
کــد فنــیشـــــــــــــرحردیف
گـــواهی 

تــــایید

قیمت واحد 

(ریــــال)

4000FS 4000/4 EVPU16,820,000 سٍى سزی 4کٌتزل پٌل اعالم حزیق 1
4000FS 4000/8 EVPU22,300,000 سٍى سزی 8کٌتزل پٌل اعالم حزیق 2
تواس با دفتز5000FS 5200-8 EVPUسزی - بدًِ فلشی  – LCDصفحِ ًوایطگز -  سٍى 8کٌتزل پٌل اعالم حزیق 3
تواس با دفتز5000FS 5200-16 EVPUسزی - بدًِ فلشی  – LCDصفحِ ًوایطگز  – سٍى16کٌتزل پٌل اعالم حزیق 4
تواس با دفتز5000FS 5200-24 EVPUسزی - بدًِ فلشی   – LCDصفحِ ًوایطگز  – سٍى 24کٌتزل پٌل اعالم حزیق 5

6
-حافظِ داخلی جْت ثبت ٍقایع – LCDصفحِ ًوایطگز – سٍى 32کٌتزل پٌل اعالم حزیق 

5000سزی - بدًِ فلشی 
FS 5200-32 EVPUتواس با دفتز

تواس با دفتزFS 5200 E EVPUبدًِ فلشی– LCDصفحِ ًوایطگز  – 3 + 1کٌتزل پٌل اعالم ٍ اطفاء حزیق 7
FD 8010 EVPU815,000بدون پایهدتکتَر حزارتی ثابت 8
FD 8020LPCB / EVPU815,000بدون پایههتغیز / دتکتَر حزارتی ثابت 9
FD 8030LPCB / EVPU835,000بدون پایهدتکتَر دٍدی اپتیکال 10
تواس با دفتزFD 8040EN54بدون پایه IRدتکتَر ضعلِ 11
FD8060LPCB / EVPU2,100,000بدون پایهدتکتَر دٍد ٍ حزارت تزکیبی 12
FD 3050EVPU1,100,000ضستی قزهش با الوٌت ًطکي13
تواس با دفتزManual ReleaseFD3050Y EN54فعال ساس سیستن اطفاء -ضستی سرد14
تواس با دفتزEmergency StopFD3050B EN54قطع کٌٌدُ سیستن اطفاء -ضستی آبی15
تواس با دفتزMode SelectorFD3050W EN54اتَهاتیک -تغییز حالت دستی-ضستی سفید16
COVER/160,000کاٍر طلقی هحافظ ضستی اعالم حزیق17
VTGLPCB1,900,000آصیز داخل ساختواى چٌد صدا18
FD8204CEN541,100,000بدون پایه- یًَی پاس - آصیز داخل ساختواى 19
EN545,200,000/آصیز فالضز خارج ساختواى20
RI 31EN54320,000ارٍپایی - LEDچزاغ ریوَت 21

100,000//ایزاًی - LEDچزاغ ریوَت 
تواس با دفتز/CLASSIC حافظ8ِتلفي کٌٌدُ 22
تواس با دفتز/STANGERاسپزی تست دتکتَر دٍد23
V 4/5/1,900,000 12 آهپز ساعت4/5 ٍلت 12باتزی 24
V 7/2,800,000 12 آهپز ساعت7 ٍلت 12باتزی 25
تواس با دفتزFS 5200 PEN54  آهپز3/5جزیاى خزٍجی   –هٌبع تغذیِ اضطزاری 26
DB 8000LPCB / EVPU410,000پایِ دتکتَر هتعارف استاًدارد27
DB 8000SLPCB / EVPU410,000پایِ آصیز داخل ساختواى یًَی پاس28
DB8000R/1,560,000پایِ دتکتَر هتعارف رلِ دار29
AC8001/364,000(قابل استفادُ بِ جای جعبِ تقسین)رابط پایِ دتکتَر30
تواس با دفتز/DNPهاصٍل هحافظت اس سیستن اعالم حزیق در بزابز صاعق31ِ
تواس با دفتز/RS485FD4201-4000 رلِ جْت پٌل سزی 8کارت ضبکِ ٍ تَسعِ 32
تواس با دفتز/RS232/485RS232/485-5000کارت ضبکِ ٍ اتصال بِ کاهپیَتز جْت پٌل سزی 33
تواس با دفتزLCDFS 5200 R EN54دارای صفحِ ًوایطگز –  تکزار کٌٌدُ اعالم حزیق 34

                                                                                                                          

. در ایزاى هی باضدUniPOS   ایي ضزکت ًوایٌدُ اًحصاری فزٍش ٍ خدهات پس اس فزٍش کوپاًی 

(. کارت ضواًت ّوزاُ کاال تحَیل هی گزدد ). هاُ دارای گاراًتی هی باضٌد 18 سال ٍ هابقی تجْیشات 5   دتکتَرّا 

.بْزُ بزداری ٍ ًگْداری بِ سباى فارسی هی باضٌد - پٌلْا دارای دفتزچِ ًصب 

. هی باضٌدSGS،EVPU،LPCB،EN54   هحصَالت هَرد تایید ساسهاى آتص ًطاًی ٍ ًظام هٌْدسی ٍ دارای تاییدیِ 
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 لیست قیمت تجهیزات اعالم حریق  متعارف  مارک     



. مراجعه وماییدwww.hirkazhe.comجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 


