesda

VLF-250Uدر انتظارمالزی R R Q 7.S Uدر انتظاردر انتظار9056 L

FM

LP C B

C S FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1101 TR ALIS

Vesda

VLF-500Uدر انتظارمالزی R R Q 7.S Uدر انتظاردر انتظار9056 L

FM

LP C B

C S FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1102 TR ALIS

Vesda

VEدر انتظارمالزی P -A00U R X G 7.S Uدر انتظاردر انتظار24829 L

FM

LP C B

C S FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1103 TR ALIS

Vesda

VEدر انتظارمالزی P -A10U R X G 7.S Uدر انتظاردر انتظار24830 L

FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1104 TR ALIS

Vesda

VLCدر انتظارمالزی -500U R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L

FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1105 TR ALIS

Vesda

VLCدر انتظارمالزی -505U R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L

C S FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1106 TR ALIS

Vesda

VLI-880Uدر انتظارمالزی R X G .S Uدر انتظاردر انتظار24829 L

C S FM

آوند انرژی71192



Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1107 TR ALIS

Vesda

VLI-885Uدر انتظارمالزی R X G .S Uدر انتظاردر انتظار24829 L

C S FM

FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1108 TR ALIS

Vesda

VLPUدر انتظارمالزی R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L

FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1109 TR ALIS

Vesda

VEدر انتظارمالزی U -A00U R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L

FM

آوند انرژی71192

Honeywell/ Xدتکتور مکشی لیزری1110 TR ALIS

Vesda

VEدر انتظارمالزی U -A10U R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L

FM

U LC

آوند انرژی71192

Gمرکز اعالم حریق هوشمند1111 eneral

E lectric /U TC

iOدر انتظارآمریکا 1000U O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L

C S FM

آوند انرژی71192

Gمرکز اعالم حریق هوشمند1112 eneral

E lectric /U TC

iOدر انتظارآمریکا 64U O J Z .S Uدر انتظاردر انتظار3000 L

C S FM

آوند انرژی71192

Gکاشف دود هوشمند1113 eneral

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-DS IU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gکاشف حرارتی هوشمند1114 eneral

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-DHIU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار853 L71192آوند انرژی

Gکاشف دود هوشمند1115 eneral

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-P DU R O X .S Uدر انتظاردر انتظار853 L

C S FM

آوند انرژی71192

Gکاشف ترکیبی دود و حرارتی هوشمند1116 eneral

E lectric /U TC

Sدر انتظارآمریکا IG A-P HDU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار853 L

C S FM

آوند انرژی71192

G آژیر اعالم حریق1117 eneral

E lectric /U TC

Gدر انتظارآمریکا 1R -HDU LS Z .S Uدر انتظاردر انتظار218 L

C S FM

FM

آوند انرژی71192

G آژیر اعالم حریق1118 eneral

E lectric /U TC

ASدر انتظارآمریکا 363G VdSدر انتظاردر انتظار207126 آوند انرژی71192 

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1119

 درجه برای محیط های داخلی68 

G eneral

E lectric /U TC

AD68Uدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L

FM

آوند انرژی71192

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1120

Outdoor درجه برای محیط های 68 

G eneral

E lectric /U TC

AD68NUدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1121

 درجه برای محیط های داخلی88 

G eneral

E lectric /U TC

AD88Uدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1122

Outdoor درجه برای محیط های 88 

G eneral

E lectric /U TC

AD88NUدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1123

 درجه برای محیط های داخلی105 

G eneral

E lectric /U TC

AD105Uدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی



دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1124

Outdoor درجه برای محیط های 105 

G eneral

E lectric /U TC

AD105NUدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1125

Outdoor درجه برای محیط های 185 

G eneral

E lectric /U TC

AD185NUدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال1126

 درجه برای محیط های داخلی218 

G eneral

E lectric /U TC

AD218 Uدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ با امکان تعیین محل دقیق حریق و سطح 1127

دمای قابل تنظیم

G eneral

E lectric /U TC

AAUدر انتظارانگلیس Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ1128

با قابلیت برنامه ریزی از طریق کامپیوتر

G eneral

E lectric /U TC

AACدر انتظارانگلیس U LPU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ1129

با قابلیت برنامه ریزی داخلی

G eneral

E lectric /U TC

AACدر انتظارانگلیس U S PU Q G S .S Uدر انتظاردر انتظار35630 L71192آوند انرژی

Gپنل اطفای حریق1130 eneral

E lectric /U TC

1Xدر انتظارانگلیس -X 30370-C P D-2038در انتظاردر انتظارApplus71192آوند انرژی

Gدتکتور دود موضعی1131 eneral

E lectric /U TC

Pدر انتظارآمریکا 9040U TG T .S Uدر انتظاردر انتظار1816 L71192آوند انرژی

Gدتکتور دود  و منوکسید کربن موضعی1132 eneral

E lectric /U TC

KN-Cدر انتظارآمریکا O E G -3C ZHF .E Uدر انتظاردر انتظار151646 L71192آوند انرژی

Gدتکتور منوکسید کربن موضعی1133 eneral

E lectric /U TC

KN-Cدر انتظارآمریکا O B-LP 2C ZHF .E Uدر انتظاردر انتظار151646 L71192آوند انرژی

InfinityZE زون  1پانل اعالم حریق متعارف 1134 TAدر انتظارانگلستانIN1KM575040در انتظاردر انتظارBS I66940051شهر و خانه

InfinityZE زون  2پانل اعالم حریق متعارف 1135 TAدر انتظارانگلستانIN2KM575040در انتظاردر انتظارBS I66940051شهر و خانه

InfinityZE زون 4پانل اعالم حریق متعارف 1136 TAدر انتظارانگلستانIN4KM575040در انتظاردر انتظارBS I66940051شهر و خانه

InfinityZE زون  6پانل اعالم حریق متعارف 1137 TAدر انتظارانگلستانIN6KM575040در انتظاردر انتظارBS I66940051شهر و خانه

InfinityZE زون 8پانل اعالم حریق متعارف 1138 TAدر انتظارانگلستانIN8KM575040در انتظاردر انتظارBS I66940051شهر و خانه

ZE زون8پانل اعالم حریق متعارف 1139 TA60013-37در انتظارانگلستانLHK1350-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

ZEزون16پانل اعالم حریق متعارف 1140 TA60213-37در انتظارانگلستانLHK1350-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه



ZEدتکتور دودی متعارف1141 TAدر انتظارانگلستانMKII-O P330n/01در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZEمتعارف (ترکیبی)دتکتور دودی حرارتی 1142 TAدر انتظارانگلستانMKII-O H330p/01در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZE متعارفFixدتکتور حرارتی 1143 TAدر انتظارانگلستانMKII-HF330q/01در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZE متعارفRat of Riseدتکتور حرارتی 1144 TAدر انتظارانگلستانMKII-HR330q/02در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZE متری50بیم دتکتور1145 TAدر انتظارانگلستانZT-BE AM /KIT50G شهر و خانهVDS66940051در انتظاردر انتظار207070

ZE متری100بیم دتکتور1146 TAدر انتظارانگلستانZT-BE AM /KIT100G شهر و خانهVDS66940051در انتظاردر انتظار207070

ZEشاسی متعارف1147 TAدر انتظارانگلستانZT-C P 3653a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66940051شهر و خانه

QuatroZE لوپ 1پانل آدرس پذیر 1148 TA50013-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

QuatroZE لوپ 2پانل آدرس پذیر 1149 TA50113-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

QuatroZE لوپ 3پانل آدرس پذیر 1150 TA50213-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

QuatroZE لوپ 4پانل آدرس پذیر 1151 TA50313-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

SimplicityZE لوپ 1پانل آدرس پذیر 1152 TA17513-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

SimplicityZE لوپ 2پانل آدرس پذیر 1153 TA17613-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTE R TE K66940051شهر و خانه

ZEشاسی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور درون ساخت1154 TAدر انتظارانگلستانZT-C P 3/AD330m/01در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZEاینترفیس ورودی و خروجی آدرس پذیر به همراه1155 TAدر انتظارانگلستانZIO U -DG330K LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66940051شهر و خانه

ZEاینترفیس ورودی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور1156 TAدر انتظارانگلستانZIU -MS M330K LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66940051شهر و خانه

FYREYEZEدتکتور حرارتی آدرس پذیر  1157 TAدر انتظارانگلستانFE AH2000010u/04در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه



FYREYEZEدتکتور حرارتی آدرس پذیر  1158 TAدر انتظارانگلستانFE AHH2000010u/05در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

FYREYEZEدتکتور دودی آدرس پذیر  1159 TAدر انتظارانگلستانFE AO 2000010V LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66940051شهر و خانه

ZEدتکتور دودی آدرس پذیر1160 TAدر انتظارانگلستانMKII-AO P330n/02در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZEآدرس پذیر (ترکیبی)دتکتور دودی حرارتی 1161 TAدر انتظارانگلستانMKII-AO H330P LPدر انتظاردر انتظار02/ C B66940051شهر و خانه

ZE آدرس پذیرFixدتکتور حرارتی 1162 TAدر انتظارانگلستانMKII-AHF330q/03در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZE آدرس پذیرRat of Riseدتکتور حرارتی 1163 TAدر انتظارانگلستانMKII-AHR330q/04در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZEزنگ متعارف1164 TAدر انتظارانگلستانZTB6B692a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B66940051شهر و خانه

ZEآژیر آدرس پذیر1165 TAدر انتظارانگلستانMKII-AX T/R330r/01در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

ZEآژیر آدرس پذیر1166 TAدر انتظارانگلستانMKII-AX T/W330r/03در انتظاردر انتظارLP C B66940051شهر و خانه

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء1 زون، با 2کنترل پنل اعالم حریق 1167 C P 2Z1AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء1 زون، با 4کنترل پنل اعالم حریق 1168 C P 4Z1AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء2 زون، با 4کنترل پنل اعالم حریق 1169 C P 4Z2AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء1 زون، با 8کنترل پنل اعالم حریق 1170 C P 8Z1AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء2 زون، با 8کنترل پنل اعالم حریق 1171 C P 8Z2AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء3 زون، با 8کنترل پنل اعالم حریق 1172 C P 8Z3AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Eدر انتظاراماراتBristol خروجی فرمان اطفاء4 زون، با 8کنترل پنل اعالم حریق 1173 C P 8Z4AKM 598387در انتظاردر انتظارBS I Kitmark22653812بهسا

BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم2)کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای 1174 -0111-2506a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22653812بهسا



BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم3)کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای 1175 -0111-3506a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22653812بهسا

BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم4)کاشف دودی فتوالکتریک نقطه ای 1176 -0111-4506a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22653812بهسا

BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم2)کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای 1177 H-0115-2506b/01در انتظاردر انتظارLP C B22653812بهسا

BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم3)کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای 1178 H-0115-3506b/02در انتظاردر انتظارLP C B22653812بهسا

BF-Sدر انتظارانگلستانBristol( سیم4)کاشف دودی نوری نقطه ای و کاشف حرارتی نقطه ای 1179 H-0115-4506b/03در انتظاردر انتظارLP C B22653812بهسا

BF-H-0116-2506cدر انتظارانگلستانBristol( سیم2)کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای 1180 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22653812بهسا

BF-H-0116-3506cدر انتظارانگلستانBristol( سیم3)کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای 1181 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22653812بهسا

BF-H-0116-4506cدر انتظارانگلستانBristol( سیم4)کاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه ای 1182 LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22653812بهسا

LPدر انتظاردر انتظارBF-M-0317506d/01در انتظارانگلستانBristolشستی اعالم حریق برای فضای پوشیده1183 C B22653812بهسا

BF-AB-0418  506eدر انتظارانگلستانBristolزنگ اعالم حریق1184 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22653812بهسا

IGدر انتظاراماراتBristolپنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ، دو لوپ، سه لوپ1185 N2501330h-cl-2

1330h/01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

IGدر انتظاراماراتBristolکاشف دودی آدرس پذیر1186 N-74011330b-cl-2

1330b/01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

IGدر انتظاراماراتBristolکاشف حرارتی آدرس پذیر1187 N-74021330c-cl-2

1330c /01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

IM-84121330e-cl-2در انتظاراماراتBristolخروجی/ماژول آدرس پذیر تک ورودی1188

1330e /01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

IM-84141330f-cl-2در انتظاراماراتBristolایزوالتور لوپ قابل بازگردانی خودکار1189

1330f/01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

IGدر انتظاراماراتBristolشستی اعالم حریق آدرس پذیر1190 N-84011330g-cl-2

1330g /01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

LPدر انتظاردر انتظارAVI-64011330d-cl-21330d/01در انتظاراماراتBristolآژیر آدرس پذیر1191 C B22653812بهسا



IGدر انتظاراماراتBristolبیم کاشف متعارف1192 N-C 74041330a-cl-2

1330a /01

LPدر انتظاردر انتظار C B22653812بهسا

MPدر انتظارسنگاپورMultron زون1کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1193 C -101548j/02در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MPدر انتظارسنگاپورMultron زون2کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1194 C -102548j/03در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MPدر انتظارسنگاپورMultron زون4کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1195 C -104548j/04در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MPدر انتظارسنگاپورMultron زون8کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1196 C -108548j/05در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MPدر انتظارسنگاپورMultron زون16کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1197 C -116548j/06در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

DEدر انتظارسنگاپورMultronدتکتوردود اپتیکال متعارف1198 T-C 6311148b/01در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

DEدر انتظارسنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی متعارف1199 T-C 6321148a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22369188تارنمای طالیی 

AVD-Cدر انتظارسنگاپورMultronآژیر فالشر اعالم حریق متعارف1200 403548e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22369188تارنمای طالیی 

MBA-624Sدر انتظارسنگاپورMultronزنگ الکتریکی اعالم حریق متعارف1201 Uدر انتظاردر انتظار6624 L22369188تارنمای طالیی 

MCدر انتظارسنگاپورMultronشستی اعالم حریق متعارف1202 P -C 204548g LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22369188تارنمای طالیی 

DEدر انتظارسنگاپورMultron متر100بیم دتکتور رفلکتوری با دید طولی 1203 T-105R B548k/01در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

IFPدر انتظارسنگاپورMultron زون30/ کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ1204  2/1548p/08در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

IFPدر انتظارسنگاپورMultron زون30/ کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ 1205  2548p/01در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

مجاز به استفاده تا )کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر هشت لوپ 1206

زون140 / ( لوپ4حداکثر 

Multronدر انتظارسنگاپورIFP  8548p/02در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

DEدر انتظارسنگاپورMultronدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1207 T-A102548d/02در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

DEدر انتظارسنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر1208 T-A103548c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22369188تارنمای طالیی 



AVD-A403548eدر انتظارسنگاپورMultronآژیر فالشر حریق آدرس پذیر1209 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22369188تارنمای طالیی 

MCدر انتظارسنگاپورMultronشستی اعالم حریق آدرس پذیر1210 P -A204548g LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22369188تارنمای طالیی 

MOدر انتظارسنگاپورMultronماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی1211 D-A300548m/01در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MOدر انتظارسنگاپورMultronخروجی/ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودی1212 D-A301548m/02در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

MOدر انتظارسنگاپورMultronماژول لوپ ایزوالتور1213 D-A503548n/01در انتظاردر انتظارLP C B22369188تارنمای طالیی 

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودی متعارف1214 VC -DP755a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودی متعارف1215 VC -P041f/01در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودی متعارف ضد انفجار1216 VC -P Y -ISG آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظار209215

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف1217 VC -H-A2S041h/03در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف دما باال1218 VC -H-C S041h/04در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف مولتی سنسور دودی و حرارتی آدرس پذیر1219 V-P H041g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودی آدرس پذیر1220 V-P041f/03در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1221 V-H-A1R041h/01در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1222 V-H-C S041h/02در انتظاردر انتظارLP C B26652056آترابان سورین

Eدر انتظارانگلستانNITTANآژیر آدرس پذیر1223 V-AV2G آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظار211067

evo+ 5200Gدر انتظارانگلستانNITTANپنل دو لوپ آدرس پذیر1224 آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظار215060 

evo+ 5400Gدر انتظارانگلستانNITTANپنل چهار لوپ آدرس پذیر1225 آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظار215060 



Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1226 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-A

-004

1050a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1227 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-A

-006

1050a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1228 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-A

-008

1050a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1229 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-A

-009

1050a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1230 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-A

-010

1050a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1231 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-002

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1232 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-003

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1233 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-004

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1234 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-006

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1235 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-012

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1236 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارLento J 2-A

-013

1050a LPدر انتظاردر انتظار03/ C B26652056آترابان سورین

Jدتکتور دودی آژیردار موضعی1237 ALO

Hels inki

FINLANDدر انتظارKupu J 1-B

-011

1050a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B26652056آترابان سورین

صفحه / تک لوپ /  هوشمند آدرس پذیر  / 500پنل اعالم حریق   1238

TFT  5.7"نمایش رنگی 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  500G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار212112 

پورت / تک لوپ / هوشمند  آدرس پذیر  / 1000پنل اعالم حریق 1239

TFT  5.7"صفحه نمایش رنگی / ورودی و خروجی آنالوگ 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  1000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209049 

پورت / تک لوپ  / هوشمند آدرس پذیر / 1000پنل اعالم حریق 1240

TFT  5.7"صفحه نمایش رنگی / پرینتر /  ورودی و خروجی آنالوگ 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  1000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209049 

S/هوشمند  آدرس پذیر / 2000پنل اعالم حریق 1241 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  2000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209047 

MIC11/ Sکارت / هوشمند  آدرس پذیر  / 2000پنل اعالم حریق 1242 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  2000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209047 



 / MIC11کارت / هوشمند  آدرس پذیر  / 2000پنل اعالم حریق 1243

پرینتر

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  2000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209047 

 / MIC11کارت / هوشمند  آدرس پذیر  / 2000پنل اعالم حریق 1244

/پرینتر 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  2000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209047 

 cutout for EPI/ هوشمند  آدرس پذیر  / 2000پنل اعالم حریق 1245

device /  کارتMIC11/ 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  2000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209047 

S/هوشمند  آدرس پذیر  / 3000پنل اعالم حریق 1246 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  3000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209045 

MIC11/ Sکارت / هوشمند  آدرس پذیر / 3000پنل اعالم حریق 1247 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  3000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209045 

Sپرینتر / MIC11کارت / هوشمند  آدرس پذیر / 3000پنل اعالم حریق 1248 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  3000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209045 

 / MIC11کارت / هوشمند  آدرس پذیر / 3000پنل اعالم حریق 1249

cutout for EPI device/   پرینتر 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  3000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209045 

 cutout for EPI/   هوشمند  آدرس پذیر / 3000پنل اعالم حریق 1250

device /  کارتMIC11

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS ecuriFire  FC P  3000G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار209045 

I / O/   Sماژول آدرس پذیر 1251 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS DI 82X -1G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار211046 

S/با قاب محافظ /   خروجی 2ورودی و 3ماژول آدرس پذیر 1252 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS DI 81X /1-2G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار211046 

Sمولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر  منواکسید کربن حرارت و دود1253 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسC C D  573XG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار212183 

Sمولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر دود و حرارت1254 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسMC D  573XG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار210152 

Sهمراه آژیر/ مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و حرارت 1255 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسMC D  573X -SG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار213053 

در / همراه آژیر / مولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر  دود و حرارت 1256

چند رنگ

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسMC D  573X -S C TG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار213053 

Sهمراه پیجر/ مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و حرارت 1257 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسMC D  573X -S PG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار213053 

در / همراه پیجر/ مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر  دود و حرارت 1258

چند رنگ

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسMC D  573X -S P C TG شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار213053 

S دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود1259 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS C D  573G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار208196 



S دتکتورهوشمند  آدرس پذیر حرارتی1260 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسTC D  573G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار208197 

S دتکتور متعارف دود1261 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسS C D  563G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار208198 

S دتکتور متعارف حرارتی1262 ecuriton در انتظارآلمان- سوییسTC D  563G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار208199 

/  متر مربع فضا 5000پوشش  / ASD535دتکتور دودی نمونه گیر 1263

/ متر لوله 400اتصال 

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسAS D  535-1G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار208154 

1264beam smokde detector BSD535  تا3فاصله پوشش دهی  

متر     فرستنده وگیرنده مادون قرمز 100

S ecuriton در انتظارآلمان- سوییسBS D  535G شبکه ارتباطات آداکVDS88191951در انتظاردر انتظار210082 

detect 3004Gدر انتظارآلمانDetectomat لوپ4کنترل پنل 1265 فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار203068 

1266DC 3004 S Eِ کنترل پنل  

Fire  control panel dc3400

Detectomatدر انتظارآلمانdc3400 S CG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208123 

ماژول ورودی و خروجی 1267

In-/output module

Detectomatدر انتظارآلمانIO M 3322G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار205029 

دتکتور دود آدرس پذیر 1268

S L addressable  optical smoke  detector

Detectomatدر انتظارآلمانS LD  3200 OG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار210048 

Inteligent Fusionدتکتور ترکیبی آدرس پذیر   1269

Multisensor optical-heat-intelligent ,

Fusion technology

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 O Ti FusionG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208095 

دتکتور ترکیبی آدرس پذیر 1270

Multisensor detectors

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 C O BTG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار207005 

دتکتور دودی آدرس پذیر1271

O ptical smoke  detectors  scattered light type

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 OG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار202002 

دتکتور دودی آدرس پذیر1272

O ptical smoke  detectors  scattered light type

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3200 OG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار202003 

دتکتور حرارتی آدرس پذیر1273

Heat detector with fixed and rate  of rise 

temperature  settings

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 TG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار203037 

دتکتور حرارتی  آدرس پذیر با ایزوالتور1274

Heat detector with fixed and rate  of rise 

temperature  settings

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3200 TG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار203038 

دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور1275

O ptical smoke  detector, with isolator, mesh 

design

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3301 O  G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار205046 

دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور1276

O ptical smoke  detector, with isolator, round 

glass  design

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3305 O  G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار204089 



دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور  1277

O ptical smoke  detector, with isolator, with 

individual logo

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3308 O  G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208147 

شستی آدرس پذیر با ایزوالتور 1278

Manual C all P oint, with isolator, with LE D

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 P BDHG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار203021 

ماژول ورودی خروجی با ایزوالتور 1279

In-/O utput module , with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانIO M 3311G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار205029 

ماژول ورودی و خروجی 1280

Input/O utput module , single  I/O , signalling 

devices

Detectomatدر انتظارآلمانO MS  3301G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار205030 

ماژول ورودی خروجی مینی با ایزوالتور  1281

In-/O utput module  mini, with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانAMD  3311G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار206047 

ماژول ورودی خروجی مینی با ایزوالتور 1282

O utput Modul mini for signalling  devices ,

with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانO MS  3301 miniG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار206047 

ماژول ورودی و خروجی کانونشال  با ایزوالتور 1283

C onventional module , 1 conventional zone ,

with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانTC M 3300G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار206048 

آژیر کانونشال با ایزوالتور 1284

Loopsounder , with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانLS  3300 G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208103 

آژیر کانونشال 1285

Loopsounder base , with isolator

Detectomatدر انتظارآلمانLS  3300 VLCG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208144 

نمایشگر با ایزوالتور 1286

Detector parallel indicators

Detectomatدر انتظارآلمانP L 3300 P AG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208141 

دتکتور دود کانونشال 1287

O ptical smoke  detector

Detectomatدر انتظارآلمانC T 3000 OG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار203036 

دتکتور دود کانونشال 1288

O ptical smoke  detector, conventional system ,

Mesh design

Detectomatدر انتظارآلمانC T 3001 O  G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار209231 

دتکتور دود کانونشال 1289

O ptical smoke  detector, conventional system ,

G lass  design

Detectomatدر انتظارآلمانC T 3005 O  G فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار209232 

نمایشگر  1290

Detector P arallel indicator

Detectomatدر انتظارآلمانP AG فنون  برتر فیدار تاوVDS88741784در انتظاردر انتظار208142 

 تجهیز آدرس 127 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 1291

 تجهیز آدرس پذیر هوشمند1016 لوپ و 8پذیر و قابلیت افزایش تا 

P otterدر انتظارآمریکاP FC -6800 uojz .s735در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

 تجهیز آدرس 127 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 1292

 تجهیز آدرس پذیر هوشمند254 لوپ و 2پذیر و قابلیت افزایش تا 

P otterدر انتظارآمریکاP FC -6200 uojz .s735در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

تجهیز آدرس پذیر 75 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 1293

هوشمند

P otterدر انتظارآمریکاP FC -6075 uojz .s735در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم



تجهیز آدرس پذیر 30 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی1294

هوشمند

P otterدر انتظارآمریکاP FC -6030 uojz .s735در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

1295 (6 NACs rated at 3 amps each)   10منبع تغذیه هوشمند  

آمپر  با کابینت قابل افزایش

P otterدر انتظارآمریکاP S N-1000E  uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P عدد خروجی6 آمپر با 10 منبع تغذیه متعارف 1296 otterدر انتظارآمریکاP S N-106 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P عدد خروجی4 آمپر با10 منبع تغذیه متعارف1297 otterدر انتظارآمریکاP S N-64 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P آمپر10 منبع تغذیه متعارف 1298 otterدر انتظارآمریکاP S B-10 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال1299 otterدر انتظارآمریکاP S A  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال1300 otterدر انتظارآمریکاP S HA  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به حرارت ثابت1301 otterدر انتظارآمریکاFHA  uqgs .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات حرارت1302 otterدر انتظارآمریکاR HA  uqgs .s24776در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور داکت آدرس پذیر هوشمند1303 otterدر انتظارآمریکاDDA  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P اینچ4پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند سایز 1304 otterدر انتظارآمریکاAB-4 urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

LEDPپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  با چراغ 1305 otterدر انتظارآمریکاAB-6 urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  با ایزوالتور1306 otterدر انتظارآمریکاAIB  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با آزیر داخلی1307 otterدر انتظارآمریکاAS B  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با رله داخلی1308 otterدر انتظارآمریکاAR B  urox .s24776در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P ماژول آدرس پذیر هوشمند تک کنتاکت1309 otterدر انتظارآمریکاS C M-4 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P ماژول آدرس پذیر هوشمند دوکنتاکت1310 otterدر انتظارآمریکاDC M-4 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم



P ماژول آدرس پذیر هوشمند با دو رله1311 otterدر انتظارآمریکاTR M-4 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P ماژول آدرس پذیر هوشمند با خروجی مانیتورینگ1312 otterدر انتظارآمریکاMO M-4 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P ایزوالتور اتصال کوتاه جهت سیستم آدرس پذیر1313 otterدر انتظارآمریکاS C I uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P شستی آدرس پذیر هوشمند تک کاره1314 otterدر انتظارآمریکاAP S -S A  uniu.s25236در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P شستی آدرس پذیر هوشمند دو کاره1315 otterدر انتظارآمریکاAP S -DA  uniu.s25236در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pماژول اینترفیس فیبر نوری1316 otterدر انتظارآمریکاFIB-1000 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P گذرگاه موازی به سریال1317 otterدر انتظارآمریکاS P G -1000 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P    ماژول ارتباطی فیبر نوری قابل نصب بر روی رک1318 otterدر انتظارآمریکاFIB-1000R M uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P ماژول گذرگاه موازی به سریال قابل نصب بر روی رک1319 otterدر انتظارآمریکاS P G -1000R M uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

1320 LCD کاراکتر160 اعالم گر ریموت با P otterدر انتظارآمریکاR A-6500 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

1321 LCD کاراکتر32 اعالم گر ریمو ت باP otterدر انتظارآمریکاR A-6075 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

Pاعالم گرLED ریموت 1322 otterدر انتظارآمریکاLE D-16 uoxx .s2930در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pآژیر الکترونیکی با رنگ  قرمز1323 otterدر انتظارآمریکاE H-24R  ulsz .s3247در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

آژیر به همرا ه فالشر قابل تنظیم  جهت نصب بر روی دیواربه رنگ 1324

قرمز با نور  قرمز

P otterدر انتظارآمریکاC S -24WR Ruukc .s3247در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P  بلندگوی سقفی یا دیواری به رنگ قرمز1325 otterدر انتظارآمریکاFAS P KR -Ruumw.s2657در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pبلندگوو فالشر قابل تنظیم دیواری به رنگ قرمز1326 otterدر انتظارآمریکاS P KS TR -24WLP Ruumw.s2657در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

Pبلندگو وفالشر قابل تنظیم سقفی به رنگ قرمز1327 otterدر انتظارآمریکاS P KS TR -24C LP Ruumw.s2657در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم



P   جعبه محافظ زنگ مقاوم در  برابرگرد و غبار1328 otterدر انتظارآمریکاBBK-1 ulsz .s3247   

ucst.s3247

Uدر انتظاردر انتظار L,88614494ایمن اقلیم

P زون8زون قابل افزایش به 4تابلو اعالم حریق متعارف1329 otterدر انتظارآمریکاP FC -5004Euojz .s735در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

P زون8تابلو اعالم حریق متعارف 1330 otterدر انتظارآمریکاP FC -5008uojz .s735در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P ولت24 سیمه 2دتکتور دودی متعارفاز نوع اپتیکال  1331 otterدر انتظارآمریکاP S -24urox .s6574در انتظاردر انتظارU L88614494ایمن اقلیم

P ولت24 سیمه 2دتکتور ترکیبی دود و حرارت  متعارف  1332 otterدر انتظارآمریکاP S -24Hurox .s6574در انتظاردر انتظارU L,88614494ایمن اقلیم

1333 24V, 93mA , 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور دودیP otterدر انتظارآمریکاS B-93urox .s6574در انتظاردر انتظارU L, cU L, C S FM88614494ایمن اقلیم

1334 24V, 46mA, 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور دودیP otterدر انتظارآمریکاS B-46urox .s6574در انتظاردر انتظارU L, cU L, C S FM88614494ایمن اقلیم

1335 24V, 81mA, 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور دودی همراه 

با رله

P otterدر انتظارآمریکاS B-81Rurox .s6574در انتظاردر انتظارU L, cU L, C S FM88614494ایمن اقلیم

13364   , 24V, 81mA , 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور دودی 

همراه با رله

P otterدر انتظارآمریکاHS C -4Rurox .s6574در انتظاردر انتظارU L, cU L, C S FM88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور بیم’160 1337 otter50در انتظارآمریکاR Uurox .s3417در انتظاردر انتظارU L,cU L, FM88614494ایمن اقلیم

Pدتکتور بیم ’330 1338 otter100در انتظارآمریکاR Uurox .s3417در انتظاردر انتظارU L,cU L, FM88614494ایمن اقلیم

Pشستی دستی اعالم حریق متعارف با ترمینال تک کاره با کلید ریست1339 otterدر انتظارآمریکاP 32-1Tuniu.s6569در انتظاردر انتظارU L, FM88614494ایمن اقلیم

Pشستی دستی اعالم حریق متعارف با ترمینال دو کاره با کلید ریست1340 otterدر انتظارآمریکاP 32-1T-LPuniu.s6569در انتظاردر انتظارU L, FM88614494ایمن اقلیم

Pشستی دستی اعالم حریق متعارف  تک کاره با کلید ریست1341 otterدر انتظارآمریکاP 32-1T-KLuniu.s6569در انتظاردر انتظارU L, FM88614494ایمن اقلیم

Pشستی دستی اعالم حریق متعارف دو کاره با کلید ریست1342 otterدر انتظارآمریکاP 32-1T-LP -KLuniu.s6569در انتظاردر انتظارU L, FM88614494ایمن اقلیم

FPA 5000BOپنل مدوالر آدرس پذیر مدل 1343 S C Hدر انتظارچینFP A-5000G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205106 

BOکیت باتری پنل1344 S C Hدر انتظارهلندFP P  5000G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205050 



FPA 1200BOپنل مدوالر آدرس پذیر مدل 1345 S C Hدر انتظارچینFP A-1200G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209154 

BOپنل کانونشنال دو زون1346 S C Hدر انتظارچینFP C آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار500-2-

BOپنل کانونشنال پهار زون1347 S C Hدر انتظارچینFP C آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار500-4-

BOپنل کانونشنال هشت زون1348 S C Hدر انتظارچینFP C آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار500-8-

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1349 S C Hدر انتظارچینFAP -O  520G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205125 

BOدتکتور مولتی  آدرس پذیر1350 S C Hدر انتظارچینFAP -O C  520G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205119 

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1351 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-O -RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214099 

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1352 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-O T-RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214097 

BOدتکتور حرارتی  آدرس پذیر1353 S C Hدر انتظارپرتغالFAH-425-T-RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214101 

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1354 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-DO -RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214104 

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1355 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-DO T-RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214103 

BOدتکتور مولتی  آدرس پذیر1356 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-DO TC -RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214102 

BOدتکتور دودی  آدرس پذیر1357 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-OG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214100 

BOدتکتور مولتی  آدرس پذیر1358 S C Hدر انتظارپرتغالFAP -425-O TG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار214098 

BOپایه آژیر1359 S C Hدر انتظارانگلستانMS S  300G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار204067 

BOنمایش گر راه دور1360 S C Hدر انتظارپرتغالFAA-420-R I-DING آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار215079 

BOدتکتور دودی  کانونشنال1361 S C Hدر انتظارچینFC P -O 320G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208001 

G  211100



BOدتکتور مولتی  کانونشنال1362 S C Hدر انتظارچینFC P -O C 320G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208005 

BOدتکتور مولتی  کانونشنال1363 S C Hدر انتظارچینFC P -O T320G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208002 

BOدتکتور حرارتی  کانونشنال1364 S C Hدر انتظارچینFC H-T320G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208003 

BOدتکتور حرارتی  کانونشنال1365 S C Hدر انتظارچینFC H-T320-FS AG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208004 

BOدتکتور دودی  کانونشنال1366 S C Hدر انتظارچینFC P -O 320-R 470G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208001 

BOدتکتور مولتی  کانونشنال1367 S C Hدر انتظارچینFC P -O C 320-R 470G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208005 

BOدتکتور مولتی  کانونشنال1368 S C Hدر انتظارچینFC P -O T320-R 470G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208002 

BOدتکتور حرارتی  کانونشنال1369 S C Hدر انتظارچینFC H-T320-R 470G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208003 

BOمدول انتهای خط1370 S C Hدر انتظارچینFLM-320-E O L2WG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار210007 

BOمدول انتهای خط1371 S C Hدر انتظارچینFLM-320-E O L4W-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار211008 

BOدتکتور دودی  کانونشنال1372 S C Hدر انتظارچینFC P -O  500G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205124 

BOدتکتور مولتی  کانونشنال1373 S C Hدر انتظارچینFC P -O C  500G آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205118 

BOدتکتور دودی  کانونشنال1374 S C Hدر انتظارچینFC P -O  500-PG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار205124 

BOسیستم دودی1375 S C Hدر انتظارآلمانFAS -420-TMG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209144 

BOدتکتور دودی مخصوص1376 S C Hدر انتظارآلمانFAS -420-TT1در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOدتکتور دودی مخصوص1377 S C Hدر انتظارآلمانFAS -420-TT2در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOدتکتور دودی مخصوص1378 S C Hدر انتظارآلمانFAS -420-TP آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار1

G  208046



BOدتکتور دودی مخصوص1379 S C Hدر انتظارآلمانFAS -420-TP آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار2

BOدتکتور دودی مخصوص1380 S C Hدر انتظارآلمانFC S -320-TMG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209144 

BOدتکتور دودی مخصوص1381 S C Hدر انتظارآلمانFC S -320-TP آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار1

BOدتکتور دودی مخصوص1382 S C Hدر انتظارآلمانFC S -320-TP آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار2

BOدتکتور دودی خطی1383 S C Hدر انتظارچینFAD-420-HS -E NG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار211088 

BOشستی آدرس پذیر1384 S C Hدر انتظارچینFMC -210-DM-G -RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار206098 

BOشستی آدرس پذیر1385 S C Hدر انتظارچینFMC -210-DM-H-RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار206098 

BOشستی آدرس پذیر1386 S C Hدر انتظارچینFMC -420R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی آدرس پذیر1387 S C Hدر انتظارچینFMC -420R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی آدرس پذیر1388 S C Hدر انتظارچینFMC -420R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی آدرس پذیر1389 S C Hدر انتظارچینFMC -420R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی آدرس پذیر1390 S C Hدر انتظارچینFMC -420R W-HS G R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی آدرس پذیر1391 S C Hدر انتظارچینFMC -420R W-HS R R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی کانونشنال1392 S C Hدر انتظارچینFMC -120-DKM-G -Rدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی کانونشنال1393 S C Hدر انتظارچینFMC -120-DKM-H-Rدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی کانونشنال1394 S C Hدر انتظارچینFMC -300R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOشستی کانونشنال1395 S C Hدر انتظارچینFMC -300R Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

G  207087

G  210017

G  298061

G  207086

G  208046

G  208046



BOاینترفیس1396 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 8I2-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209147 

BOاینترفیس1397 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 1I1-EG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209070 

BOاینترفیس1398 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 1I1-DG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار209069 

BOاینترفیس1399 S C Hدر انتظارچینFLM-420-R LV8-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208183 

BOاینترفیس1400 S C Hدر انتظارچینFLM-420-I8R 1-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208184 

BOاینترفیس1401 S C Hدر انتظارچینFLM-420-NAC -Sدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1402 S C Hدر انتظارچینFLM-420-NAC -Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1403 S C Hدر انتظارچینFLM-420-R HV-Sدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1404 S C Hدر انتظارچینFLM-420-R HV-Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1405 S C Hدر انتظارچینFLM-420/4-C O N-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208010 

BOاینترفیس1406 S C Hدر انتظارچینFLM-420/4-C O N-DG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار208010 

BOمدار ایزوالتور1407 S C Hدر انتظارچینFLM-I 420-SG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار207045 

BOاینترفیس1408 S C Hدر انتظارچینFLM-420-I2-Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1409 S C Hدر انتظارچینFLM-420-I2-Eدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1410 S C Hدر انتظارچینFLM-420-I2-Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1411 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 2-Wدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1412 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 2-Eدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

G  207053

G  207076

G  207075

G  207052



BOاینترفیس1413 S C Hدر انتظارچینFLM-420-O 2-Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1414 S C Hدر انتظارچینFLM-420-R LV1-Eدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOاینترفیس1415 S C Hدر انتظارچینFLM-420-R LV1-Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOمدول انتهای خط1416 S C Hدر انتظارچینFLM-420-E O L2W-WG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار210008 

BOمدول انتهای خط1417 S C Hدر انتظارچینFLM-420-E O L4W-Sدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOمدول انتهای خط1418 S C Hدر انتظارچینFLM-420-E O L4W-Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1419 S C Hدر انتظارانگلستانFNM-420V-A-R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1420 S C Hدر انتظارانگلستانFNM-420V-A-WHدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1421 S C Hدر انتظارچینFNM-420U -A-BSG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار212005 

BOآژیر1422 S C Hدر انتظارچینFNM-420U -A-R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1423 S C Hدر انتظارچینFNM-420U -A-WHدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1424 S C Hدر انتظارچینFNM-420U -B-R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1425 S C Hدر انتظارچینFNM-420-A-BS -WHدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1426 S C Hدر انتظارچینFNM-420-A-BS -R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1427 S C Hدر انتظارچینFNM-420-A-WHدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1428 S C Hدر انتظارچینFNM-420-A-R Dدر انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

BOآژیر1429 S C Hدر انتظارچینFNM-420-B-R DG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار210004 

G  213029

G  212006

G  210003

G  210002

G  207075

G  207077

G  211007



BOآژیر1430 S C Hدر انتظارانگلستانFNM-320-S eneG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار210036 

BOآژیر1431 S C Hدر انتظارانگلستانFNM-320LE D-S R DG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار210037 

BOفالش1432 S C Hدر انتظارچینFNS -420-RG آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار207145 

TE لوپ4تا1پانل اعالم حریق آدرسپذیر 1433 LE DATAدر انتظارایتالیاTE LE DATA  one1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0411- VP U55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEکاشف دودی آدرسپذیر1434 LE DATAدر انتظارایتالیاS F5100E1154e LPدر انتظاردر انتظار03/ C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEکاشف حرارتی آدرسپذیر1435 LE DATAدر انتظارایتالیاS F5300E1154d/03در انتظاردر انتظارLP C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEشستی آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1436 LE DATAدر انتظارایتالیاFDVC P 5001154h/01در انتظاردر انتظارLP C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEکاشف دودی آدرسپذیر1437 LE DATAدر انتظارایتالیاS F1000E928e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEکاشف حرارتی آدرسپذیر1438 LE DATAدر انتظارایتالیاS F3500E928d/01در انتظاردر انتظارLP C B55688850مهندسی سیتمهای نوین سنجش

TEشستی آدرسپذیرریست پذیر با ایزوالتور1439 LE DATAدر انتظارایتالیاFDVC P 100928h/01در انتظاردر انتظارLP C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

TEآژیر آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1440 LE DATAدر انتظارایتالیاFDS 100928g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B55688850مهندسی سیستمهای نوین سنجش

دتکتورحرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات درجه 1441

حرارت و حرارت ثابت

S HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4013U Q G S -S Uدر انتظاردر انتظار25420 L88636160آرتنوس آریا

Sدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال1442 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4014U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

4S"پایه نصب دتکتور  1443 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4001U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

6S"پایه نصب دتکتور  1444 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4003U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

Sپایه نصب دتکتور تزئینی1445 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4006U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

Sپایه نصب دتکتور با رله داخلی1446 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4005U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا



Sپایه نصب دتکتور با ایزوالتور1447 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4007U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

Sپایه نصب استاندارد1448 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -C 2001U R O X -S Uدر انتظاردر انتظار25422 L88636160آرتنوس آریا

Sآدرس پذیر (قرمز رنگ)آزیر فضای باز1449 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4021U LS Z-S Uدر انتظاردر انتظار24889 L88636160آرتنوس آریا

Sآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر فضای باز1450 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4025U LS Z-S Uدر انتظاردر انتظار24889 L88636160آرتنوس آریا

Sشاسی اعالم حریق آدرس پذیر1451 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A4061U NIU -S Uدر انتظاردر انتظار25421 L88636160آرتنوس آریا

OMEGA-XSتابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دو لوپ تا چهار لوپ 1452 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS A-P 2O R /S A-P 4LRU O J Z-S Uدر انتظاردر انتظار25191 L88636160آرتنوس آریا

4000Uکنترل پنل متعارف سری 1453 niP O Sدر انتظاربلغارستانFS -4000/8 , FS -4000/41293-C P D-0289در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

5000Uکنترل پنل متعارف سری 1454 niP O Sدر انتظاربلغارستانFS 5100 & FS 52001293-C P D-0290در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

7002Uکنترل پنل آدرس پذیر سری 1455 niP O Sدر انتظاربلغارستانIFS -70021293-C P D-0292در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور حرارتی متعارف1456 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD30101293-C P D-0273در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور حرارتی متعارف1457 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD30201293-C P D-0274در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور حرارتی متعارف1458 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD80201107a LP در انتظاردر انتظار02/ C B44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور دودی اپتیکال متعارف1459 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD8030 1107b/02در انتظاردر انتظار LP C B44894049 ,  هیرکاژه

Uمتعارف (حرارت+ دود )دتکتور ترکیبی 1460 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD80601107c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور حرارتی آدرس پذیر1461 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD71101293-C P D-0278در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uدتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر1462 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD71301293-C P D-0280 در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uآدرس پذیر (حرارت+ دود )دتکتور ترکیبی 1463 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD71601107c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44894049 ,  هیرکاژه



Uشستی متعارف1464 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD30501293-C P D-0276در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uآژیر آدرس پذیر1465 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD72041293-C P D-0284در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uشستی آدرس پذیر1466 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD71501293-C P D-0288در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uماژول اینتر فیس خروجی آدرس پذیر1467 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD7203R1293-C P D-0283در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

Uماژول اینتر فیس متعارف به آدرس پذیر1468 niP O Sدر انتظاربلغارستانFD7201S1293-C P D-0281در انتظاردر انتظارE VP U44894049 ,  هیرکاژه

S                لوپ4مرکز کنترل آدرس پذیر 1469 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FCدر انتظار 726G  210084

126bn/08

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               دتکتور دودی آدرس پذیر1470 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

Oدر انتظار P 720G  209068

531e /01

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S                آدرس پذیرfix & RORدتکتور حرارتی 1471 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

HI720Gدر انتظار  209065

531f/01

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               شاستی آدرس پذیر1472 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDM226-Rدر انتظار GG  209194

126ap/04

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               فالشر قرمز رنگ آدرس پذیر1473 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDSدر انتظار 229-RG  207156

531P /03

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               ماژول اینترفیس ورودی آدرس پذیر1474 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار I221G  209066

531h/01

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               ماژول اینترفیس دو ورودی  آدرس پذیر1475 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار I222G  204028

531M /01

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               خروجی  آدرس پذیر- ماژول اینترفیس ورودی 1476 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 221G  209067

531h/02

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               خروجی  آدرس پذیر- ماژول اینترفیس دو  ورودی 1477 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 222G  204029

531M /02

Vdsدر انتظاردر انتظار

LP C B

سیماران88838400

S               خروجی- ماژول اینترفیس دو ورودی 1478 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 224G سیمارانVds88838400در انتظاردر انتظار207001 

S               پنل اعالم حریق آدرس پذیر دو لوپ1479 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FCدر انتظار 722G 209076

126bn/06

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               ترمینال ریپیتر طبقات1480 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FT2010-A1Gدر انتظار 208011

126bp/02

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10



S               ترمینال ریپیتر طبقات1481 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FT2011-A1Gدر انتظار 208011

126bp/03

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               دتکتور ترکیبی دودی چند سنسوره آدرس پذیر1482 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

Oدر انتظار H720G VdSدر انتظاردر انتظار209064

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               آدرس پذیر (ثابت)دتکتور حرارتی 1483 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

HI722Gدر انتظار 209146

531f/02

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               (متعارف، در دمای ثابت)دتکتور حرارتی 1484 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

HI112Gدر انتظار مهندسی اردالVdS88710809-10در انتظاردر انتظار212015

S               دتکتور دودی متعارف1485 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

Oدر انتظار P 110G مهندسی اردالVdS88710809-10در انتظاردر انتظار212033

S               آژیر اعالم حریق آدرس پذیر1486 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDSدر انتظار 221-RG 204073

531p/01

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               پایه آژیر آدرس پذیر1487 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

DBSدر انتظار 720G 209133

1157a /01

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               شستی اعالم حریق پالستیکی با قابلیت برگشت پذیری1488 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDM1101A-Rدر انتظار PG 209149

126as /04

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               فایر ترمینال1489 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FT724Gدر انتظار 209078

126bn/R 02

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               (برای مناطق با خطر انفجار) Exماژول ارتباطی آدرس پذیر 1490 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار L221-E xG مهندسی اردالVdS88710809-10در انتظاردر انتظار213108

S               ماژول ورودی1491 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار I221G 209066

531h/01

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               ماژول ورودی1492 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار I222G 204028

531m/01

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               خروجی/ ماژول ورودی1493 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 221G 209067 

531h/02

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               خروجی/ ماژول ورودی1494 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 222G 204029

531m/02

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

S               خروجی فرستنده/ ماژول ورودی1495 IE ME NS   

 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز می

باشد

کشور مبدا / سوئیس

چین

FDCدر انتظار IO 223G 206054

531m/03

VdSدر انتظاردر انتظار

LP C B

مهندسی اردال88710809-10

در انتظارایتالیاINIMکنترل پنل آنالوگ  ادرس پذیر1496

P raesidia216

991k/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMدتکتور حرارتی آدرس پذیر1497 D200991f/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا



Eدر انتظارایتالیاINIMدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1498 D300991b/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMشستی اعالم حریق آدرس پذیر1499 C 0020991h/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMتک خروجی/ ماژول تک ورودی 1500 M312S R991g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMتک خروجی/ میکروماژول تک ورودی 1501 U311991g LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMچند خروجی/ ماژول چند ورودی 1502 M344S991g LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88441197الست الکترونیک پویا

Eدر انتظارایتالیاINIMدتکتور دودی آدرس پذیر1503 D100991d/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا

 لوپ، قابل شبکه، با صفحه 4مرکز آدرس پذیر دو لوپ قابل توسعه تا 1504

کلید، فاقد میمیک پنل

INIMدر انتظارایتالیاS martLoop2080/G0051-C P R -0226

N   ِB-9256-FD-953-b

IMQدر انتظاردر انتظار

BO S E C

الست الکترونیک پویا88441197

ID200991eدر انتظارایتالیاINIMدتکتور حرارتی متعارف1505 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88441197الست الکترونیک پویا

ID300991aدر انتظارایتالیاINIMدتکتور ترکیبی متعارف1506 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88441197الست الکترونیک پویا

ICدر انتظارایتالیاINIMشستی اعالم حریق متعارف1507 0020991j/01در انتظاردر انتظارLP C B88441197الست الکترونیک پویا

Sدر انتظارایتالیاINIM مدار16 مداره قابل توسعه تا 4مرکز اعالم حریق 1508 martLine020-40051-C P R -0229

N°B-9256-FD-901-d

IMQدر انتظاردر انتظار

BO S E C

الست الکترونیک پویا88441197

Integral IP CXESکنترل پنل تک زون  1509 chrack-S econetAustriaدر انتظارIntegral IP  C X EG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار206045

BX-ESLSسوییچ انتهای خط 1510 chrack-S econetAustriaدر انتظار BX -E S LG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210130

BX-O2I4Sماژول ورودی خروجی 1511 chrack-S econetAustriaدر انتظار BX -O 2I4G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار211050

BE-PSE03-CSمحفظه کامپکت 1512 chrack-S econetAustriaدر انتظار BE -P S E 03-CG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار209170

BE-PSE01Sمحفظه کامپکت 1513 chrack-S econetAustriaدر انتظارBE -P S E 01G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار211063

1514BX-ESL سوییچ انتهای مسیرS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -E S LG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210130



1515BX-I2  ورودی2ماژول ورودی با قابلیت پشتیبانی S chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -I2G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار212023

1516BX-IM4 ماژول ورودیS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -IM4G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210131

1517BX-IOM خروجی/ماژول ورودیS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -IO MG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210132

1518BX-O1  خروجی رله1ماژول خروجی S chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -O 1G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار212024

1519BX-OI3 خروجی/ماژول ورودیS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -O I3G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210133

1520BX-RGW ارتباط رادیوییS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -R G WG پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار212117

1521BX-O2I4 ورودی4 خروجی  2خروجی /ماژول ورودی S chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -O 2I4G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار211050

1522BX-OI3 خروجی/ماژول ورودیS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -O I3G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210133

1523BX-REL4 ماژول رلهS chrack-S econetAustriaدر انتظارBX -R E L4G پایش انرژی مبناVDS88505300-3در انتظاردر انتظار210134

Na زون متعارف2کنترل پنل 1524 .Deدر انتظارترکیهFS 4000/2 003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار 02/01- E22855818صبا تام صنعت

Na زون متعارف4کنترل پنل 1525 .Deدر انتظارترکیهFS 4000/4 003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار 02/01- E22855818صبا تام صنعت

Na زون متعارف6کنترل پنل 1526 .Deدر انتظارترکیهFS 4000/6 003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار 02/01- E22855818صبا تام صنعت

Na زون متعارف8کنترل پنل 1527 .Deدر انتظارترکیهFS 4000/8 003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار 02/01- E22855818صبا تام صنعت

Naدتکتور دودی متعارف1528 .Deدر انتظارترکیهFD8030003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار14/01- E22855818صبا تام صنعت

Naدتکتور حرارتی متعارف1529 .Deدر انتظارترکیهFD8020003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار08/01- E22855818صبا تام صنعت

Naشستی اعالم حریق1530 .Deدر انتظارترکیهFD  3050003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار05/01- E -evpu22855818صبا تام صنعت

Na لوپ1کنترل پنل آدرس پذیر 1531 .Deدر انتظارترکیهIFS  7002-1003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار02/01- E22855818صبا تام صنعت



Naلوپ2کنترل پنل آدرس پذیر 1532 .Deدر انتظارترکیهIFS  7002-2003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار02/01- E22855818صبا تام صنعت

Na لوپ4کنترل پنل آدرس پذیر 1533 .Deدر انتظارترکیهIFS  7002-4003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار02/01- E22855818صبا تام صنعت

Na(حرارتی+دودی)دتکتور ترکیبی آدرس پذیر 1534 .Deدر انتظارترکیهFD  7160003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار07/01- E22855818صبا تام صنعت

Naدتکتور دودی آدرس پذیر1535 .Deدر انتظارترکیهFD  7130003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار14/01- E22855818صبا تام صنعت

Naدتکتور حرارتی  افزایشی آدرس پذیر1536 .Deدر انتظارترکیهFD  7120003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار08/01- E22855818صبا تام صنعت

Naدتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر1537 .Deدر انتظارترکیهFD7110003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار12/01- E22855818صبا تام صنعت

Naشستی اعالم حریق  آدرس پذیر1538 .Deدر انتظارترکیهFD  7150003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار05/01- E22855818صبا تام صنعت

Naآژیر اعالم حریق آدرس پذیر1539 .Deدر انتظارترکیهFD  7204003297-TS E TSدر انتظاردر انتظار22/01- E22855818صبا تام صنعت

P زون4مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1540 olon-Alfaدر انتظارلهستانIG NIS  20401438-C P D-0243در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P زون8مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1541 olon-Alfaدر انتظارلهستانIG NIS  10801438-C P D-0131در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P زون24 زون قابل افزایش به 16مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1542 olon-Alfaدر انتظارلهستانIG NIS  12401438-C P D-0152در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

2P+1مرکز کنترل اطفای حریق 1543 olon-Alfaدر انتظارلهستانIG NIS  1520M1438-C P D-0095در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی متعارف1544 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO R -401438-C P D-0020در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی متعارف1545 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU R -401438-C P D-0001در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور حرارتی متعارف1546 olon-Alfaدر انتظارلهستانTU P -401438-C P D-0019در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف1547 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO T-401438-C P D-0089در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pو حرارت متعارف (IR)دتکتور ترکیبی شعله 1548 olon-Alfaدر انتظارلهستانTO P -40063-U WB-0002در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 



Pمتعارف (UV)دتکتور شعله 1549 olon-Alfaدر انتظارلهستانP U O -351438-C P D-0218در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی مستقل بهمراه آژیر داخلی1550 olon-Alfaدر انتظارلهستانADR -20N1438-C P D-0145در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P ولت بهمراه خروجی رله12دتکتور دودی با تغذیه 1551 olon-Alfaدر انتظارلهستانADR -20R1438-C P D-0145در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

EExibPدتکتور دودی ضد انفجار از نوع 1552 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU R -40E X1438-C P D-0033در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

EExibPدتکتور حرارتی ضد انفجار از نوع 1553 olon-Alfaدر انتظارلهستانTU N-38E X1438-C P D-0025در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

EExibPضد انفجار از نوع  (UV)دتکتور شعله 1554 olon-Alfaدر انتظارلهستانP U O -35E X1438-C P D-0218در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P بهمراه هیترExdضد انفجار  (IR3)دتکتور شعله 1555 olon-Alfaدر انتظارلهستانP P W-40R E X1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0349- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی متعارف محیط داخل1556 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -63 1438-C P D-0091در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی متعارف محیط بیرون1557 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -63H1438-C P D-0091در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی استارت اطفای گازی1558 olon-Alfaدر انتظارلهستانP U -611438-C P D-0238در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی توقف اطفای گازی1559 olon-Alfaدر انتظارلهستانP W-611438-C P D-0238در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآژیر متعارف1560 olon-Alfaدر انتظارلهستانS AW-61011438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0389- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآژیر متعارف با پیام صوتی1561 olon-Alfaدر انتظارلهستانS AW-61061438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0389- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pمحفظه دتکتور کانالی1562 olon-Alfaدر انتظارلهستانO P Cدر انتظاردر انتظار403038/2015- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pچراغ سردرب1563 olon-Alfaدر انتظارلهستانWZ-312874/2013در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P لوپ2مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1564 olon-Alfaدر انتظارلهستانP O LO N-41001438-C DP Cدر انتظاردر انتظار0179- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P لوپ4مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1565 olon-Alfaدر انتظارلهستانP O LO N-42001438-C P D-0128در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 



 8 لوپ قابل افزایش تا 4مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1566

لوپ

P olon-Alfaدر انتظارلهستانP O LO N-49001438-C P D-0148در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

 کارت 1 لوپ بهمراه 4مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1567

 کارت4اطفا قابل افزایش تا 

P olon-Alfaدر انتظارلهستانP O LO N-45001438-C P D-0188در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

 لوپ قابل 2مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر ماژوالر 1568

 لوپ28افزایش تا 

P olon-Alfaدر انتظارلهستانP O LO N-60001438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0374- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی1 ورودی 2ماژول آدرس پذیر 1569 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -40011438-C P D-0071در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی8ماژول آدرس پذیر 1570 olon-Alfaدر انتظارلهستانE WS -40011438-C P D-0070در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P ورودی دارای ایزوالتور داخلی8ماژول آدرس پذیر 1571 olon-Alfaدر انتظارلهستانE WK-40011438-C P D-0101در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pماژول آدرس پذیر مونیتورینگ زون متعارف دارای ایزوالتور داخلی1572 olon-Alfaدر انتظارلهستانADC -4001M1438-C P D-0069در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآژیر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1573 olon-Alfaدر انتظارلهستانS AL-40011438-C P D-0028در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآژیر آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1574 olon-Alfaدر انتظارلهستانS AW-60011438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0390- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآژیر آدرس پذیر با پیام صوتی دارای ایزوالتور داخلی1575 olon-Alfaدر انتظارلهستانS AW-60061438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0390- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1576 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO R -40431438-C P D-0014در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1577 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU R -40431438-C P D-0012در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1578 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO R -40461438-C P D-0013در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1579 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU R -40461438-C P D-0011در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1580 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU O -60461438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0474- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1581 olon-Alfaدر انتظارلهستانTU N-40431438-C P D-0018در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1582 olon-Alfaدر انتظارلهستانTU N-40461438-C P D-0017در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 



Pدتکتور حرارتی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1583 olon-Alfaدر انتظارلهستانTU N-60461438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0364- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1584 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO T-40461438-C P D-0075در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1585 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU T-60461438-C P D-0197در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

دتکتور ترکیبی دود و حرارت و گاز مونوکسید کربن آدرس پذیر دارای 1586

ایزوالتور داخلی

P olon-Alfaدر انتظارلهستانDTC Cدر انتظاردر انتظار60462962/2014- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pآدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی (IR)دتکتور ترکیبی دود و شعله 1587 olon-Alfaدر انتظارلهستانDP R Cدر انتظاردر انتظار40462873/2013- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P متر دارای ایزوالتور داخلی100 متر و 50بیم دتکتور آدرس پذیر با برد 1588 olon-Alfaدر انتظارلهستانDO P -60011438-C P D-0219در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی آدرس پذیر محیط داخل دارای ایزوالتور داخلی1589 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -4001M 1438-C P D-0090در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

Pشستی آدرس پذیر محیط بیرون دارای ایزوالتور داخلی1590 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -4001MH 1438-C P D-0090در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P ورودی دارای ایزوالتور داخلی4ماژول آدرس پذیر 1591 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -60401438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی4ماژول آدرس پذیر 1592 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -60041438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی2 ورودی2ماژول آدرس پذیر 1593 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -60221438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی4 ورودی4ماژول آدرس پذیر 1594 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -60441438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P خروجی دارای ایزوالتور داخلی2 ورودی ولتاژ باال 2ماژول آدرس پذیر 1595 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -62021438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P ورودی ولتاژ باال دارای ایزوالتور داخلی4ماژول آدرس پذیر 1596 olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -64001438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

 خروجی توان باال 2 ورودی ولتاژ باال و 2 ورودی، 2ماژول آدرس پذیر 1597

دارای ایزوالتور داخلی

P olon-Alfaدر انتظارلهستانE KS -6222P1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0453- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

WirelessPآداپتور آدرس پذیر 1598 olon-Alfaدر انتظارلهستانAC R -40011438-C P D-0217در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

WirelessPدتکتور دود 1599 olon-Alfaدر انتظارلهستانDU R -40471438-C P D-0216در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار 



P محیط داخلWirelessشستی 1600 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -40071438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0471- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P محیط خارجWirelessشستی 1601 olon-Alfaدر انتظارلهستانR O P -4007H1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0471- NBO P86020347طراحان نوین راهکار 

P متر100 متر و 50بیم دتکتور متعارف با برد 1602 O LO N  - ALFAدر انتظارلهستانDO P  - 6001 R1283a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B86020347طراحان نوین راهکار 

Uدر انتظارلهستانpolon-alfaمرکز کنترل آۀدرس پذیر تهویه دود دارای ایزوالتور داخلی1603 C S -60001438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0576- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

Sدر انتظارلهستانpolon-alfaآژیر متعارف1604 AW-61021438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0592- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

TSدر انتظارلهستانpolon-alfaمرکز تکرار کننده سیستنم آدرس پذیر1605 R -4000063-U WB-0099در انتظاردر انتظارC NBO P86020347طراحان نوین راهکار

DUدر انتظارلهستانpolon-alfaدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1606 O -60431438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0474- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

DUدر انتظارلهستانpolon-alfaدتکتور دودی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1607 O -66461438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0474- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

DUدر انتظارلهستانpolon-alfaدتکتور دودی به همراه آژیر داخلی آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1608 O -6046AD1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0611- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

دتکتور ترکیبی حرارتی و دودی به همراه آژیر داخلی آدرس پذیر 1609

دارای ایزوالتور داخلی

polon-alfaدر انتظارلهستانDU T-6046AD1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0618- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

Eدر انتظارلهستانpolon-alfaخروجی دارای ایزوالتور داخلی1ورودی 2ماژول آدرس پذیر 1610 KS -4001W1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0399- NBO P86020347طراحان نوین راهکار

 لوپ با 4مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1611

 قطعه1192قابلیت پشتیبانی 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFA4-11920051-C P R ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0388-

 لوپ با 2مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1612

 قظعه596قابلیت پشتیبانی 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFA2-5960051-C P R ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0389-

 لوپ با 1مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1613

 قظعه298قابلیت پشتیبانی 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFA1-2980051-C P R ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0444-

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 1614

5Aجریان خروجی 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFP S -50051-C P R ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0432-

GPRSTE و GSMدستگاه انتقال هشدار خطا و آالرم با تلفن، 1615 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFC O M0051-C P R ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0454-

TE ایزوالتور داخلی2کاشف ترکیبی دود و حرارت هوشمند آدرس پذیر با 1616 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFDA-S TR 11293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0423- VP U22875350ساتل صنعت پویا



TE ایزوالتور داخلی2کاشف دودی اپتیکال هوشمند آدرس پذیر با 1617 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFDA-S 11293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0424- VP U22875350ساتل صنعت پویا

TE ایزوالتور داخلی2کاشف حرارتی افزایشی هوشمند آدرس پذیر با 1618 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFDA-TR 11293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0526- VP U22875350ساتل صنعت پویا

TE ایزوالتور داخلی2شستی نشکن اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند با 1619 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFC P 011293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0418- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 خروجی با دو ایزوالتور 1 ورودی و 2ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1620

داخلی

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM211293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0419- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 عملکرد برنامه 4ورودی، با قابلیت 2ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1621

 ایزوالتور داخلی2ریزی و 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM201293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0420- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 عملکرد برنامه 2 خروجی، با قابلیت 1ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1622

 ایزوالتور داخلی2ریزی با 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM011293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0421- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 عملکرد برنامه 4 ورودی، با قابلیت 1ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1623

 ایزوالتور داخلی2ریزی با 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM101293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0490- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 20 تا 4 ورودی جهت تجهیزات 2اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با 1624

 ایزوالتور داخلی2میلی آمپر با 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM420MA1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0491- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 ورودی جهت تجهیزات متعارف با 1اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با 1625

 ایزوالتور داخلی2

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFMC 11293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0492- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 عملکرد برنامه 2 خروجی، با قابلیت 5ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1626

 ایزوالتور داخلی2ریزی و 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM051293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0528- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 عملکرد برنامه 4 ورودی، با قابلیت 5ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1627

 ایزوالتور داخلی2ریزی و 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFM501293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0527- VP U22875350ساتل صنعت پویا

 سطح صدا و 2 نوع صدا و 64آژیر فالشر آدرس پذیر هوشمند با قابلیت 1628

 ایزوالتور داخلی2سیگنالینگ متفاوت با 

TE C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFIS 011293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0422- VP U22875350ساتل صنعت پویا

TEآژیر فالشر بیرونی اعالم حریق با تغذیه داخلی1629 C NO FIR Eدر انتظارایتالیاTFE S 011293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0493- VP U22875350ساتل صنعت پویا

DEمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند یک لوپ1630 TNO Vدر انتظاراسپانیاC AD  150-10370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0994-

DE لوپ2مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 1631 TNO Vدر انتظاراسپانیاC AD  150-20370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0994-

DE لوپ4مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 1632 TNO Vدر انتظاراسپانیاC AD  150-40370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1416-

 لوپ قابل 4مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 1633

 لوپ8افزایش تا 

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاC AD  150-80370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1416-



 لوپ قابل 4مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 1634

 آمپر ساعت24 لوپ با فضای باطری 8افزایش تا 

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاC AD  150-8 P LU S0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1416-

DEدتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند1635 TNO Vدر انتظاراسپانیاDO D-220A0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0881-

دتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند  دارای ایزوالتور 1636

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاDO D-220A-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1859-

دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به تغییرات درجه 1637

حرارت و حرارت ثابت

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-210A0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0995-

دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به تغییرات درجه 1638

حرارت و حرارت ثابت دارای ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-210A-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1860-

DEدتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند1639 TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-215A0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2020-

DEدتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند دارای ایزوالتور داخلی1640 TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-215A-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1861-

دتکتور ترکیبی دودی اپتیکال و حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ 1641

هوشمند

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاDO TD-230A0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2006-

دتکتور ترکیبی دودی اپتیکال و حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ 1642

هوشمند دارای ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاDO TD-230A-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1862-

DEشاسی دستی اعالم حریق آدرس پذیر1643 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4500370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1183-

DEشاسی دستی اعالم حریق آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1644 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-450-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1866-

DEآژیر اعالم حریق آدرس پذیر1645 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4610370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2021-

DEآژیر اعالم حریق آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1646 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-461-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1867-

DEآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1647 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-462-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1867-

DEآژیر اعالم حریق آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1648 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-464-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2664-

DEآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر دارای ایزوالتور داخلی1649 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-465-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2664-

 Sounderآژیر اعالم حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دتکتور 1650

Base

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4720370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2665-



 Sounderآژیر اعالم حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دتکتور 1651

Flasher Base

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4730370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2665-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول یک ورودی 1652 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4010370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول دو ورودی 1653 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4020370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول یک خروجی 1654 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4110370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول دو خروجی 1655 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4120370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول یک ورودی و یک خروجی 1656 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4210370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

Loop PoweredDEاینترفیس ماژول دو ورودی و دو خروجی 1657 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4220370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1181-

 دارای ایزوالتور Loop Poweredاینترفیس ماژول یک ورودی 1658

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-401-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

DE دارای ایزوالتور داخلیLoop Poweredاینترفیس ماژول دو ورودی 1659 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-402-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

 دارای ایزوالتور Loop Poweredاینترفیس ماژول یک خروجی 1660

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-411-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

 دارای ایزوالتور Loop Poweredاینترفیس ماژول دو خروجی 1661

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-412-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

 Loop Poweredاینترفیس ماژول یک ورودی و یک خروجی 1662

دارای ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-421-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

 دارای Loop Poweredاینترفیس ماژول دو ورودی و دو خروجی 1663

ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-422-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1863-

DEاینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص آژیر متعارف1664 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4310370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1189-

DEاینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف1665 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4320370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1189-

اینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص آژیر متعارف، دارای ایزوالتور 1666

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-431-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1864-

اینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف، دارای ایزوالتور 1667

داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-432-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1864-



DEاینترفیس ماژول یک ورودی  مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف1668 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4410370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1190-

DEاینترفیس ماژول دو ورودی  مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف1669 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4420370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1190-

اینترفیس ماژول یک ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف 1670

دارای ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-441-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1865-

اینترفیس ماژول دو ورودی مخصوص ارتباط با تجهیزات متعارف دارای 1671

ایزوالتور داخلی

DE TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-442-I0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1865-

DEایزوالتور ماژول1672 TNO Vدر انتظاراسپانیاMAD-4900370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1182-

DE مدار2مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1673 TNO Vدر انتظاراسپانیاC C D-1020370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0858-

DE مدار4مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1674 TNO Vدر انتظاراسپانیاC C D-1040370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0858-

DE مدار8مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1675 TNO Vدر انتظاراسپانیاC C D-1080370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0858-

DE مدار12مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1676 TNO Vدر انتظاراسپانیاC C D-1120370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0858-

DE مدار3+1مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک گازی متعارف 1677 TNO Vدر انتظاراسپانیاC C D-1030370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1868-

DEدتکتور دودی اپتیکال متعارف1678 TNO Vدر انتظاراسپانیاDO D-2200370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0880-

DEدتکتور حرارتی ثابت متعارف1679 TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-2150370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0879-

DEدتکتور حرارتی حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت1680 TNO Vدر انتظاراسپانیاDTD-2100370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار0859-

DEدتکتور ترکیبی دودی اپتیکال و حرارتی ثابت متعارف1681 TNO Vدر انتظاراسپانیاDO TD-2300370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2006-

DEشاسی دستی اعالم حریق متعارف1682 TNO Vدر انتظاراسپانیاP C D-1000370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2347-

DEآژیر اعالم حریق متعارف1683 TNO Vدر انتظاراسپانیاS C D-1000370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار2663-

DEآژیر اعالم حریق متعارف1684 TNO Vدر انتظاراسپانیاVTG -32B-S B0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1963-



IP65DEآژیر اعالم حریق متعارف 1685 TNO Vدر انتظاراسپانیاVTG -32B-DB0370-C P R پیراپاد آپاداناApplus88327143در انتظاردر انتظار1964-

LSدتکتور دودی اپتیکال متعارف1686 Tدر انتظاراتریشFC 650/O928e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSدتکتور حرارتی افزایشی متعارف1687 Tدر انتظاراتریشFC 650/TDIFF /57928 d/02در انتظاردر انتظارLP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSدتکتور دودی اپتیکال آدرس پذیر1688 Tدر انتظاراتریشFI750/OG VDSدر انتظاردر انتظار213043 /LP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1689 Tدر انتظاراتریشFI750/O TG VDSدر انتظاردر انتظار213045 /LP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSدتکتور حرارتی آدرس پذیر1690 Tدر انتظاراتریشFI750/TG VDSدر انتظاردر انتظار213044 /LP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSشستی اعالم حریق آدرس پذیر1691 Tدر انتظاراتریشFI700/MC P928h/01در انتظاردر انتظارLP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSماژول دیده بانی آدرس پذیر1692 Tدر انتظاراتریشFI700/M1ING پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212054

LSماژول دیده بانی آدرس پذیر1693 Tدر انتظاراتریشFI700/M1O U TG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212055

LSماژول کنترل آدرس پذیر1694 Tدر انتظاراتریشFI700/M1R E LG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212056

LSماژول آدرس پذیر1695 Tدر انتظاراتریشFI700/M1IN1O U TG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212053

LSماژول آدرس پذیر1696 Tدر انتظاراتریشFI700/M1IN1R E LG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212016

LSماژول کوچک داده بانی آدرس پذیر1697 Tدر انتظاراتریشFI700/MM1ING پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212118

LSماژول کوچک کنترل آدرس پذیر1698 Tدر انتظاراتریشFI700/MM1O U TG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212119

LSماژول کوچک کنترل آدرس پذیر1699 Tدر انتظاراتریشFI700/MM1R EG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212120

LSماژول کوچک آدرس پذیر1700 Tدر انتظاراتریشFI700/MM1IN1

O U T

G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212121

LSماژول کوچک آدرس پذیر1701 Tدر انتظاراتریشFI700/MM1IN1

R E L

G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212122



LSآژیر آدرس پذی1702 Tدر انتظاراتریشFI700/WM /MT

/S O U x

G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار209211

LSآژیر فالشر دار  متعارف1703 Tدر انتظاراتریشC WS /S O U R928w/07در انتظاردر انتظارLP C B22228869پیشروصنعت چابک آویژه

LSایزوالتور1704 Tدر انتظاراتریشism1-3G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار296012 

LSکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر1705 Tدر انتظاراتریشBC 600-8L2SG پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار212164

LSکنترل پنل اعالم حریق متعارف1706 Tدر انتظاراتریشBC 016-1G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار205023 

LSخروجی- ماژول ورودی 1707 Tدر انتظاراتریشME A  244-1G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار205120 

LSایزوالتور1708 Tدر انتظاراتریشism1-2G پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظار296011 

VeloxUبه همراه منبع تغذیه - 4000 لوپ آدرس پذیر سری 2پانل 1709 AE4200در انتظارkm591678در انتظاردر انتظارBS I88948332پارس آژیراک

VeloxUبه همراه منبع تغذیه - 4000 لوپ آدرس پذیر سری 4پانل 1710 AE4400در انتظارkm591678در انتظاردر انتظارBS I88948332پارس آژیراک

VeloxUبه همراه منبع تغذیه - 4000 لوپ آدرس پذیر سری 8پانل 1711 AE4800در انتظارkm591678در انتظاردر انتظارBS I88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1712 AE409101154در انتظارb/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1713 AE81154-40910در انتظارB LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر  با ایزوالتور داخلی1714 AEدر انتظارV1001154B LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1715 AE409301154در انتظارa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیربا ایزوالتور داخلی1716 AE81154-40930در انتظارa LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1717 AEدر انتظارV3501154a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزوالتور1718 AEدر انتظارLV2001154f/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک



VeloxUدتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزوالتور1719 AE409201154در انتظارc LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUشستی آدرس پذیر دارای قابلیت ریست شدن با ایزوالتور داخلی1720 AE408001154در انتظارh/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUشستی آدرس پذیر دارای قابلیت ریست شدن با ایزوالتور داخلی1721 AEدر انتظارVC P 1001154h/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUآژیر آدرس پذیر دیواری با ایزوالتور داخلی1722 AE403001154در انتظارg LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUآژیر فالشر آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1723 AE40300در انتظار-H1154g LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUپایه آژیردار آدرس پذیر1724 AE40200در انتظارkm620759در انتظاردر انتظارBS I88948332پارس آژیراک

VeloxUخروجی با ایزوالتور داخلی/ ماژول ایزوالتور و ورودی 1725 AE40100در انتظار-MKM620760در انتظاردر انتظارBS I88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول ورودی  آدرس پذیر سوپروایزری1726 AE401001154در انتظارj/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول خروجی  آدرس پذیر سوپروایزری1727 AE400101154در انتظارj/02در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول خروجی  داری رله  آدرس پذیر1728 AE400021154در انتظارj/03در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUخروجی آدرس پذیر سوپروایزری/ماژول ورودی1729 AE401101154در انتظارj/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUخروجی دارای رله  آدرس پذیر سوپروایزری/ماژول ورودی1730 AE401021154در انتظارj/05در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول ورودی   آدرس پذیر سوپروایزری1731 AEدر انتظارVMI1001154J LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول خروجی آدرس پذیر سوپروایزری1732 AEدر انتظارVMC 1001154J LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUماژول خروجی با رله  آدرس پذیر1733 AEدر انتظارVMC 1201154J LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUخروجی   آدرس پذیر سوپروایزری/ماژول ورودی1734 AEدر انتظارVMIC 1001154J LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUآدرس پذیر سوپروایزری-  خروجی با رله/ماژول ورودی1735 AEدر انتظارVMIC 1201154J LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88948332پارس آژیراک



VeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر1736 AEدر انتظارLV1001154e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر1737 AEدر انتظارLV100-81154E LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیر1738 AEدر انتظارLV3501154d/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

VeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیر1739 AEدر انتظارLV350-81154d/03در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUدتکتور دودی آدرس پذیر با پایه 1740 AEدر انتظارWL100928K LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUدتکتور حرارتی آدرس پذیر با پایه 1741 AEدر انتظارWL350928J LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUدتکتور ترکیبی آدرس پذیربا پایه 1742 AEدر انتظارWL200928m/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUشستی  آدرس پذیر با قابلیت ریست شدن 1743 AEدر انتظارWLC P 100928p/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUآژیر اعالم حریق آدرس پذیر  1744 AEدر انتظارWLS B100928q/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUآژیر فالشر آدرس پذیر 1745 AEدر انتظارWLS 100AV928q/04در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

WirelessVeloxUماژول ارتباطی آدرس پذیر 1746 AEدر انتظارWLTM100928n/01در انتظاردر انتظارLP C B88948332پارس آژیراک

KOبیم دتکتور متعارف1747 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارBM 100 1283a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B77132335 

66046624

فاتح ستیز

KO لوپ4 تا 1کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 1748 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارAA50414.0.30.34.00/TS E _ 66222

_    0370_ C P R _ 2314

TSدر انتظاردر انتظار E

AP P LU S

77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOکاشف دودی  آدرس پذیر1749 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارDD5010370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2317 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOکاشف حرارتی آدرس پذیر1750 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارDD5020370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2316 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOآژیراعالم حریق آدرس پذیر1751 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارS A3400370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2648 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOشستی اعالم حریق قابل ریست آدرس پذیر1752 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارC P 3120370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2318 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز



KO لوپ4تا 1آدرس پذیر  (خروجی/ورودی)ماژول 1753 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارIO 4040370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2319 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOآژیرمتعارف1754 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارS R 4080370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2649 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KO زون16کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1755 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارKA3160370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2315 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KO زون8کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1756 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارK80370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2315 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KO زون4کنترل پنل اعالم حریق متعارف 1757 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارK40370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2315 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOمنبع تغذیه1758 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارP S 12014.0.30.34.00/TS E _ 66221

_    0370_ C P R _ 2164

TSدر انتظاردر انتظار E

AP P LU S

77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOدتکتور دودی متعارف1759 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارDK2300370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2317 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

KOدتکتور حرارتی متعارف1760 D  E LE KTR O NIKTurkiyeدر انتظارDK2310370_ C P R _ APدر انتظاردر انتظار2316 P LU S77132335 

66046624

فاتح ستیز

LITEکنترل پنل آدرس پذیر1761 Sدر انتظارچکMHU  1101293-C P D-0142در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEکنترل پنل آدرس پذیر1762 Sدر انتظارچکMHU  1111293-C P D-0142در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1763 Sدر انتظارچکMHU  1151293-C P D-0266در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1764 Sدر انتظارچکMHU  1161293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0494- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1765 Sدر انتظارچکMHU  1171293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0494- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEشستی1766 Sدر انتظارچکMHA  1421293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0484- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEشستی1767 Sدر انتظارچکMHA  1451293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0485- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEشستی1768 Sدر انتظارچکMHA  1841293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0485- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور دود یونیزاسیون1769 Sدر انتظارچکMHG  1861293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0486- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس



LITEدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1770 Sدر انتظارچکMHG  2611293-C P D-0113در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1771 Sدر انتظارچکMHG  2621293-C P D-0355در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر با ایزوالتور1772 Sدر انتظارچکMHG  262i1293-C P D-0355در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور دود اپتیکال  آدرس پذیر1773 Sدر انتظارچکMHG  2831293-C P D-0115در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور حرارت  آدرس پذیر1774 Sدر انتظارچکMHG  3621293-C P D-0107در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور حرارت  آدرس پذیر1775 Sدر انتظارچکMHG  3831293-C P D-0108در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر1776 Sدر انتظارچکMHG  8621293-C P D-0354در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر با ایزوالتور1777 Sدر انتظارچکMHG  862i1293-C P D-0354در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEبیم دتکتور1778 Sدر انتظارچکMHG  6611293-C P D-0116در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEبیم دتکتور1779 Sدر انتظارچکMHG  6641293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0487- VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEاینتر فیس آدرس پذیر خروجی1780 Sدر انتظارچکMHY  9181293-C P D-0176در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEخروجی/ اینتر فیس آدرس پذیر ورودی 1781 Sدر انتظارچکMHY  9231293-C P D-0145در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEماژول آژیر آدرس پذیر1782 Sدر انتظارچکMHY  9241293-C P D-0255در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITE(تکنولوژیک )اینتر فیس آدرس پذیر ورودی  با ایزوالتور 1783 Sدر انتظارچکMHG  9421293-C P D-0126در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEخروجی/ اینتر فیس آدرس پذیر ورودی 1784 Sدر انتظارچکMHY  925/41293-C P D-0254در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEخروجی/ اینتر فیس آدرس پذیر ورودی 1785 Sدر انتظارچک MHY  925/81293-C P D-0254در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITE ورودی4اینتر فیس آدرس پذیر 1786 Sدر انتظارچکMHG  9431293-C P D-0144در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس



LITEدتکتور شعله متعارف1787 Sدر انتظارچکMHG  5311293-C P D-0121در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

LITEدتکتور شعله متعارف1788 Sدر انتظارچکMHG  5851293-C P D-0123در انتظاردر انتظارE VP U66647038   

66656798

آتش پاد پارس

xtralisلیزری- پانل های مکشی 1789  by 

honeywell

VLF250Uدر انتظاراسترالیا R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5198 L44618320-3گروه توسعه فناوری ناران

xtralisلیزری- پانل های مکشی 1790  by 

honeywell

VLF500Uدر انتظاراسترالیا R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5199 L44618320-3گروه توسعه فناوری ناران

xtralisلیزری- پانل های مکشی 1791  by 

honeywell

VLCدر انتظاراسترالیا 400U R X G .S Uدر انتظاردر انتظار5200 L44618320-3گروه توسعه فناوری ناران

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری1792

Air S ampling  Detector

30m:  طول لوله

250m2: مساحت تحت پوشش

xtralis  by 

honeywell

VLFدر انتظاراسترالیا  250U R X G .S 5198

305d/06

G 205060 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری1793

Air S ampling  Detector

60m:  طول لوله

500m2: مساحت تحت پوشش

xtralis  by 

honeywell

VLFدر انتظاراسترالیا  500U R X G .S 5198

305d/07

G 205060 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری 1794

Air sampling  Detector

مدل رله دار

 100m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLCدر انتظاراسترالیا -500U R X G .S 5198

305d/03

G 298024

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری 1795

Air sampling  Detector

مدل تحت شبکه

 100m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLCدر انتظاراسترالیا -505U R X G .S 5198

305d/03

G 298024

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش همراه با 1796

نمایشگر

Air sampling  Detector

 400m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLPدر انتظاراسترالیا -002U R X G .S 5198

305d/04

G 298024

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش همراه با 1797

نمایشگر و ماژول برنامه ریزی

Air sampling  Detector

 400m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLPدر انتظاراسترالیا -012U R X G .S 5198

305d/04

G 298024

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش 1798

Air sampling  Detector

 400m: طول لوله

2000m2: مساحت تحت پوشش 

xtralis  by 

honeywell

VLPدر انتظاراسترالیا -400U R X G .S 5198

305d/04

G 298024

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی صنعتی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش 1799

Air sampling  Detector

مدل رله دار

 445m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLI-880Uدر انتظاراسترالیا R X G .S 5198

305g /01

G 212155

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی صنعتی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش 1800

Air sampling  Detector

مدل تحت شبکه

 445m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VLI-885Uدر انتظاراسترالیا R X G .S 5198

305g /02

G 212155

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1801

 رله7/ تشخیص مجزا همراه با نمایشگر 

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -204U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1802

 رله7/تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و ماژول برنامه ریزی

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -214U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1803

 رله12/ تشخیص مجزا همراه با نمایشگر 

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -304U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3



دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1804

 رله12/تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و ماژول برنامه ریزی

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -314U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1805

 رله7/ تشخیص مجزا

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -600U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری دارای چهار مسیر مکش با امکان 1806

/تشخیص مجزا

Air sampling  Detector

VE S DA  net Version

xtralis  by 

honeywell

VLSدر انتظاراسترالیا -700U R X G .S 5198

305d/05

G 298024 

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

LP C B

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

LEDبه همراه نمایشگر  (Eسری)دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری 1807

Air sampling  Detector

 130m: طول لوله

1000m2: مساحت تحت پوشش 

xtralis  by 

honeywell

VEدر انتظاراسترالیا P -A00-1PU R X G .S 5198

G 214010

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دارای چهار مسیر مکش به  (Eسری)دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری 1808

LEDهمراه نمایشگر 

Air sampling  Detector

  560m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VEدر انتظاراسترالیا P -A00-PU R X G .S 5198

G 214010

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

دارای چهار مسیر مکش به  (Eسری)دتکتور مکنده دودی از نوع لیزری 1809

LCDهمراه نمایشگر 

Air sampling  Detector

 560m: طول لوله

xtralis  by 

honeywell

VEدر انتظاراسترالیا P -A10-PU R X G .S 5198

G 214010

Uدر انتظاردر انتظار L-FM

Vds

گروه توسعه فناوری ناران44618320-3

DE لوپ4و 3-2-1کنترل پنل آدرس پذیر 1810 KO Nدر انتظارترکیهD-AA5040370-C P R APدر انتظاردر انتظار2841- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEدتکتور دود آدرس پذیر1811 KO Nدر انتظارترکیهD-DD5010370-C P R APدر انتظاردر انتظار2844- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEدتکتور حرارت آدرس پذیر1812 KO Nدر انتظارترکیهD-DD5020370-C P R APدر انتظاردر انتظار2843- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEشستی آدرس پذیر1813 KO Nدر انتظارترکیهD-C P 3120370-C P R APدر انتظاردر انتظار2845- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEآژیر آدرس پذیر1814 KO Nدر انتظارترکیهD-S A3400370-C P R APدر انتظاردر انتظار2847- P LU S44200425آتش پاد پارس

DE اینتر فیس ورودی خروجی آدرس پذیر1815 KO Nدر انتظارترکیهD-IO 4040370-C P R APدر انتظاردر انتظار2846- P LU S44200425آتش پاد پارس

DE ولت24منبع تغذیه 1816 KO Nدر انتظارترکیهD-P S 1200370-C P R APدر انتظاردر انتظار2840- P LU S44200425آتش پاد پارس

DE زون16 و 8-4کنترل پنل متعارف 1817 KO Nدر انتظارترکیهD-K4,K8,KA3160370-C P R APدر انتظاردر انتظار2842- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEدتکتور دود متعارف1818 KO Nدر انتظارترکیهD-DK2300370-C P R APدر انتظاردر انتظار2844- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEدتکتور حرارت متعارف1819 KO Nدر انتظارترکیهD-DK2310370-C P R APدر انتظاردر انتظار2843- P LU S44200425آتش پاد پارس

DEآژیر متعارف1820 KO Nدر انتظارترکیهD-S R 4080370-C P R APدر انتظاردر انتظار2848- P LU S44200425آتش پاد پارس



ZXMorley-IAS لوپ آدرس پذیر سری 1مرکز کنترل اعالم حریق 1821  

by Honeywell

301429c-001-722در انتظارانگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

ZXMorley-IAS  لوپ آدرس پذیر سری 2مرکز کنترل اعالم حریق 1822  

by Honeywell

301429c-001-720در انتظارانگلستان LPدر انتظاردر انتظار05/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

ZXMorley-IAS  لوپ آدرس پذیر سری 5مرکز کنترل اعالم حریق 1823  

by Honeywell

301429c-001-721در انتظارانگلستان LPدر انتظاردر انتظار06/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IAS لوپ آدرس پذیر سری 1مرکز کنترل اعالم حریق 1824  

by Honeywell

714/001/117550gدر انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار01/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IAS  لوپ آدرس پذیر سری 2مرکز کنترل اعالم حریق 1825  

by Honeywell

714/001/227550gدر انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار03/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IAS لوپ آدرس پذیر سری 4مرکز کنترل اعالم حریق 1826  

by Honeywell

714/001/247550gدر انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IASکارت توسعه دو لوپ مخصوص سری 1827  

by Honeywell

111550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IASکارت شبکه سری 1828  

by Honeywell

099550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IAS سری RS232پورت 1829  

by Honeywell

122550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IASزون برای سری  (40) چهل LEDکارت 1830  

by Honeywell

102550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

DXcMorley-IASزون برای سری  (80) هشتاد LEDکارت 1831  

by Honeywell

124550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

کلید الکترونیکی جهت افزایش امنیت کاربری کنترل پنل های سری 1832

DX c

Morley-IAS  

by Honeywell

118550g-795در انتظارهند/انگلستان LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morley-IASدتکتور دودی آدرس پذیر1833  

by Honeywell

HMدر انتظارهند/انگلستان /P S E550n/01 

G 209097 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASدتکتورحرارتی آدرس پذیر1834  

by Honeywell

HMدر انتظارهند/انگلستان /FHS E550m/02

G 209098 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASدتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر1835  

by Honeywell

HMدر انتظارهند/انگلستان /R HS E550m/01

G 209100 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASحرارتی آدرس پذیر- دتکتور ترکیبی دودی 1836  

by Honeywell

HMدر انتظارهند/انگلستان /P TS E550r/01

G 209096 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASپایه عمیق آنالوگ دتکتور و آژیر بهمراه ایزوالتور داخلی1837  

by Honeywell

B524IEدر انتظارانگلستان FT-1199x/01در انتظاردر انتظارLP C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد



Morley-IASبیم دتکتور آدرس پذیر1838  

by Honeywell

MI-LPدر انتظارانگلستان B2-S 2I199w/01

G 212013

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASکیت نصب سطحی بیم دتکتور1839  

by Honeywell

BEدر انتظارانگلستان AMS MK199w/01

G 212014

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASکیت نصب سقفی و دیواری فرستده بیم دتکتور1840  

by Honeywell

BEدر انتظارانگلستان AMMMK199w/01

G 212015

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IAS متر100کیت افزایش رنج بیم دتکتور تا 1841  

by Honeywell

BEدر انتظارانگلستان AMLR K199w/01

G 212016

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

(MCP)شستی اعالم حریق 1842

بهمراه المان انعطاف پذیر

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-MCدر انتظارانگلستان P -xxxxx166b/47

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1843

بهمراه المان انعطاف پذیر

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-MCدر انتظارانگلستان P -xxxxx-I166e /02

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1844

بهمراه المان شیشه ای

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-MCدر انتظارانگلستان P -xxxxx166b/47

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

شستی اعالم حریق آدرس پذیر1845

بهمراه المان شیشه ای

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-MCدر انتظارانگلستان P -xxxxx-I166e /02

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

شستی اعالم حریق 1846

IP67دارای تائیدیه 

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WCدر انتظارانگلستان P -R /S x166b/59

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

شستی اعالم حریق 1847

بهمراه المان شیشه ای

 IP67دارای ایزوالتور داخلی 

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WCدر انتظارانگلستان P -R I/S x166e /04

G 206061

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASماژول اینرفیس زون1848  

by Honeywell

MI-DCدر انتظارانگلستان ZR M199v/08در انتظاردر انتظارLP C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morley-IASماژول ترکیبی با قابلیت کنترل دو ورودی بهمراه یک خروجی 1849  

by Honeywell

MI-D2ICدر انتظارانگلستان MO 199v/03

G 202144

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASماژول با قابلیت کنترل دو ورودی1850  

by Honeywell

MI-DMM2I199v/02در انتظارانگلستان

G 202145

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASماژول با قابلیت کنترل یک ورودی1851  

by Honeywell

MI-DMMI199v/01در انتظارانگلستان

G 202145

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASماژول با قابلیت کنترل  یک خروجی و یک ورودی1852  

by Honeywell

MI-MM3Eدر انتظارانگلستان -S 2G سپهرصنعت هوشمند پاسارگادVDS71745000در انتظاردر انتظار 214118

Morley-IASماژول کنترل یک خروجی1853  

by Honeywell

MI-D240Cدر انتظارانگلستان MO199v/05

G 202146

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASماژول با قابلیت کنترل یک خروجی1854  

by Honeywell

MI-DCدر انتظارانگلستان MO 199v/04

G 202146

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000



Morley-IASماژول با قابلیت ایزولیت سازی یک لوپ1855  

by Honeywell

MI-DISدر انتظارانگلستان O199r/01

G 202142

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری1856

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-BSدر انتظارانگلستان O -xx-I166j/03

G 212162 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IASآزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری1857  

by Honeywell

MI-BSدر انتظارانگلستان O -xx-N166h/03

G 212161

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوری و لنز 1858

شفاف ،دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-BSدر انتظارانگلستان S -xx-I166j/04

G 212162 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر پایه دتکتور یکپارچه آدرس پذیر،رنگ بدنه سفید دتکتوری 1859

و لنز شفاف

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-BSدر انتظارانگلستان S -xx-N166h/04

G 212161

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر دیواری آدرس پذیر 1860

رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان O -xx-I166j/01

G 212162 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر دیواری آدرس پذیر1861

رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان O -xx-N166h/01

G 212161

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر دیواری آدرس پذیر 1862

رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان O -xx-I166j/01

G 212162 

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر دیواری آدرس پذیر بدون پایه1863

رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان O -xx-N166h/01

G 212161

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر دیواری آدرس پذیر1864

رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان S -xx-I166j/02

G 216059

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر دیواری آدرس پذیر1865

رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان S -xx-N166h/02

G 216058

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر دیواری آدرس پذیر1866

رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز

دارای ایزوالتور داخلی

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان S -xx-I166j/02

G 216059

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

آزیر فالشر دیواری آدرس پذیر1867

رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز

Morley-IAS  

by Honeywell

MI-WSدر انتظارانگلستان S -xx-N166h/02

G 216058

LPدر انتظاردر انتظار C B

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morley-IAS زون2مرکز کنترل اعالن حریق متعارف 1868  

by Honeywell

HRدر انتظارانگلستان Z2-8e  2 Zone429c LPدر انتظاردر انتظار10/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morley-IAS زون4مرکز کنترل اعالن حریق متعارف 1869  

by Honeywell

HRدر انتظارانگلستان Z2-8e  4 Zone429c LPدر انتظاردر انتظار11/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morley-IAS زون8مرکز کنترل اعالن حریق متعارف 1870  

by Honeywell

HRدر انتظارانگلستان Z2-8e  8 Zone429c LPدر انتظاردر انتظار12/ C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morley-IASدتکتور حرارتی متعارف1871  

by Honeywell

LPدر انتظاردر انتظارVision 2020HF199n/11در انتظارانگلستان C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد



Morley-IASدتکتور حرارتی افزایشی متعارف1872  

by Honeywell

LPدر انتظاردر انتظارVision 2020R199n/12در انتظارانگلستان C B71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Xدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر1873 LS 80e154g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

Xدر انتظارانگلستانHoneywell لوپ آنالوگ آدرس پذیر2مرکز کنترل اعالم حریق 1874 LS 80e-2L154g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

Xدر انتظارانگلستانHoneywell لوپ آنالوگ آدرس پذیر4مرکز کنترل اعالم حریق 1875 LS 80e-4L154g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

Xدر انتظارانگلستانHoneywell لوپ آنالوگ آدرس پذیر6مرکز کنترل اعالم حریق 1876 LS 80e-6L154g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

Xدر انتظارانگلستانHoneywell لوپ آنالوگ آدرس پذیر8مرکز کنترل اعالم حریق 1877 LS 80e-8L154g LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

Xدر انتظارانگلستانHoneywellیونیت شبکه مرکز کنترل اعالم حریق1878 LS 80e-NI154g /NO LPدر انتظاردر انتظار1 C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر1879 840ME S -yy550b/05در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1880 840ME IS -yy550e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر1881 808E S 1028-yy550c LPدر انتظاردر انتظار06/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1882 808E S 1002-yy550c LPدر انتظاردر انتظار07/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1883 808E IS 1028-yy550f/01در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1884 808E IS 1002-yy550f/02در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1885 806E S 1012-yy550a LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1886 806E IS 1012-yy550d/01در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1887 840MFE IS199aa LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1888 840ME IS199aa LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88730717مرکز کنترل ایران



TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر1889 840MFE S199p/06در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر1890 840ME S199p/07در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

کاشف ترکیبی دودی و حرارتی و شعله و مونواکسید کربن آنالوگ 1891

آدرس پذیر

Honeywellدر انتظارانگلستانTC 850E 1009-yy199t/01در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف نوری خطی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1892 847A1004E U R IS199w/02در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1893 808E IS 1002199ac LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1894 808E IS 1051199ac LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1895 808E IS 1028199ac LPدر انتظاردر انتظار03/ C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر1896 808E S 1028199n/15در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1897 808E S 1051199n/16در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1898 808E S 1002199n/17در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف لیزری اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1899 846A1005

1359a /01

LPدر انتظاردر انتظار C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1900 806E IS 1012199ab/01در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ذاتاً امن1901 842B1007AE199m/07در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1902 806E S 1012199m/10در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellزون مانیتور ماژول متعارف به همراه مقاومت ته خط1903 841E 1019E IS199v/08در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول تک کانال ورودی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1904 809E 1043199v/01در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول دو کانال ورودی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1905 809E 1050199v/02در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران



ماژول دو کانال ورودی و یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر 1906

ایزوالتوردار

Honeywellدر انتظارانگلستانTC 809E 1068199v/03در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1907 810E 1032199v/04در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywell ولت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار240ماژول یک کانال خروجی 1908 810E 1040199v/05در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

 ولت دین ریل آنالوگ آدرس پذیر 240ماژول یک کانال خروجی 1909

ایزوالتوردار

Honeywellدر انتظارانگلستانTC 810E 1057199v/06در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

TCدر انتظارانگلستانHoneywellزون مانیتور ماژول متعارف1910 841E 1019199v/07در انتظاردر انتظارLP C B88730717مرکز کنترل ایران

 با ظرفیت IQ8Control Cمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1911

 لوپ2حداکثر 

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

IQدر انتظارآلمان 8C ontrol CG  205129

S  294050

VDSدر انتظاردر انتظار

BO S E C

مرکز کنترل ایران88730717

 با ظرفیت IQ8Control Mمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1912

 لوپ7حداکثر 

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

IQدر انتظارآلمان 8C ontrol MG  205129

S  294050

VDSدر انتظاردر انتظار

BO S E C

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ2 با ظرفیت حداکثر FX2مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1913 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 2G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ5 با ظرفیت حداکثر FX10مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1914 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 10/5G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ10 با ظرفیت حداکثر FX10مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1915 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 10/10G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ5 با ظرفیت حداکثر FX18مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1916 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 18/5G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ10 با ظرفیت حداکثر FX18مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1917 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 18/10G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E لوپ18 با ظرفیت حداکثر FX18مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر 1918 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

FlexEدر انتظارآلمان S  FX 18/18G  209207

S  209207

VDSدر انتظاردر انتظار

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

Eکاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر ایزوالتوردار1919 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802171Gدر انتظارآلمان VDSدر انتظاردر انتظار204058 

C NBO P

BO S E C

مرکز کنترل ایران88730717

Eکاشف حرارتی ثابت با عملکرد دمای باال آدرس پذیر ایزوالتوردار1920 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802177Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار208057 

Eکاشف حرارتی افزایشی آدرس پذیر ایزوالتوردار1921 sser 

by Honeywell 
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C NBO P

BO S E C

مرکز کنترل ایران88730717

Eکاشف دودی اپتیک آدرس پذیر ایزوالتوردار1922 sser 

by Honeywell 
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C NBO P

BO S E C
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OTEکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1923 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802373Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205070 

O2TEکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1924 sser 

by Honeywell 
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802374Gدر انتظارآلمان VDSدر انتظاردر انتظار204061 

C NBO P

BO S E C

مرکز کنترل ایران88730717

OTblueEکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1925 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802375Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205071 

 OTblueکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1926

جهت کاشف کانالی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802379Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار207128 

OTGE آدرس پذیر ایزوالتوردار COکاشف ترکیبی دودی، حرارتی و گاز 1927 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802473Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205072 

Eکاشف دودی اپتیک آدرس پذیر ایزوالتوردار با آژیر داخلی1928 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802382Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار206090 

 با فالشر O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1929

داخلی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802383Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

 با آژیر O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1930

داخلی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802384Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

 با فالشر، O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1931

آژیر و بلندگو داخلی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802385Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

 با فالشر، O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1932

آژیر و بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

S.802385در انتظارآلمان V98G مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

 با آژیر و O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1933

بلندگو داخلی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

802386Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

 با آژیر و O2Tکاشف ترکیبی دودی و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 1934

بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

S.802386در انتظارآلمان V98G مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205111 

Fireray 50RVFireکاشف نوری خطی 1935  Fighting  

E nterprises  Ltd

761315Gدر انتظارانگلستان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار203070 

Fireray 100RVFireکاشف نوری خطی 1936  Fighting  

E nterprises  Ltd

761316Gدر انتظارانگلستان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار203070 

Kiddeکاشف حرارتی خطی متعارف مناسب سنسور کابلی1937  Deutschland 

G mbH

761290Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205066 

  طرح بزرگ آدرس پذیر IQ8MCPماژول الکترونیک شستی 1938

ایزوالتوردار

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

804905Gدر انتظارآلمان VDSدر انتظاردر انتظار205002 

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717

E  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردارIQ8MCPشستی 1939 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

804971Gدر انتظارآلمان VDSدر انتظاردر انتظار205132 

C NBO P

مرکز کنترل ایران88730717



  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردار با المان IQ8MCPشستی 1940

ریست شونده

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

804973Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205132 

  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردار با المان IQ8MCPشستی 1941

IP66شکننده 

E sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

804961Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار205132 

E آدرس پذیر ایزوالتوردارIQ8Alarmآژیر 1942 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

807206Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار206001 

E آدرس پذیر ایزوالتوردارIQ8Alarmفالشر 1943 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

807214Rدر انتظارآلمان RG مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار206002 

E آدرس پذیر ایزوالتوردارIQ8Alarmآژیر و فالشر ترکیبی 1944 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

807224Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار206003 

E رله قابل برنامه ریزی، آدرس پذیر ایزوالتوردار2 با AC ولت 230ماژول 1945 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

808600.230Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار210091 

E رله قابل برنامه ریزی، آدرس پذیر ایزوالتوردار2 با DC ولت 24ماژول 1946 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

808600.24Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار210091 

E خروجی آدرس پذیر ایزوالتوردار2 ورودی و 4ماژول 1947 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

808623Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار210020 

E خروجی آدرس پذیر ایزوالتوردار1 ورودی و 1ماژول 1948 sser 

by Honeywell 

(Novar G mbH)

804868Gدر انتظارآلمان مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار209138 

 لوپ 4 تا 1مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 1949

(Internal) با منبع تغذیه داخلی 6500سری 

P rotec6500201در انتظارانگلستانag LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22894525مدامکار

 لوپ 4 تا 1مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 1950

(External) با منبع تغذیه خارجی 6500سری 

P rotec6500201در انتظارانگلستانag LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22894525مدامکار

دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از 1951

 کانال4 تا 1، از  (SCD/OP)  و Cloud Chamberتکنولوژی های 

P rotecدر انتظارانگلستانC irrus  HY BR ID15LHK0963-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار

دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از 1952

 4 تا 1، از  (SCD/OP/CO)و  (SCD/OP)تکنولوژی های اپتیکال 

(هر کانال دارای آدرس جداگانه میباشد)کانال 

P rotecدر انتظارانگلستانP ro P oint P lus15LHK1529-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار

Pاعالم حریق آدرس پذیر (هشدار دهنده بصری)چراغ چشمکزن 1953 rotec6000در انتظارانگلستان/VAD15LHK0959-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار

Pاعالم حریق آدرس پذیر (هشدار دهنده سمعی و بصری)آژیر فالشردار 1954 rotec6000در انتظارانگلستان/S S R /VAD15LHK0960-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار

Pاعالم حریق متعارف (هشدار دهنده بصری)چراغ چشمکزن 1955 rotec3000در انتظارانگلستان/VAD15LHK0959-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار

Pحرارتی متعارف/ دتکتور ترکیبی دودی 1956 rotec3000در انتظارانگلستانP LU S /O P HT15LHK0962-01در انتظاردر انتظارIntertek22894525مدامکار



AASدتکتور مونوکسید کربن موضعی با باتری قابل تعویض 1957 prue  S afety 

P roducts

Cدر انتظارانگلستان O -9BKM 551504در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله7 و باتری LCDدتکتور مونوکسید کربن موضعی با نمایشگر 1958 prue  S afety 

P roducts

Cدر انتظارانگلستان O -9DKM 551504در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

AASدتکتور دود موضعی با باتری قابل تعویض 1959 prue  S afety 

P roducts

Sدر انتظارانگلستان T-625292075-1در انتظاردر انتظارAFNO R02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله10دتکتور دود موضعی با باتری مادام العمر 1960 prue  S afety 

P roducts

Sدر انتظارانگلستان T-622KM 557789در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله10دتکتور حرارت موضعی با باتری مادام العمر 1961 prue  S afety 

P roducts

KITEدر انتظاردر انتظارHT-630KM 607094در انتظارانگلستان MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله10دتکتور دودی وایرلس با باتری مادام العمر 1962 prue  S afety 

P roducts

WSدر انتظارانگلستان T-630651d/12در انتظاردر انتظارLP C B02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله10دتکتور حرارتی وایرلس با باتری مادام العمر 1963 prue  S afety 

P roducts

KITEدر انتظاردر انتظارWHT-630KM 607094در انتظارانگلستان MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

S ساله5فالشر وایرلس با قابلیت ویبره با باتری قابل شارژ 1964 prue  S afety 

P roducts

W2-Sدر انتظارانگلستان VP -630LKM 594270در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

 10 ولت و باتری مادام العمر 220دتکتور دود موضعی با تغذیه دوگانه 1965

ساله

S prue  S afety 

P roducts

Sدر انتظارانگلستان M-S N-1KM 557789در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

 10 ولت و باتری مادام العمر 220دتکتور دود وایرلس با تغذیه دوگانه 1966

ساله

S prue  S afety 

P roducts

WSدر انتظارانگلستان M-S N-1KM 557789در انتظاردر انتظارKITE MAR K02186020347طراحان نوین راهکار

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1967

سال

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1968

 جهت ارتباط رادیویی با سایر RFسال و با قابلیت افزودن ماژول 

تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208WKM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1969

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلسRFسال و دارای ماژول 

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208WR FKM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1970

سال و دارای صفحه نمایش

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208DKM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1971

 جهت ارتباط رادیویی با سایر RFسال و با قابلیت افزودن ماژول 

تجهیزات وایرلس و دارای صفحه نمایش

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208DWKM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 10دتکتور وایرلس مونوکسید کربن دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1972

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس RFسال و دارای ماژول 

و دارای صفحه نمایش

E i electronicsدر انتظارایرلندE i208DWR FKM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 ثابت دارای باطری آلکاالین و با A1دتکتور وایرلس حرارتی کالس 1973

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات RFقابلیت افزودن ماژول 

وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i603CKM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران



 ثابت دارای باطری آلکاالین و با A1دتکتور وایرلس حرارتی کالس 1974

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات RFقابلیت افزودن ماژول 

وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i603WKM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 ثابت دارای باطری لیتیمی با عمر A1دتکتور وایرلس حرارتی کالس 1975

 جهت ارتباط رادیویی با سایر RF سال و با قابلیت افزودن ماژول 10

تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i603TY CKM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

 ثابت دارای باطری لیتیمی با عمر A1دتکتور وایرلس حرارتی کالس 1976

 جهت ارتباط رادیویی با سایر RF سال و با قابلیت افزودن ماژول 10

تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i603TY WKM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark Licence88824365نارکوب ایران

E سال10دتکتور وایرلس دودی دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1977 i electronicsدر انتظارایرلندE i650G نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

 سال و 10دتکتور وایرلس دودی دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1978

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات وایرلسRFدارای ماژول 

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650R FG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

 سال و با 10دتکتور وایرلس دودی دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1979

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات RFقابلیت افزایش ماژول 

وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650CG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

 سال و با 10دتکتور وایرلس دودی دارای باطری لیتیمی با طول عمر 1980

 جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات RFقابلیت افزایش ماژول 

وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650WG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باطری لیتیمی با طول 1981

 سال10عمر 

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650iG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باطری لیتیمی با طول 1982

 جهت ارتباط رادیویی با سایر RF سال و دارای ماژول 10عمر 

تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650iR FG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باطری لیتیمی با طول 1983

 جهت ارتباط رادیویی با RF سال و با قابلیت افزایش ماژول 10عمر 

سایر تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650iCG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

دتکتور وایرلس دودی متعارف هوشمند دارای باطری لیتیمی با طول 1984

 جهت ارتباط رادیویی با RF سال و با قابلیت افزایش ماژول 10عمر 

سایر تجهیزات وایرلس

E i electronicsدر انتظارایرلندE i650iWG نارکوب ایرانVdS88824365در انتظاردر انتظار211009 

S کاشف دودی آدرس پذیر1985 anjiangدر انتظارچینA9030T1426c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S کاشف حرارتی آدرس پذیر1986 anjiangدر انتظارچینA9020T1426b/01در انتظاردر انتظارLP C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S شستی آدرس پذیر1987 anjiangدر انتظارچینA9060T1426d/01در انتظاردر انتظارLP C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S آژیر فالشر متعارف1988 anjiangدر انتظارچینC 9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S ماژول ورودی خروجی1989 anjiangدر انتظارچینA9056T1426e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S ایزوالتور لوپ1990 anjiangدر انتظارچینA9057T1426f/01در انتظاردر انتظارLP C B44030046صنعت محور ایمن اندیش



S کنترل پنل مرکزی1991 anjiangدر انتظارچینS E C 30021159h/01در انتظاردر انتظارLP C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S کاشف دودی مستقل1992 anjiangدر انتظارچینE K30601159a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S کاشف دودی مستقل با ویژگی بی صدا1993 anjiangدر انتظارچینA9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

S آژیر فالشر آدرس پذیر1994 anjiangدر انتظارچینE K30601426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44030046صنعت محور ایمن اندیش

Sتابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند دو لوپ1995 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -A2M548p/01در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sتابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند هشت لوپ1996 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -A8M548p/02در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sدتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با پایه نصب1997 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-A411548d/02در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

S با پایه نصبA1Rدتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند کالس 1998 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-A412548c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88636160آرتنوس آریا

Sدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند  با پایه نصب1999 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-A410548q/02در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sبیم دتکتور آدرس پذیر هوشمند با پایه نصب2000 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-A430/R548k/01در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sشستی دستی اعالم حریق آدرس پذیر با پایه نصب2001 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانBG -I450F548g LPدر انتظاردر انتظار08/ C B88636160آرتنوس آریا

Sآژیر اعالم حریق  آدرس پذیر با پایه نصب2002 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A490548e LPدر انتظاردر انتظار05/ C B88636160آرتنوس آریا

Sآژیر فلشر اعالم حریق  آدرس پذیر با پایه نصب2003 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -A491548e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B88636160آرتنوس آریا

Sماژول ورودی آدرس پذیر2004 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانAI-500548m/01در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sخروجی آدرس پذیر/ ماژول ورودی2005 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانAI-510548m/02در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sواحد مانیتور زون آدرس پذیر2006 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانAI-515548m/03در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

S زون2تابلو کنترل اعالم حریق متعارف 2007 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -C 202A548p/03در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا



S زون4تابلو کنترل اعالم حریق متعارف 2008 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -C 204A548p/04در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

S زون8تابلو کنترل اعالم حریق متعارف 2009 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -C 208A548p/05در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

S زون16تابلو کنترل اعالم حریق متعارف 2010 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانP -C 216A548p/06در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sدتکتور دود متعارف از نوع اپتیکال با پایه نصب2011 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-C 401548d/01در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

S  با پایه نصبA1Rدتکتور حرارتی متعارف کالس 2012 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-C 402548c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88636160آرتنوس آریا

Sدتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف با پایه نصب2013 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانD-C 400548q/01در انتظاردر انتظارLP C B88636160آرتنوس آریا

Sشستی دستی اعالم حریق متعارف با پایه نصب2014 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانBG -C 440F548g LPدر انتظاردر انتظار07/ C B88636160آرتنوس آریا

Sآژیر اعالم حریق  متعارف با پایه نصب2015 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -C 480548e LPدر انتظاردر انتظار04/ C B88636160آرتنوس آریا

Sآژیر فلشر اعالم حریق  متعارف با پایه نصب2016 HIE LD  U Kدر انتظارانگلستانS -C 481548e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B88636160آرتنوس آریا

S کاشف دودی آدرس پذیر2017 anjiangدر انتظارچینA9030T1426c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44201601نور ندا سیستم

S کاشف حرارتی آدرس پذیر2018 anjiangدر انتظارچینA9020T1426b/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

S شستی آدرس پذیر2019 anjiangدر انتظارچینA9060T1426d/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

S آژیر فالشر متعارف2020 anjiangدر انتظارچینC 9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44201601نور ندا سیستم

S ماژول ورودی خروجی2021 anjiangدر انتظارچینA9056T1426e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B44201601نور ندا سیستم

S ایزوالتور لوپ2022 anjiangدر انتظارچینA9057T1426f/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

S کنترل پنل مرکزی2023 anjiangدر انتظارچینS E C 30021159h/01در انتظاردر انتظارLP C B44201601نور ندا سیستم

S کاشف دودی مستقل2024 anjiangدر انتظارچینE K30601159a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44201601نور ندا سیستم



S کاشف دودی مستقل با ویژگی بی صدا2025 anjiangدر انتظارچینA9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44201601نور ندا سیستم

S آژیر فالشر آدرس پذیر2026 anjiangدر انتظارچینE K30601426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B44201601نور ندا سیستم

Sدتکتور دودی متعارف2027 entek

سنتک

Sدر انتظارچین D119-2 S eriesS 24335

0359-C P R -S T-001

Uدر انتظاردر انتظار L-Intertek

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

Sدتکتور حرارتی متعارف2028 entek

سنتک

HD912-2 Sدر انتظارچین eriesS 24336

0359-C P R -S T-002

Uدر انتظاردر انتظار L-Intertek

66521793

شرکت صنعت حفاط الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل4) زون آژیر مستقل4کنترل پانل متعارف 2029 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2004R 04TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P زون8کنترل پانل متعارف 2030 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2008R 00TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل8) زون آژیر مستقل8کنترل پانل متعارف 2031 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2008R 08TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P زون12کنترل پانل متعارف 2032 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2012R 00TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل12) زون آژیر مستقل12کنترل پانل متعارف 2033 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2012R 12TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل8) زون آژیر مستقل12کنترل پانل متعارف 2034 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2012R 08TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل4) زون آژیر مستقل12کنترل پانل متعارف 2035 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2012R 04TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P زون16کنترل پانل متعارف 2036 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2016R 00TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل16) زون آژیر مستقل16کنترل پانل متعارف 2037 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2016R 16TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P( زون خروجی مستقل8) زون آژیر مستقل16کنترل پانل متعارف 2038 aradoxدر انتظاریونانMATR IX 2016R 08TO 1293-C P D-0185در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

P زون با نمایشگر گرافیکی72 زون قابل توسعه تا 8کنترل پانل متعارف 2039 aradoxدر انتظاریونانFighter MP1293-CPD-0308 در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

 زون16 زون قابل توسعه تا 8کنترل پانل اعالم و اطفای حریق متعارف 2040

( زون خروجی مستقل64)آژیر مستقل

P aradoxدر انتظاریونانFighter MP R1293-CPD-0308 در انتظاردر انتظارE VP U

66521793

صنعت حفاظ الکترونیک 

(صحاب)برنا

T1438-Cدر انتظارلهستانawexحرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی- کاشف دودی 2041 P R Cدر انتظاردر انتظار0512- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه



TF1438-Cدر انتظارلهستانawexحرارتی با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی- کاشف دودی 2042 P R Cدر انتظاردر انتظار0512- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

S1438-Cدر انتظارلهستانawexکاشف دودی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2043 P R Cدر انتظاردر انتظار0513- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

Sدر انتظارلهستانawexکاشف دودی با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2044 F1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0513- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

TS1438-Cدر انتظارلهستانawexحرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی- کاشف دودی 2045 P R Cدر انتظاردر انتظار0511- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

TSدر انتظارلهستانawexحرارتی با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی- کاشف دودی 2046 F1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0511- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

Rدر انتظارلهستانawexشستی  هوشمند آدرس پذیر  با ایزوالتر داخلی2047 O P 211438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0510- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

MIOدر انتظارلهستانawexماژول دو ورودی و دو خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2048  221438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0519- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

MIOدر انتظارلهستانawexو چهار خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی ماژول چهار ورودی2049  441438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0519- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

MIOدر انتظارلهستانawexو هشت خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی ماژول هشت ورودی2050  881438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0519- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

 اینچ لمسی  قابلیت راه 7 لوپ با صفحه 7 تا ارتقاع 3پنل آدرس پذیر 2051

 قطعه250اندازی هرلوپ 

awexدر انتظارلهستانFAS1438-C P R Cدر انتظاردر انتظار0520- NBO P -P IB222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

ATENA EASYCکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 2052 omelit41در انتظارایتالیاCPE012 1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار0434- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

 با ارتباط ATENAکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند 2053

اینتراکتیو، مجهز یه صفحه نمایشگر و بدنه فلزی

C omelit41در انتظارایتالیاC P E 0141139h/01

1293-CPR-0433 

Eدر انتظاردر انتظار VP U

LP C B

گروه مهندسین آگراپاد پایار26408871-6

 با ATENA Repeaterپنل تکرارکننده آدرس پذیر هوشمند 2054

ارتباط اینتراکتیو، مجهز یه صفحه نمایشگر و بدنه فلزی

C omelit41در انتظارایتالیاC P R 0001139h/R LPدر انتظاردر انتظار01 C B26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cدتکتوردود فتوالکتریک آدرس پذیر2055 omelit41در انتظارایتالیاR FU0001293-CPR-0467 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cدتکتور حرارتی آدرس پذیر2056 omelit41در انتظارایتالیاR C S 0001293-CPR-0468 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآدرس پذیر (دود و حرارت)دتکتور مولتی2057 omelit41در انتظارایتالیاR ML0001293-CPR-0470 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cشستی اعالم حریق آدرس پذیر2058 omelit41در انتظارایتالیاPAM000 1293-CPR-0478 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار



Cشستی اعالم حریق آدرس پذیر2059 omelit41در انتظارایتالیاP AE 0201293-CPR-0584 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول ورودی و خروجی2060 omelit41در انتظارایتالیاIO M0221293-CPR-0436 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول ورودی و خروجی2061 omelit41در انتظارایتالیاIO M0401293-CPR-0477 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول ورودی و خروجی2062 omelit41 در انتظارایتالیاIO M000 1293-CPR-0479 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول ورودی و خروجی2063 omelit41در انتظارایتالیاIO M0041293-CPR-0476 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول زون متعارف2064 omelit41در انتظارایتالیاIS C 0001293-CPR-0437 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-7گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cماژول ایزوالتور اتصال کوتاه2065 omelit41در انتظارایتالیاIS L0001293-CPR-0435 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآژیر آدرس پذیر2066 omelit41در انتظارایتالیاS AI0001293-CPR-0469 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآژیر فالشر آدرس پذیر2067 omelit41در انتظارایتالیاS C I0001293-CPR-0471 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cپایه مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر مجهز به آژیر داخلی2068 omelit41در انتظارایتالیاS AB0001293-CPR-0438 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

C زون2کنترل پنل متعارف 2069 omelit43در انتظارایتالیاC P C 0021293-CPR-0439 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

C زون4کنترل پنل متعارف 2070 omelit43در انتظارایتالیاC P C 0041293-CPR-0439 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

C زون8کنترل پنل متعارف 2071 omelit43در انتظارایتالیاC P C 0081293-CPR-0440 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

C زون16 زون قابل گسترش به 8کنترل پنل متعارف 2072 omelit43در انتظارایتالیاC P C 0161293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0581- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cدتکتوردود متعارف فتوالکتریک2073 omelit43در انتظارایتالیاR FU0001293-CPR-0443 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cدتکتور حرارتی متعارف2074 omelit43در انتظارایتالیاR C S 0001293-CPR-0441 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cدتکتور حرارتی متعارف2075 omelit43در انتظارایتالیاR C S 0011293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0442- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار



Cمتعارف (دود و حرارت)دتکتور مولتی 2076 omelit43در انتظارایتالیاR ML0001293-CPR-0444 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cشستی اعالم حریق متعارف2077 omelit43در انتظارایتالیاP AM0001293-CPR-0445 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cشستی اعالم حریق متعارف2078 omelit43در انتظارایتالیاP AE 0201293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0580- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآژیر اعالم حریق متعارف2079 omelit48در انتظارایتالیاS AI0201293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0579- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآژِیر فالشر متعارف2080 omelit48در انتظارایتالیاS C I040  1293-CPR-0578 در انتظاردر انتظارE VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cآژِیر فالشر متعارف2081 omelit48در انتظارایتالیاS C I060  1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0577- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

Cکنترل پنل سیستم اطفای حریق2082 omelit46در انتظارایتالیاE S T003  1293-C P R Eدر انتظاردر انتظار  0605- VP U26408871-6گروه مهندسین آگراپاد پایار

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودی متعارف2083  O 1000928e LPدر انتظاردر انتظار02/ C B222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی متعارف2084  T1000928d/02در انتظاردر انتظارLP C B222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderشستی اعالم حریق متعارف2085  VB  100-FIO958a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderآژیر متعارف2086  E S 150-VTG -S B546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderآژیر متعارف2087  E S 150-VTG -DB546a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinder زون متعارف2کنترل پنل 2088  C P 2KM 644871در انتظاردر انتظارBS I222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinder زون متعارف4کنترل پنل 2089  C P 4KM 644871در انتظاردر انتظارBS I222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinder زون متعارف8کنترل پنل 2090  C P 8KM 644871در انتظاردر انتظارBS I222288698888629؛

8

پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinder(دو سیم ) زون متعارف 2کنترل پنل 2091  C P 2WKM 644871در انتظاردر انتظارBS Iپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinder(دو سیم ) زون متعارف 4کنترل پنل 2092  C P 4WKM 644871در انتظاردر انتظارBS Iپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛



FFدر انتظارترکیهFinder(دو سیم ) زون متعارف 8کنترل پنل 2093  C P 8WKM 644871در انتظاردر انتظارBS Iپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودی هوشمند آدرس پذیر2094  O 200L928e LPدر انتظاردر انتظار01/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFT200928aدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2095 LPدر انتظاردر انتظار01/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی دودی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2096  O T 200928c LPدر انتظاردر انتظار01/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی دودی هوشمند آدرس پذیر2097  O T 200AL928f/02در انتظاردر انتظارLP C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف  دودی هوشمند آدرس پذیر2098  O T 200L928f/01در انتظاردر انتظارLP C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFT200A928aدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2099 LPدر انتظاردر انتظار02/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

LPدر انتظاردر انتظارFFT200AL928d/03در انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر2100 C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2101  O 200928b/01در انتظاردر انتظارLP C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2102  O 200A928b/02در انتظاردر انتظارLP C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودی هوشمند آدرس پذیر2103  O 200AL928e LPدر انتظاردر انتظار03/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderآژیر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتور2104  LS 200928g LPدر انتظاردر انتظار01/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

FFدر انتظارترکیهFinderبیم دتکتور دودی متعارف2105  BD-10001283a LPدر انتظاردر انتظار01/ C Bپیشروصنعت چابک آویژه88886298؛

MGدر انتظارmaviliTurkeyدتکتور دود آدرس پذیر2106 -9100926a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

MGدر انتظارmaviliTurkeyدتکتور حرارت آدرس پذیر2107 -9300926b/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

MG در انتظارmaviliTurkeyدتکتور مولتی آدرس پذیر2108 -9400926c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1231.Eدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر2109 N926d/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند



ML-1232.Eدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیر2کنترل پنل 2110 N926d/02در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1233.Eدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیر3کنترل پنل 2111 N926d/03در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1234.Eدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیر4کنترل پنل 2112 N926d/04در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1241.Pدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی2113 .E N926d/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1242.Pدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیرهمراه با پرینتر داخلی2کنترل پنل 2114 .E N926d/02در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1243.Pدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی3کنترل پنل 2115 .E N926d/03در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1244.Pدر انتظارmaviliTurkey لوپ آدرس پذیرهمراه با پرینتر داخلی4کنترل پنل 2116 .E N926d/04در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-22102926d/05در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل دو زون متعارف2117 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-22104926d/06در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل چهار زون متعارف2118 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-22108926d/07در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل هشت زون متعارف2119 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-22116926d/08در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل شانزده زون متعارف2120 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

MGدر انتظارmaviliTurkeyدتکتور دود فتوالکتریک متعارف همراه با رله داخلی2121 R -2100926a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

MGدر انتظارmaviliTurkeyدتکتور مولتی متعارف همراه با رله داخلی2122 R -2500926p/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

گیرنده -آدرس پذیر نوع فرشتنده(Beam Detector)بیم دتکتور 2123

همراه با ایزوالتور داخلی

maviliTurkeyدر انتظارML-1170.S C I926m/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

آدرس پذیر نوع رفلکتور همراه با (Beam Detector)بیم دتکتور 2124

ایزوالتور داخلی

maviliTurkeyدر انتظارML-1173.S C I926m/02در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1361926eدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر2125 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1361.Sدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیرهمراه با ایزوالتور داخلی2126 C I926f/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند



ML-1362926eدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر2127 LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1362.Sدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر همراه با ایزوالتور داخلی2128 C I926f/02در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1363926eدر انتظارmaviliTurkey خروجی آدرس پذیر1/ ورودی 2ماژول اینترفیس  2129 LPدر انتظاردر انتظار03/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

 خروجی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور 1/ ورودی 2ماژول اینترفیس  2130

داخلی

maviliTurkeyدر انتظارML-1363.S C I926f/03در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1366926eدر انتظارmaviliTurkey خروجی آدرس پذیر2/ ورودی 4ماژول اینترفیس  2131 LPدر انتظاردر انتظار04/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

 خروجی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور 2/ ورودی 4ماژول اینترفیس  2132

داخلی

maviliTurkeyدر انتظارML-1366.S C I926f/04در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1371926eدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر2133 LPدر انتظاردر انتظار05/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1371.Sدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر همراه ایزوالتور داخلی2134 C I926f/05در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML.1372926eدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس زون مانیتورآدرس پذیر2135 LPدر انتظاردر انتظار06/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1372.Sدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس زون مانیتورآدرس پذیر به همراه ایزوالتور داخلی2136 C I926f/06در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1373926eدر انتظارmaviliTurkey خروجی آدرس پذیر1/ ورودی 2ماژول اینترفیس  2137 LPدر انتظاردر انتظار07/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

 خروجی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور 1/ ورودی 2ماژول اینترفیس  2138

داخلی

maviliTurkeyدر انتظارML-1373.S C I926f/07در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1380926gدر انتظارmaviliTurkeyایزوالتور2139 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-1710926h/02در انتظارmaviliTurkeyشستی اعالم حریق برگشت پذیر آدرس پذیر2140 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-1710.Sدر انتظارmaviliTurkeyشستی اعالم حریق برگشت پذیر آدرس پذیر همراه با ایزوالتور داخلی2141 C I926k/01در انتظاردر انتظارLP C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-2710926h/01در انتظارmaviliTurkeyشستی اعالم حریق متعارف نوع برگشت پذیر2142 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-2170926j/01در انتظارmaviliTurkeyگیرنده-متعارف نوع فرشتنده (Beam Detector)بیم دتکتور 2143 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند



LPدر انتظاردر انتظارML-2173926j/02در انتظارmaviliTurkeyمتعارف نوع رفلکتور (Beam Detector)بیم دتکتور 2144 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-2410926q/01در انتظارmaviliTurkeyآژیر اعالم حریق متعارف2145 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-2420926r/01در انتظارmaviliTurkeyفالشر اعالم حریق متعارف2146 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

ML-2430926sدر انتظارmaviliTurkeyفالشر اعالم حریق متعارف- آژیر 2147 LPدر انتظاردر انتظار01/ C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

LPدر انتظاردر انتظارML-322926n/01در انتظارmaviliTurkey متعارف1+4کنترل پنل اطفا حریق 2148 C B22866441-2مبنای سازه هوشمند

Gبه همراه منبع تغذیه-  لوپ آدرس پذیر سری جونو نت 3 تا 1پانل 2149 FEP ortugalدر انتظارJ uno Net

1-3Loop

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0160- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gبه همراه منبع تغذیه- L لوپ آدرس پذیر سری  جونیور 2 تا 1پانل 2150 FEP ortugalدر انتظارJ unior L

1-2Loop

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0282- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gدارای ایزوالتور داخلی – ZEOSدتکتور ترکیبی آدرس پذیر سری 2151 FEP ortugalدر انتظارZeos-AD-S HI1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0492- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور ترکیبی آدرس پذیر سری 2152 FEP ortugalدر انتظارZeos-AD-S H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0519- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور حرارتی آدرس پذیر سری 2153 FEP ortugalدر انتظارZeos-AD-H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0520- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور دودی آدرس پذیر سری 2154 FEP ortugalدر انتظارZeos-AD-S1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0521- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

دارای ایزوالتور  – ZEOSدتکتور آژیردار ترکیبی آدرس پذیر سری 2155

داخلی

G FEP ortugalدر انتظارZeos-AS -S HI1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0524- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور آژیردار ترکیبی آدرس پذیر سری 2156 FEP ortugalدر انتظارZeos-AS -S H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0525- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور  آژیردار  دودی آدرس پذیر سری 2157 FEP ortugalدر انتظارZeos-AS -S1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0526- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZEOSGدتکتور  آژیردار  حرارتی آدرس پذیر سری 2158 FEP ortugalدر انتظارZeos-AS -H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0527- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

دارای  – Valkyrieآژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سری 2159

ایزوالتور داخلی

G FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS BI

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0286- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سری 2160 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS BI

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0276- ertif66010316مبنا آذر سپنتا



Gدارای ایزوالتور داخلی- Valkyrieآژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سری 2161 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS I

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0286- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سری 2162 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0286- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

دارای ایزوالتور  - Vulcanآژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سری 2163

داخلی

G FEP ortugalدر انتظارVulcan 

AS BI

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0288- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

VulcanGآژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سری 2164 FEP ortugalدر انتظارVulcan 

AS B

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0288- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gدارای ایزوالتور داخلی - Vulcanآژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سری 2165 FEP ortugalدر انتظارVulcan 

AS I

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0288- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

VulcanGآژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سری 2166 FEP ortugalدر انتظارVulcan 

AS

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0288- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

دارای  – Valkyrieآژیر فالشر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سری 2167

ایزوالتور داخلی

G FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS BI-IP 65

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0299- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر فالشر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سری 2168 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS B-IP 65

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0299- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

دارای  – Valkyrieآژیر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سری 2169

ایزوالتور داخلی

G FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS I-IP 65

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0299- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سری 2170 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

AS -IP 65

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0299- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gشستی آدرس پذیر اعالم حریق2171 FEP ortugalدر انتظارMC P E -A1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0374- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gدارای ایزوالتور داخلی-  شستی آدرس پذیر اعالم حریق 2172 FEP ortugalدر انتظارMC P E -AI1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0375- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gدارای ایزوالتور داخلی-  شستی ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق 2173 FEP ortugalدر انتظارMC P E -AI-IP 671328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0376- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gماژول ایزوالتورآدرس پذیر2174 FEP ortugalدر انتظارG FE -AD-IS O1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0538- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gتک کاناله    –خروجی+ ماژول اینترفیس ورودی 2175 FEP ortugal3در انتظار I/0 plus  -

1 channel

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0542- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gدو کاناله     –خروجی+ ماژول اینترفیس ورودی 2176 FEP ortugal3در انتظار I/0 plus  -

2 channel

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0543- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gسه کاناله    –خروجی+ ماژول اینترفیس ورودی2177 FEP ortugal3در انتظار I/0 plus  -

3 channel

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0544- ertif66010316مبنا آذر سپنتا



Gماژول اینترفیس ورودی یا خروجی2178 FEP ortugalدر انتظارMaiins  I/O1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0545- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gماژول کنترل تک زون2179 FEP ortugalدر انتظارQ U AD-ZMU -1Z1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0575- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gماژول کنترل چهار زون2180 FEP ortugalدر انتظارQ U AD-ZMU -4Z1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0577- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gماژول کنترل سه زون2181 FEP ortugalدر انتظارQ U AD-ZMU -3Z1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0578- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

Gماژول کنترل دو زون2182 FEP ortugalدر انتظارQ U AD-ZMU -2Z1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0579- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

multiGسری   –خروجی سری /ماژول اینترفیس ورودی2183 FEP ortugalدر انتظارMulti - I/O1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0576- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

GFEG زون متعارف سری اوریون 2،۴،۸پانل 2184 FEP ortugalدر انتظارO rion G FE

2-4-8 Zone

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0224- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZeosGسری  –دتکتور ترکیبی متعارف 2185 FEP ortugalدر انتظارZE O S -C -S H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0704- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZeosGسری  –دتکتور دودی متعارف 2186 FEP ortugalدر انتظارZE O S -C -S1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0705- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ZeosGسری  –دتکتور حرارتی متعارف 2187 FEP ortugalدر انتظارZE O S -C -H1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0706- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر فالشر متعارف اعالم حریق سری 2188 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

C S B

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0287- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر متعارف اعالم حریق سری 2189 FEP ortugalدر انتظارValkyrie

C S

1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0287- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

VulcanGآژیر فالشر متعارف اعالم حریق سری  2190 FEP ortugalدر انتظارVulcan C S B1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0289- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

VulcanGآژیر متعارف اعالم حریق سری  2191 FEP ortugalدر انتظارVulcan C S1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0289- ertif66010316مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر فالشر  ضد آب  متعارف اعالم حریق سری  2192 FEP ortugalدر انتظارValkyrie  C S B-IP 651328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0300- ertif66010317مبنا آذر سپنتا

ValkyrieGآژیر  ضد آب  متعارف اعالم حریق سری  2193 FEP ortugalدر انتظارValkyrie  C S -IP 661328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0300- ertif66010318مبنا آذر سپنتا

Gشستی ضد آب متعارف اعالم حریق2194 FEP ortugalدر انتظارMC P E -C -IP 671328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0373- ertif66010319مبنا آذر سپنتا



Gشستی متعارف اعالم حریق2195 FEP ortugalدر انتظارMC P E -C1328-C P R Cدر انتظاردر انتظار0377- ertif66010320مبنا آذر سپنتا

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر2196  T200L928d/01در انتظاردر انتظارLP C B22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

کاشف حرارتی دودی2197

 هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر

Finderدر انتظارترکیهFF  O T 200A928c LPدر انتظاردر انتظار02/ C B22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderمراه منبع تغذیهھبه  - ۶۰۰۰پانل تک لوپ آدرس پذیر سری2198  S Y N1LKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

مراه منبع تغذیه و کارت ھبه  - ۶۰۰۰پانل تک لوپ آدرس پذیر سری 2199

شبکه

Finderدر انتظارترکیهFFS Y N1L-NKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

مراه منبع تغذیه و کارت ھبه  - ۶۰۰۰پانل تک لوپ آدرس پذیر سری2200

شبکه

Finderدر انتظارترکیهFF  S Y N1L-KKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderمراه منبع تغذیهھبه  - ۶۰۰۰پنل  دو لوپ آدرس پذیر سری2201  S Y N2LKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

مراه منبع تغذیه و کارت ھبه  - ۶۰۰۰پانل دو لوپ آدرس پذیر سری 2202

شبکه

Finderدر انتظارترکیهFF  S Y N2L-NKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderمراه منبع تغذیهھبه  - ۶۰۰۰پانل چهار  لوپ آدرس پذیر سری 2203  S Y N4LKM 644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2204

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  K2525003KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2205

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  KD2525003KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات ادرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با جریان 2206

خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  K2540003KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2207

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  KD2540003KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2208

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  K2540015KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2209

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  KD2540015KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2210

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  KD25250M2KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2211

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  K25250M3KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت 

چابک آویژه



منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2212

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  KD25250M3KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه با 2213

جریان خروجی

Finderدر انتظارترکیهFF  K25400M3KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت چابک آویژه

منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار2214

۵A ایزوالتور اتصال کوتاه با جریان خروجی 

Finderدر انتظارترکیهFF  KD25400M3KM644871در انتظاردر انتظارBS I22228869

88886298

پیشروصنعت چابک آویژه

S کاشف دودی آدرس پذیر2215 anjiangدر انتظارچینA9030T1426c LPدر انتظاردر انتظار01/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

S کاشف حرارتی آدرس پذیر2216 anjiangدر انتظارچینA9020T1426b/01در انتظاردر انتظارLP C B77289505ایمن گستر سنگسر

S شستی آدرس پذیر2217 anjiangدر انتظارچینA9060T1426d/01در انتظاردر انتظارLP C B77289505ایمن گستر سنگسر

S آژیر فالشر متعارف2218 anjiangدر انتظارچینC 9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار01/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

S ماژول ورودی خروجی2219 anjiangدر انتظارچینA9056T1426e LPدر انتظاردر انتظار01/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

S ایزوالتور لوپ2220 anjiangدر انتظارچینA9057T1426f/01در انتظاردر انتظارLP C B77289505ایمن گستر سنگسر

S کنترل پنل مرکزی2221 anjiangدر انتظارچینS E C 30021159h/01در انتظاردر انتظارLP C B77289505ایمن گستر سنگسر

S کاشف دودی مستقل2222 anjiangدر انتظارچینE K30601159a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

S کاشف دودی مستقل با ویژگی بی صدا2223 anjiangدر انتظارچینA9091T1426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

S آژیر فالشر آدرس پذیر2224 anjiangدر انتظارچینE K30601426a LPدر انتظاردر انتظار02/ C B77289505ایمن گستر سنگسر

HM-626Pدر انتظارچینHeimanساله10کاشف دود فتوالکتریک با باتری داخلی 2225 HS1138B LPدر انتظاردر انتظار02/ C B71192آوند انرژی

HM-625Pدر انتظارچینHeimanساله10کاشف دود فتوالکتریک با باتری داخلی 2226 HS1138B LPدر انتظاردر انتظار01/ C B71192آوند انرژی

HM-613Pدر انتظارچینHeimanسیمه متعارف2کاشف دود فتوالکتریک 2227 C -21138A LPدر انتظاردر انتظار04/ C B71192آوند انرژی

HM-613Pدر انتظارچینHeimanسیمه متعارف4کاشف دود فتوالکتریک 2228 C -41138A LPدر انتظاردر انتظار03/ C B71192آوند انرژی



HM-612Pدر انتظارچینHeimanسیمه متعارف2کاشف دود فتوالکتریک 2229 C -21138A LPدر انتظاردر انتظار02/ C B71192آوند انرژی

HM-612Pدر انتظارچینHeimanسیمه متعارف4کاشف دود فتوالکتریک 2230 C -41138A LPدر انتظاردر انتظار01/ C B71192آوند انرژی

کنترل پانل آدرس پذیر2231

 لوپ2-8

Hochiki

E urope

HFPدر انتظارانگلستان  Latitude

(2-8 Loop)

360b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

کنترل پانل آدرس پذیر2232

 لوپ2-16

Hochiki

E urope

HFPدر انتظارانگلستان  Latitude

(2-16 Loop)

360b/01در انتظاردر انتظارLP C B88527812نارفوم کار

 16با قابلیت نمایش ) PH Svesisکنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ 2233

، PCبا قابلیت ثبت وقایع، ارتباط با -  سازگار با پروتکل های آپولو (زون

IPمانیتورینگ و ارتباط با دوربین های 

P aradox Hellasدر انتظاریونانS MAR TX 116 - AP1369a /01

00123/101/1/2016

LPدر انتظاردر انتظار C B

E VP U

نارکوب ایران88824365

 32با قابلیت نمایش ) PH Svesisکنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ 2234

، PCبا قابلیت ثبت وقایع، ارتباط با - سازگار با پروتکل های آپولو (زون

IPمانیتورینگ و ارتباط با دوربین های 

P aradox Hellasدر انتظاریونانS MAR TX 132 - AP1369a /01

00123/101/1/2016

LPدر انتظاردر انتظار C B

E VP U

نارکوب ایران88824365

2235

انگلستانAsenwareدتکتور دودی آدرس پذیر

در انتظار

AW-D3011426c/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2236

انگلستانAsenwareدتکتور حرارتی آدرس پذیر

در انتظار

AW-D3021426b/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2237

انگلستانAsenwareآژیر چراغ دار آدرس پذیر

در انتظار

AW-D3061426a/02

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2238

انگلستانAsenwareشستی اعالم حریق آدرس پذیر

در انتظار

AW-D3051426d/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2239

انگلستانAsenwareایزوالتور آدرس پذیر

در انتظار

AW-D3141426f/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2240

انگلستانAsenware آدرس پذیرI/Oماژول 

در انتظار

AW-D3191426e/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2241

انگلستانAsenwareلوپ  آدرس پذیر2-1کنترل پنل 

در انتظار

AW-FP3001426g/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2242

نAsenware زون کانونشنال4کنترل پنل  چی 

در انتظار

AW-CFP2166-41395c/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2243

نAsenware زون کانونشنال8کنترل پنل  چی 

در انتظار

AW-CFP2166-81395c/02

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2244

نAsenware زون کانونشنال12کنترل پنل  چی 

در انتظار

AW-CFP2166-121395c/03

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2245

نAsenware زون کانونشنال16کنترل پنل  چی 

در انتظار

AW-CFP2166-161395c/04

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا



2246

نAsenwareدتکتور دودی کانونشنال چی 

در انتظار

AW-CSD3811395a/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2247

نAsenwareدتکتور حرارتی کانونشنال چی 

در انتظار

AW-CTD3821395b/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2248

نAsenwareبیم دتکتور کانونشنال چی 

در انتظار

AW-BK9011330a/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2249

انگلستانAsenwareآژیر چراغ دار کانونشنال

در انتظار

AW-D3161426a/01

در انتظاردر انتظار

LPCB88081366ایمن شناس پرشیا

2250

کاشف دود فتوالکتریک موضعی
S henzhen Y anjen 

Technology C o ., Ltd
چین

در انتظار

Y J -1211471a /01
در انتظاردر انتظار

LP C B71192آوند انرژی

2251

کاشف دود فتوالکتریک موضعی
S henzhen Y anjen 

Technology C o ., Ltd
چین

در انتظار

Y J -1231471a /03
در انتظاردر انتظار

LP C B71192آوند انرژی

2252

Gدتکتور حرارتی متعارف E /U TC / Aritechهلند
در انتظار

DT713-5G 203073
در انتظاردر انتظار

VDS71193آوند انرژی


