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

ZIکاشف دودي متعارف1 S- تعاونی66055848ل-82095/002
 آتش نشانی

ZIکاشف حرارتی متعارف2 H- آرمان ایمن ایرانیان33531394ل-72095/004

ZIکاشف دودي متعارف3 S- تعاونی66055848ل-81795/001
 آتش نشانی

ZIکاشف دودي متعارف4 S IR- آرمان ایمن ایرانیان33531394ب 605016494 815

ZIکاشف حرارتی متعارف5 H- تعاونی66055848ل-71795/003
 آتش نشانی

ZIکاشف حرارتی متعارف6 H IR- آرمان ایمن ایرانیان33531394ب 604898594 715

ZIشستی کانونشنال7 Cp- تعاونی66055848ل-8595/005
 آتش نشانی

ZIشستی کانونشنال8 Cp- آرمان ایمن ایرانیان33531394ل-9595/006

ZXپانل متعارف 2 زون قابل افزایش تا 16 زون9 N-1800-606065794تعاونی66055848ب
 آتش نشانی

ZIشستی اعالم حریق10 CP- آرمان ایمن ایرانیان33531394ب86604898694-

تعاونی66055848
 آتش نشانی

آرمان ایمن ایرانیان33531394

امرکز کنترل اعالم حریق متعارف 1الی 14 زون12 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانOOمPACT662567290ایرانآر

امرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 الی 28 زون13 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانOOمPAFC662567290ایرانآر

اآشکار ساز دودي متعارف14 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانOOبPAPD664906394ایرانآر

اآشکار ساز حرارت متعارف15 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانOOبPAFH662567490ایرانآر

اشستی اعالم حریق  متعارف16 PACPایرانآر N-664971494بOOآریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

اشستی اعالم حریق  متعارف17 PACPایرانآر P-664971494بOOآریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایران

اآژیر اعالم حریق متعارف18 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانPAPS6600091194OOایرانآر

اآژیر اعالم حریق متعارف19 آریاك الکتریک تهران66914116استاندارد ملی ایرانOOبPAMS6600091194ایرانآر

قابل توجه شرکتهاي ارائه دهنده تجهیزات ایمنی: با توجه به تماس هاي مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات داراي 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 
ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران به منظور شفاف سازي و اطالع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی هاي 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 نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کاال بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولتی در این خصوص ندارد.

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

فهرست محصوالت اعالم حریق مورد تائید سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداري تهران
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                                           لیست تجهیزات اعالم حریق تولید داخلی
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Oآژیر اعالم حریق P ایران ZITEXاستاندارد ملی ایران



آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایرانOOب 696741396نداردPایرانسایانمرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال20

آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایرانOOب 696658296نداردPایرانسایانآشکار ساز دودي  کانونشنال21

آتش بس متین44941267استاندارد ملی ایرانOO ب697392897نداردPایرانسایانآشکار ساز حرارتی کانونشنال22

PHD-S92R-CPR-1922ایرانسایانآشکار ساز حرارت افزایشی23
1118OODedal44941267آتش بس متین

PAF-S95-CPR-1922ایرانسایانآژیر اعالم حریق24
1117OODedal44941267آتش بس متین

PAF-S92-CPR-1922ایرانسایانآژیر فالشر اعالم حریق25
1117OODedal44941267آتش بس متین

PCN-S92-CPR-1922ایرانسایانشستی اعالم حریق26
1119OODedal44941267آتش بس متین

27
مرکز اعالم حریق متعارف (قابل استفاده با برند هاي 

22487181استاندارد ملی ایران696574495OOبنداردPایرانایمن گاردداخلی داراي استاندار ملی ایران)
آریا الکترو گستر 

سوشیانت

28
کاشف دودي متعارف (قابل استفاده با برند هاي داخلی 

آریا الکترو گستر 22487181استاندارد ملی ایران697268897OOبنداردPایرانایمن گاردداراي استاندار ملی ایران)
سوشیانت

29
کاشف حرارتی متعارف (قابل استفاده با برند هاي داخلی 

آریا الکترو گستر 22487181استاندارد ملی ایران697265197OOبنداردPایرانایمن گاردداراي استاندار ملی ایران)
سوشیانت

ق 30 آشکارساز22884571استاندارد ملی ایرانOO ب PMH-116907501097ایرانvistaمرکز اعالم ح

ندە , 31 ارسازهای دودی نقطه ای بر اساس نور پرا آش
ە شدن ا یون نور انتقا و 

vistaایرانPMH-214907392497 بOOآشکارساز22884571استاندارد ملی ایران

ارسازهای دمای زاد32 آشکارساز22884571استاندارد ملی ایرانOOب PMH-215907392397ایرانvistaآش

ق33 آشکارساز22884571استاندارد ملی ایرانOOب PMH-220907424397ایرانvistaشس اعالم ح

بP HD-101604604693ایرانsensآشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال34
1922-CPR-0544OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

بPSD-101 604604593ایرانsensآشکار ساز دودي اپتیکال کانونشنال35
1922-CPR-0545OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PSایرانsensآشکار ساز حرارتی دما ثابت کانونشنال36 CHD6- ب101604604693-
1922-CPR-0544OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

PSایرانsensآشکار ساز دودي اپتیکال کانونشنال37 CSD6- ب604604593 200-
1922-CPR-0545OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

بPRC-100604604793ایرانsensشستی اعالن حریق قابل ریست کانونشنال38
1922-CPR-0499OOایمن حریق پایدار66590182استاندارد ملی ایران

مPPC5604717893ایرانsensمرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال 2 الی 16 زون39
1922-CPR-0696OODedal66590182ایمن حریق پایدار

پ PMC5606436595ایرانsensمرکز کنترل اعالن حریق کانونشنال 2 الی 24 زون40
1922-CPR-0696OODedal66590182ایمن حریق پایدار

ایمن حریق پایدارPRSF-90CPR-0490-1922OODedal66590182ایرانsensآژیر اعالم حریق41

AY- 330در انتظارایرانپیشگامهشدار دهنده گاز مونواکسید کربن1
6248011946  
پیشگامان صنعت هوشمند آیسان44070797سازمان ملی استاندارد ایراندر انتظاردر انتظار6248012946

BRKکاشف گاز مونواکسید کربن موضعی2 First Alert- CO250AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6064

BRKکاشف دود وگاز مونواکسیدکربن موضعی3 First Alert- SCO500AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6061

Ningboکاشف گازمونواکسیدکربن4 Siterwell  
Electronics

GSدر انتظارچین B811-c1044  ساریان سیستم نوینLPCB66525518در انتظاردر انتظار02/

Ningboکاشف گازمونواکسیدکربن5 Siterwell  
Electronics

 ساریان سیستم نوینBSI66525518در انتظاردر انتظارGS819KM616830در انتظارچین

SYNدر انتظارانگلیسSYNCOLNآشکار ساز گاز مونواکسید کربن6 TYPE B1060 /  b1275 آرام ایمن صباLPCB22387532در انتظاردر انتظار01/

SYNدر انتظارانگلیسSYNCOLNآشکار ساز گاز مونواکسید کربن7 TYPE B1060 /  b1275 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

فهرست و لیست تجهیزات مونواکسید کربن



Ningboکاشف گازمونواکسیدکربن8 Siterwell  
Electronics

GS811c1044در انتظارچین خانه امن آریاLPCB22768738در انتظاردر انتظار01/

کاشف گازمونواکسیدکربن9
Ningbo Kingdun  

Electronic 
Industry Co Ltd  

LMدر انتظارچین A-201b1275 خانه امن آریاLPCB22768738در انتظاردر انتظار01/

HANWEIکاشف گازمونواکسیدکربن10 HARWEST در انتظارچینKADKM 576898در انتظاردر انتظارBSI
  66647038
آتش پاد پارس66656798

COدر انتظارانگلیسFIREANGELکاشف گازمونواکسیدکربن11 B-9KM 551504در انتظاردر انتظارBSI
 77623090
آتش نورد داتیک77623092

Dکاشف گازمونواکسیدکربن12 TECTRON -در انتظارچینDT KCM- 01b CL1275 -( LPCBدر انتظاردر انتظار(6
88923462-
نار ایمن فرنام کهن88923203

DTدر انتظارچینHeiman کاشف گاز مونوکسید کربن موضعی با عمر 10 سال13 KCM- 01HM ESY-723در انتظاردر انتظارINTERTEK71192آوند انرژي

شرکت نمایندهشماره تماس تائیدیهبیم دتکتور آدرس پذیر شماره تستمدل قطعهمتعارف کشور سازندهنام تجارينام محصولردیف
THORNکاشف دودي متعارف1 TYCO ( P601d681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار03/

THORNکاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع2 TYCO ( Hدر انتظارانگلیس( R601 -c681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار02/

3
کاشف حرارتی متعارف ثابت
متعارف ثابت به همراه پایه

THORN TYCO ( Hدر انتظارانگلیس( F601 -c681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار03/

THORNکاشف ترکیبی متعارف4 TYCO ( PH601j681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
THORNکاشف شعله اي متعارف5 TYCO ( F601r681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/

THORNکاشف دودي آدرس پذیر6 TYCO ( P830dدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211104 - 07/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس پذیر7 TYCO ( PC830bدر انتظارانگلیس( G681 /03- LPCBدر انتظاردر انتظار211106 VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف حرارتی آدرس پذیر8 TYCO ( H830cدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211105 - 10/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف ترکیبی آدرس پذیر9 TYCO ( PH830bدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211103 - 05/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف دودي آدرس پذیر10 TYCO ( P850zدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211108 - 01/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس پذیر11 TYCO ( PC850wدر انتظارانگلیس( G681 /01- LPCBدر انتظاردر انتظار211110 VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف حرارتی آدرس پذیر12 TYCO ( H850pدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211109 - 01/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNکاشف حرارتی آدرس پذیر13 TYCO ( PH850wدر انتظارانگلیس( G681 LPCBدر انتظاردر انتظار211107 - 03/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNشستی متعارف داخلی14 TYCO ( MCP200b166در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار41/
THORNشستی متعارف خارجی15 TYCO ( MCP230b166در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار53/
THORNشستی آدرس پذیر داخلی16 TYCO ( CP820n681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
THORNشستی آدرس پذیر خارجی17 TYCO ( CP830n681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار02/

THORNشستی آدرس پذیر محیط ضد انفجار18 TYCO ( CPدر انتظارانگلیس( Ex840G 209027در انتظاردر انتظارVDS 44201601نور ندا سیستم

THORNآژیر متعارف داخل ساختمان19 TYCO ( Bansheeدر انتظارانگلیس( Indor a G715 LPCBدر انتظاردر انتظار211032 - 04/ VDS - 44201601نور ندا سیستم

THORNآژِیر متعارف خارج ساختمان20 TYCO ( Bansheeدر انتظارانگلیس( Outdor a G715 /04 - LPCBدر انتظاردر انتظار211032 VDS - 44201601نور ندا سیستم
THORNآژیر و چراغ21 TYCO ( Bansheeدر انتظارانگلیس( elit a G715 /04 - LPCBدر انتظاردر انتظار211033 VDS - 44201601نور ندا سیستم
THORNآژِیر و چراغ چشمک زن متعارف خارج ساختمان22 TYCO ( Flashni b378در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/

THORNآژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان23 TYCO ( LPSY800eدر انتظارانگلیس( G378 /01- 208006-
CPD0832- LPCBدر انتظاردر انتظار0571- VDS BRE -  - 44201601نور ندا سیستم

THORNآژِیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج ساختمان24 TYCO ( LPSY865eدر انتظارانگلیس( G378 /03- 208006-
CPD0832- LPCBدر انتظاردر انتظار0572- VDS BRE -  - 44201601نور ندا سیستم

THORNآژِیر آدرس پذیر داخل ساختمان25 TYCO ( LPAV800eدر انتظارانگلیس( G378 /05- 208007-
CPD0832- LPCBدر انتظاردر انتظار0573- VDS BRE -  - 44201601نور ندا سیستم

THORNآژِیر آدرس پذیر خارج ساختمان26 TYCO ( LPAV865eدر انتظارانگلیس( G378 /06- 208007-
CPD0832- LPCBدر انتظاردر انتظار0574- VDS BRE -  - 44201601نور ندا سیستم

THORNآژِیر به صورت پایه کاشف27 TYCO ( SB802g681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار01/
THORNکاشف مکنده یک لوله28 TYCO ( VLCd305در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار03/
THORNکاشف مکنده چهار لوله29 TYCO ( VLPd305در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار04/
THORNکاشف مکنده چهار لوله30 TYCO ( VLSd305در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار05/

شرکت خانه امن آریا صرفاً حق فروش مدل GS811 را دارد.

لیست تجهیزات اعالم حریق وارداتی 



THORNبیم کاشف31 TYCO ( Fireray 50/100Gدر انتظارانگلیس( S206103 - 3417در انتظاردر انتظارVDS UL - 44201601نور ندا سیستم
THORNکاشف شعله اي مادون قرمزمتعارف ذاتاً امن32 TYCO ( Sدر انتظارانگلیس( i231r681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار05/

33
کاشف شعله اي مادون قرمزمتعارف ضد انفجار با خروجی 

آنالوگ
THORN TYCO ( Sدر انتظارانگلیس( F241r681 نور ندا سیستمLPCB    44201601در انتظاردر انتظار08/

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

خروجی آنالوگ
THORN TYCO ( Sدر انتظارانگلیس( i241r681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار07/

THORNکاشف شعله اي مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ضدانفجار35 TYCO ( Sدر انتظارانگلیس( F271r681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار12/

THORNکاشف شعله اي مادون قرمز سه کاناله آدرس پذیر ذاتا"امن36 TYCO ( Sدر انتظارانگلیس( i271r681 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار13/

THORNماژول آدرس پذیر رله خروجی37 TYCO ( RIM800tدر انتظارانگلیس( G681 /04- LPCBدر انتظاردر انتظار203002 VDS - 44201601نور ندا سیستم
THORNماژول آدرس پذیر کنتاکت ورودي38 TYCO ( CIM800tدر انتظارانگلیس( G681 /02- LPCBدر انتظاردر انتظار205075 VDS - 44201601نور ندا سیستم
THORNماژول آدرس پذیر راه انداز آژیر متعارف39 TYCO ( SNM800tدر انتظارانگلیس( G681 /06- LPCBدر انتظاردر انتظار203010 VDS - 44201601نور ندا سیستم
THORNماژول آدرس پذیر تک ورودي/خروجی40 TYCO ( نور ندا سیستمVDS44201601در انتظاردر انتظارSIO800G203044در انتظارانگلیس(
THORNماژول آدرس پذیر سه ورودي/خروجی41 TYCO ( MIO800tدر انتظارانگلیس( G681 /08- LPCBدر انتظاردر انتظار205102 VDS - 44201601نور ندا سیستم
42MX مرکز تکرار کننده پنلTHORN TYCO ( MXRakدر انتظارانگلیس( R681 / نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار-01
43MZX مرکز تکرار کننده پنلTHORN TYCO ( MZXRapدر انتظارانگلیس( r681 / نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01
THORNپنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ44 TYCO ( MZXدر انتظارانگلیس( R-32-ap r681 / نور ندا سیستمLPCB 44201601در انتظاردر انتظار02
THORNپنل اعالن حریق آدرس پذیر چهار لوپ45 TYCO ( MX4000an681در انتظارانگلیس( نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/

46
کاشف ترکیبی دودي ، حرارتی  آدرس پذیر جهت محیط هاي 

پر خطر
THORN TYCO ( نور ندا سیستمVDS44201601در انتظاردر انتظارPHEx801G208108در انتظارانگلیس(

THORNکاشف شعله اي آدرس پذیر جهت محیط هاي پر خطر47 TYCO ( FEx801rدر انتظارانگلیس( G681 /04- LPCBدر انتظاردر انتظار209082 VDS-44201601نور ندا سیستم
THORNبرد آدرس پذیر ورودي48 TYCO ( DDM800vدر انتظارانگلیس( G681 /01- LPCBدر انتظاردر انتظار210021 VDS-44201601نور ندا سیستم

THORNمرکز اعالن حریق آدرس پذیر 1 لوپ، 32زون49 TYCO ( MZX251apدر انتظارانگلیس( G681 /03- LPCBدر انتظاردر انتظار209203 VDS-44201601نور ندا سیستم

THORNمرکز اعالن حریق آدرس پذیر 2 لوپ، 32زون50 TYCO ( MZX251apدر انتظارانگلیس( G681 /06- LPCBدر انتظاردر انتظار209203 VDS-44201601نور ندا سیستم

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

لوپ، 64زون
THORN TYCO ( MZX253agدر انتظارانگلیس( G681 /02- LPCBدر انتظاردر انتظار209203 VDS-44201601نور ندا سیستم

52
 FACP - Solution F1_upمرکز اعالن حریق آدرس پذیر

to 18 loop
NSCدر انتظارآلمانF _ to1 (2  18)G205024در انتظاردر انتظارVDS88824365نارکوب ایران

ORBدر انتظارانگلستانApolloآشکارساز دود متعارف ذاتا امن آپولو53 OP APO- -52028-s010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ذاتا امن ثابت CS اربیس54 HT APO- -51156-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار13/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس55 HT APO- -51154-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار12/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS  اربیس56 HT APO- -51152-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس57 HT APO- -51150-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار10/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A2S اربیس58 HT APO- -51148-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار09/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف افزایشی A1R اربیس59 HT APO- -51146-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
ORBدر انتظارانگلستانApolloآشکارساز ذاتا امن دود و حرارت متعارف  آپولو60 OH APO- -53028-t010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/

305aq010-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی حرارت و  گاز مونوکسید کربن  آدرس پذیر61 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

908av010-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوري با ایزوالتور62 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 02/
910au010-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوري63 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
64XP95 شستی اعالم حریق آدرس پذیرApollo905-55200در انتظارانگلستانau010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/
970au010-58200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوري65 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/
SA5900-908bh010در انتظارانگلستانApollo شستی آدرس پذیر66 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
001au010-55200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق متعارف آپولو67 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار07/
021au010-55200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق متعارف محیط داخلی آپولو68 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار09/
894au010-55200در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق AlarmSense محیط داخلی69 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار13/
70XP95آدرس پذیر A2S کاشف حرارتیApollo400-55000در انتظارانگلستانp010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار20/
71XP95آدرس پذیر CS کاشف حرارتیApollo401-55000در انتظارانگلستانp010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار21/
72XP95 آدرس پذیر A2S کاشف ذاتا امن حرارتیApollo440-55000در انتظارانگلستانp010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار23/
400p010-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی آدرس پذیر دیسکاوري73 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/
600q010-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف دودي اپتیکال آدرس پذیر دیسکاوري74 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/
75XP95 کاشف دودي  اپتیکال آدرس پذیرApollo600-55000در انتظارانگلستانq010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار18/
76XP95 کاشف ذاتا امن اپتیکال دودي آدرس پذیرApollo640-55000در انتظارانگلستانq010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار22/
700h010-58000در انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی دود و حرارت دیسکاوري77 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
908w010-55100در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیرXP95 با ایزوالتور78 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
908w010-58100در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر دیسکاوري79 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

951w010-58100در انتظارانگلستانApolloشستی اعالم حریق آدرس پذیر مقاوم در برابر آب دیسکاوري80 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/

720aa010-55000در انتظارانگلستانApolloایزوالتور لوپ سیستم اعالم حریق81 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/



005ak010-58000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوري با لنز قرمز82 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

007ak010-58000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر محیط بیرون دیسکاوري با لنز سفید83 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارASDG213105در انتظارانگلستانApolloکاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوري یک کاناله84
نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارASDG213105در انتظارانگلستانApolloکاشف مکنده آدرس پذیر دیسکاوري دو کاناله85
856ag010-55000در انتظارانگلستانApolloمازول مبدل- ذاتا امن دو کاناله86 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار15/
855ag010-55000در انتظارانگلستانApolloمازول مبدل- ذاتا امن تک کاناله87 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار14/

88
شستی اعالم حریق آدرس پذیر XP95 محیط داخلی با 

908av010-55200در انتظارانگلستانApolloایزوالتور نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف افزایشی A1R اربیس89 HT APO- -11013-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 01/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت A2S اربیس90 HT APO- -11014-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف افزایشی BR اربیس91 HT APO- -11015-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 03/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت BS  اربیس92 HT APO- -11016-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 04/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف افزایشی CR اربیس93 HT APO- -11017-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 05/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت CS اربیس94 HT APO- -11018-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 06/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی متعارف ثابت A1S اربیس95 HT APO- -11167-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 07/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف دودي اپتیکال اربیس96 OP APO- -12001-G204039در انتظاردر انتظارVds88824365نارکوب ایران
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف ترکیبی دود وحرارت اربیس97 OH APO- -13001-G204040در انتظاردر انتظارVds88824365نارکوب ایران
025an010-55000در انتظارانگلستانApolloکاشف شعله اي تک کاناله UV متعارف سري 9865 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/
024an010-55000در انتظارانگلستانApolloآشکار ساز شعله آدرس پذیر سه کاناله لنز مادون قرمز99 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

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

023an010-55000در انتظارانگلستانApolloقرمز نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/

847ah010-55000در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج تک کاناله101 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/
588ah010-55000در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج سه کاناله102 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
852ah010-55000 در انتظارانگلستانApolloکنترل کننده آژیر آدرس پذیر103 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
843ah010-55000 در انتظارانگلستانApolloماژول نشان دهنده کنتاکت آدرس پذیر104 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/
845ah010-55000 در انتظارانگلستانApolloماژول نشان دهنده زون105 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی A1R اربیس106 HT APO- -51146-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 08/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A2S اربیس107 HT APO- -51148-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 09/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی BR اربیس108 HT APO- -51150-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 10/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت BS  اربیس109 HT APO- -51152-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 11/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف افزایشی CR اربیس110 HT APO- -51154-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 12/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن  متعارف ثابت CS اربیس111 HT APO- -51156-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 13/
ORBدر انتظارانگلستانApolloکاشف حرارتی ذاتا امن متعارف ثابت A1S اربیس112 HT APO- -51158-r010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 14/
001aK010-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر هوشمند فضاي باز قرمزرنگ113 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/
002ak010-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر هوشمند فضاي باز سفید رنگ114 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/
005ak010-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز قرمز115 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 03/
006ak010-55000در انتظارانگلستانApolloآژیر فالشر آدرس پذیر با لنز شفاف116 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 04/
940n010-55100در انتظارانگلستانApolloشستی آدرس پذیر ذاتا امن117 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار 09/
242ag010-45681در انتظارانگلستانApolloپایه رله دار کم مصرف هوشمند کاشف آدرس پذیر118 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

211aa-45681در انتظارانگلستانApolloپایه  ایزوالتوردار کاشف آدرس پذیر119 UOXXC S010 /04, .
LPCBدر انتظاردر انتظار03 ULC,88824365نارکوب ایران

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارIBS45681-300 G207009در انتظارانگلستانApolloپایه آژیر ایزوالتور دار کاشف آدرس پذیر120
247ag010-45681در انتظارانگلستانApolloپایه استاندارد رله دار ته خط  کاشف متعارف سري 12165 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/
508ag010-45681در انتظارانگلستانApolloپایه رله دار 12 ولت کاشف متعارف سري 12265 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/
ORBدر انتظارانگلستانApolloپایه رله دار کاشف متعارف اربیس123 RB- -10004ag010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار17/

124
کاشف دودي آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزوالتوردار اپتیکال 
با 5 مود کاري مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با ال اي دي 

3رنگ چشمک زن با دید 360درجه
Apolloدر انتظارانگلستانSA5100-600bc              010 /01-               

G            216027       در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88824365نارکوب ایران

125
کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند سوتریا ایزوالتوردار با 8 
مود کاري مختلف و قابلیت تنظیم  درجه ونوع عملکرد با 

3رنگ ال اي دي  چشمک زن دید 603درجه
Apolloدر انتظارانگلستانSA5100-400bd     010 /01-

G       216026       در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88824365نارکوب ایران

126
کاشف ترکیبی دود وحرارت آدرس پذیرهوشمند سوتریا 

ایزوالتوردار با 5 مود کاري،  تنظیم حساسیت ودرجه با 3رنگ 
ال اي دي چشمک زن با دید360درجه

Apolloدر انتظارانگلستانSA5100-700bb             010 /01-              
G          216028      در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88824365نارکوب ایران

SA4700-102ah010در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند سوتریا127 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار13/

SA4700-104ah010در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند سوتریا128 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار21/



129
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

SA4700-100ah010در انتظارانگلستانmonitorApollo) سوتریا نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/

SA4700-302ah010در انتظارانگلستانApolloماژول ورود و خروج  ریلی آدرس پذیر هوشمند سوتریا130 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار14/

131
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

SA4700-300ah010در انتظارانگلستانmonitorApollo) ریلی سوتریا نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار12/

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

SA4700-103ah010در انتظارانگلستانacApollo و جریان 5 آمپر سوتریا نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار19/

133
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

SA6700-100ah010در انتظارانگلستانmonitorApollo) دو کاناله  سوتریا نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار22/

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0024G210102در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر مدل نکسوس134
PSS-0089a717در انتظارانگلستانTexecomآژیر سونوس سفید رنگ متعارف135 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/
PBS-0003a717در انتظارانگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون سفید رنگ136 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار07/
PBS-0009a717در انتظارانگلستانTexecomپایه آژیر کالکسون کرم رنگ137 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNS-0001G210100در انتظارانگلستانTexecomآژیر 105 دسی بل نکسوس DC کالکسون138
نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNS-0005G210106در انتظارانگلستانTexecomآژیر 120 دسی بل نکسوس DC کالکسون139

PSC-0045a717در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر ال اي دي دار متعارف سونوس، لنز و پایه قرمز140 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار10/

141
آژیر فالشرداراي ال اي دي قرمز متعارف سونوس، لنز شفاف و 

PSC-0051a717در انتظارانگلستانTexecomپایه سفید نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/

142
آژیر فالشر ال اي دي دار متعارف سونوس، لنز کهربایی و پایه 

PSC-0054a717در انتظارانگلستانTexecomقرمز نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار12/

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0001G210102در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 105 دسی بل نکسوس143

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

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0002G210102در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0020G210102در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 105 دسی بل نکسوس145

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0041G210102در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 105 دسی بل نکسوس146

147
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز قرمز رنگ 110 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار  PNC-0029G210104در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

148
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز کهربائی رنگ 110 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار PNC-0034G210104در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

149
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز شفاف رنگ 110 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار PNC-0052G210104در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

150
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز سبز رنگ 110 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار PNC-0053G210104در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظار PNC-0054G210104در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر ال اي دي دار با لنز آبی رنگ 110 دسی بل نکسوس151

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0013G210105در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 110 دسی بل نکسوس152

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

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0015G210105در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0021G210105در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 110 دسی بل نکسوس154

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0048G210105در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ 110 دسی بل نکسوس155

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0050G210105در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشراز نوع زنون با لنز آبی رنگ 110 دسی بل نکسوس156

157
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز قرمز رنگ 120 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0035G210107در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

158
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز کهربائی رنگ 120 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0039G210107در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

159
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز شفاف رنگ 120 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0059G210107در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

160
آژیر فالشر ال اي دي دار با لنز سبز رنگ 120 دسی بل 

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0060G210107در انتظارانگلستانTexecomنکسوس

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0061G210107در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر ال اي دي دار با لنز آبی رنگ 120 دسی بل نکسوس161

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0003G210108در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون  با لنز قرمز رنگ 120 دسی بل نکسوس162

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

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC -0004G210108در انتظارانگلستانTexecomنکسوس



نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0022G210108در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز شفاف رنگ 120 دسی بل نکسوس164

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0055G210108در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز سبز رنگ120 دسی بل نکسوس165

نارکوب ایرانVds88824365در انتظاردر انتظارPNC-0057G210108در انتظارانگلستانTexecomآژیر فالشر از نوع زنون با لنز آبی رنگ120 دسی بل نکسوس166

167Fire ray 5000 reflectiveکاشف بیمFire fighting در انتظارانگلستانFire ray  5000G208017در انتظاردر انتظارVDS88824365نارکوب ایران
Fireآشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز168 fighting 16581در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار10/
Fireآشکارساز شعله صنعتی مادون قرمز 2 کانال ضد انفجار169 fighting 16511در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/
Fireآشکارساز شعله متعارف صنعتی مادون قرمز 2 کانال170 fighting 16589در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/

Fireآشکارساز شعله  متعارف صنعتی مادون قرمز 2 کانال ضد انفجار171 fighting 16519در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/

172
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماوراي 

Fireبنفش fighting 16591در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار12/

173
آشکارساز شعله متعارف صنعتی دو کانال مادون قرمز و ماوراي 

Fireبنفش ضد انفجار fighting 16521در انتظارانگلستانa1204 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار07/

174CFP پنل دو زون متعارف قرمز رنگSyncolnدر انتظارانگلستانCFP SYN702-4/b176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار07/
175CFP پنل چهار زون متعارف قرمز رنگSyncolnدر انتظارانگلستانCFP SYN704-4/b176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
176CFP پنل  هشت زون متعارف قرمز رنگSyncolnدر انتظارانگلستانCFP SYN708-4/b176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار09/

177
کاشف حرارتی متعارف  افزایشی A1R سري 27 با  ال اي دي  

300p010-2000در انتظارانگلستانSyncolnچشمک زن نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

178
کاشف دودي متعارف اپتیکال  سري 27 با ال اي دي  چشمک 

200q010-2000در انتظارانگلستانSyncolnزن نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/

201a717-1000در انتظارانگلستانSyncolnآژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  کاربري فضاي باز179 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

180
کاشف دودي آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با 5 مود 

کاري مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت با  ال اي دي  
چشمک زن با دید 360درجه

Syncoln200-5000در انتظارانگلستانq010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

181
کاشف حرارتی آدرس پذیر هوشمند  با 5 مود کاري مختلف و 
قابلیت تنظیم  درجه  و نوع عملکرد(افزایشی یا ثابت) با  ال اي 

دي  چشمک زن با دید 360درجه
Syncoln300-5000در انتظارانگلستانp010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

182
آژیرفالشر اعالم حریق  آدرس پذیر هوشمند  فضاي باز با لنز 

903ak010-5000در انتظارانگلستانSyncolnقرمز نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

700bh010-5000در انتظارانگلستانSyncolnشستی ایزوالتوردار آدرس پذیر هوشمند183 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

184
شستی اعالم حریق متعارف محیط داخلی سینکلن با ال اي 

SYN 4000-200f512در انتظارانگلستانSyncolnدي چشمک زن و درب محافظ نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/

185
کاشف حرارتی متعارف افزایشی BR  سري 27 با ال اي دي  

301p010-2000در انتظارانگلستانSyncolnچشمک زن نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/

186
کاشف حرارتی متعارف ثابت CS  سري 27 با ال اي دي  

302p010-2000در انتظارانگلستانSyncolnچشمک زن نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار14/

187
کاشف ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند با 5 مود 

کاري مختلف و قابلیت تنظیم حساسیت  و درجه عملکرد با  ال 
اي دي  چشمک زن با دید 360درجه

Syncoln400-5000در انتظارانگلستانh010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

902ak010-5000در انتظارانگلستانSyncolnآژیر اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند  فضاي باز قرمز رنگ188 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

189
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف ال اي دي دار قرمز رنگ 

100a717-1000در انتظارانگلستانSyncolnکاربري فضاي داخلی نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

190
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف  ال اي دي دار قرمز رنگ 

101a717-1000در انتظارانگلستانSyncolnکاربري فضاي باز نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

200a717-1000در انتظارانگلستانSyncolnآژیر اعالم حریق متعارف  قرمز رنگ  کاربري فضاي داخلی191 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

806ah010-5000در انتظارانگلستانSyncolnماژول کنترل کننده  آدرس پذیر آژیرهاي متعارف192 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
600aa010-5000در انتظارانگلستانSyncolnایزوالتور آدرس پذیر حفاظت در برابر اتصال کوتاه193 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

194
 Switch) ماژول آدرس پذیر نشان دهنده کنتاکت

801ah010-5000در انتظارانگلستانmonitorSyncoln) ایزوالتوردار نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/

195
  (Zone monitor) ماژول آدرس پذیر نشان دهنده زون

802ah010-5000در انتظارانگلستانSyncolnایزوالتوردار نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار05/

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

803ah010-5000در انتظارانگلستانSyncolnکاناله  ایزوالتوردار نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار06/

SHA45681-518aa010در انتظارانگلستانSyncolnپایه  آژیر آدرس پذیر ایزوالتوردار از نوع بلند197 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار08/
500aa010-5000در انتظارانگلستانSyncolnپایه ایزوالتوردار کاشف  آدرس پذیر198 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

199
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

(monitor
Syncolnدر انتظارانگلستانSH SYN  1200-110  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار11/



200
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

SHدر انتظارانگلستانmonitorSyncoln) ریلی SYN  1200-112  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار12/

SHدر انتظارانگلستانSyncolnماژول ورود و خروج آدرس پذیر هوشمند201 SYN  1200-107  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار13/
SHدر انتظارانگلستانSyncolnماژول ورود و خروج  ریلی آدرس پذیر هوشمند202 SYN1200-113  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار14/

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

SHدر انتظارانگلستانacSyncoln و جریان 5 آمپر SYN1200-109ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار19/

SHدر انتظارانگلستانSyncolnماژول ورود و خروج دو کاناله آدرس پذیر هوشمند204 SYN  1200-108  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار21/

205
 Switch) ماژول آدرس پذیر هوشمند نشان دهنده کنتاکت

SHدر انتظارانگلستانmonitorSyncoln) دو کاناله SYN  1200-111  ah010 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار22/

300e717-1000در انتظارانگلستانSyncolnفالشر پالسی متعارف دیواري قرمز با لنز سفید- فضاي داخلی206 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار03/

301e717-1000در انتظارانگلستانSyncolnفالشر پالسی متعارف دیواري قرمز با لنز سفید- فضاي باز207 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار04/

Cمرکز اعالم و اطفا حریق متعارف2083+1 Tec-در انتظارانگلستانEP203c176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار01/

Cکنترل پنل آدرس پذیرمدل XFP یک لوپ209 Tec-در انتظارانگلستانXFP E X501 /b               176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار               06/

Cکنترل پنل آدرس پذیرمدل XFP دو لوپ210 Tec-در انتظارانگلستانXFP X502/b176 نارکوب ایرانLPCB88824365در انتظاردر انتظار02/
211ZFP کنترل پنل 2 لوپ آدرس پذیر مدلC Tec-در انتظارانگلستانZFP-2LHK    15 نارکوب ایرانINTERTEK88824365در انتظاردر انتظار 0532-01
212ZFP کنترل پنل 4 لوپ  آدرس پذیر مدلC Tec-در انتظارانگلستانZFP-4LHK    15 نارکوب ایرانINTERTEK88824365در انتظاردر انتظار 0532-01

TELEDATAدر انتظارایتالیا TELEDATA مرکز کنترل  اعالم حریق آدرس پذیرهوشمند 1  تا 4 لوپ213 ONE CPR1293- نارکوب ایرانEVPU88824365در انتظاردر انتظار0411-

dcدر انتظارآلمانDetectomatپنل اعالم حریق214 SC3400 G 208123در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
detect 3004در انتظارآلمانDetectomatپنل اعالم حریق215 + S GB  G 203068در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظارIOM 3322G 205029در انتظارآلمانDetectomatماژول ورودي خروجی216
فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظارIOM 3311G 205029در انتظارآلمانDetectomatماژول ورودي خروجی217
فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظارOMS 3301G 205030در انتظارآلمانDetectomatماژول ورودي خروجی218
فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظارTCM 3300G 206048در انتظارآلمانDetectomatماژول کانونشنال219
فنون برتر پرتاوVdS44606793در انتظاردر انتظارPAG  208141در انتظارآلمانDetectomatچراغ اندیکاتور220
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر221 OTi Fusion 3300  G 208095در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر222 OTi 3300 G 208096در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر223 O 3300 G 202002در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور حرارت آدرس پذیر224 T 3300 G 203037در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
CTدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود کانونشنال225 O 3000 G 203036در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور ترکیبی آدرس پذیر226 COBT 3300 G 207005در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر227 O 3200 G 202003در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو

CTدر انتظارآلمانDetectomatکاشف دودي اپتیکال براي کنترل سیستم دربها228 O incl SDB DIBT 3000  .  G 203036در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو

CTدر انتظارآلمانDetectomatکاشف دودي اپتیکال براي کنترل سیستم دربها229 O incl DRB 3000 , .  3000G 203036در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو

PLدر انتظارآلمانDetectomatشستی آدرس پذیر230 PBD ABS R 3300 - -G 203021در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
PLدر انتظارآلمانDetectomatشستی آدرس پذیر231 PBDH ALU R 3300 - -G 203021در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
CTدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال232 PBDH ABS R 3000 - -G 296033در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
CTدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال233 PBD IP R 3000 - 66-G 206113در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
CTدر انتظارآلمانDetectomatشستی کانونشنال234 PBDH ALU R 3000 - -G 202034در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
LSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر235 R 3300 G 208103در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
LSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر236 VLC 3300 G 208144در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
SYSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر237 R 120 G 210001در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
ROLPدر انتظارآلمانDetectomatآژیر238 R 32 G 206019در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
CSدر انتظارآلمانDetectomatآژیر239 W 200 G 209123در انتظاردر انتظارVdS44606793فنون برتر پرتاو
SLDدر انتظارآلمانDetectomatدتکتور دود آدرس پذیر240 O3200 G210048در انتظاردر انتظارvds44606793فنون برتر پرتاو
PLUSدر انتظارانگلستانProtecسنسور دودي اپتیکال (فتوالکتریک) آدرس پذیر241 OP6000 /v201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
PLUSدر انتظارانگلستانProtecسنسور حرارتی ثابت یا افزایشی آدرس پذیر242 HT6000 /w201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
PLUSدر انتظارانگلستانProtecمولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس پذیر243 OPHT6000 /u201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
PLUSدر انتظارانگلستانProtecمولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار244 OPHT I6000 / /ac201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/

DCN6400/ad201در انتظارانگلستانProtecسنسور دودي اپتیکال آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزوالتور245 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/

PLUSدر انتظارانگلستانProtecسنسور حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و ایزوالتور246 HT S6000 / /aa201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/

247
مولتی سنسوردودي / حرارتی آدرس پذیر با آژیر داخلی و 

PLUSدر انتظارانگلستانProtecایزوالتور OPHT S6000 / /x201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/

PLUSدر انتظارانگلستانProtecمولتی سنسور دودي / حرارتی248 OPHTCO6000 /y201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
MCP6000/ae201در انتظارانگلستانProtecشستی اعالم حریق آدرس پذیر249 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
/SSR6000در انتظارانگلستانProtecآژیر اعالم حریق آدرس پذیر250 2n201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/



MIP6000/t201در انتظارانگلستانProtecاینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع ورودي251 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار03/
CCO6000/t201در انتظارانگلستانProtecاینترفیس تک کاناله آدرس پذیر از نوع رله خروجی252 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/
MICCO6000/t201در انتظارانگلستانProtecاینترفیس دو کاناله آدرس پذیر از نوع ورودي / خروجی253 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار02/

254
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک 

6301ad201در انتظارانگلستانProtecلوپ سري 6300 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار07/

255
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ 

6302ad201در انتظارانگلستانProtecسري 6300 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار08/

256
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار 

6304ad201در انتظارانگلستانProtecلوپ سري 6300 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار09/

257
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر دو لوپ 

DCNدر انتظارانگلستانProtecسري 6400 LPN6400/ /2ad201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار04/

258
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر چهار 

DCNدر انتظارانگلستانProtecلوپ سري 6400 LPN6400/ /4ad201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار05/

259
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 

LPN6400/2ad201در انتظارانگلستانProtecدو لوپ سري 6400 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار02/

260
مرکز توسعه دهنده اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 

LPN6400/4ad201در انتظارانگلستانProtecچهار لوپ سري 6400 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار03/

PSU6400/ad201در انتظارانگلستانProtecمنبع تغذیه و باتري شارژ 24  (PSU) ولت 8 آمپري261 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار06/
PLUSدر انتظارانگلستانProtecدتکتور دودي اپتیکال (فتوالکتریک) متعارف262 OP3000 /v201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار02/
PLUSدر انتظارانگلستانProtecدتکتور حرارتی ترکیبی ثابت / افزایشی متعارف263 TEMP3000 / 56w201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار02/
/TEMP3000در انتظارانگلستانProtecدتکتور حرارتی ثابت متعارف264 64w201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار03/

265
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر یک 

BSIدر انتظاردر انتظار6100KM575025در انتظارانگلستانProtecلوپ سري 6100 Kitemark 22894525مدامکار

BSIدر انتظاردر انتظار3502KM575025در انتظارانگلستانProtecمرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوري متعارف 2 زون266 Kitemark 22894525مدامکار

BSIدر انتظاردر انتظار3504KM575025در انتظارانگلستانProtecمرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوري متعارف 4 زون267 Kitemark 22894525مدامکار

BSIدر انتظاردر انتظار3508KM575025در انتظارانگلستانProtecمرکز کنترل اعالم حریق میکروپروسسوري متعارف 8 زون268 Kitemark 22894525مدامکار

269
 KAC شستی اعالم حریق 24 ولت متعارف ، ساخت کمپانی

انگلستان ، قابل تأمین از طریق کمپانی Protec انگلستان ، با 
برند Protec ارائه میگردد

Protecدر انتظارانگلستانMCP A1b166/ مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار39

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

Cirrusدر انتظارانگلستانCloud ChamberProtec ، تک کاناله Pro  100S.5424در انتظاردر انتظارUL ULC-22894525مدامکار

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

Cirrusدر انتظارانگلستانCloud ChamberProtec ، چهار کاناله Pro  200S.5424 در انتظاردر انتظارUL ULC-22894525مدامکار

272
 Loop اینترفیس آدرس پذیر 4راهه از نوع ورودي خروجی
BSIدر انتظاردر انتظارIO6000/2KM589455در انتظارانگلستانPoweredProtec   (شامل 2 ورودي سیگنال و 2 خروجی رله) Kitemark 22894525مدامکار

273
   Loop Powered اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم

BSIدر انتظاردر انتظارLPZA6000/2KM589455در انتظارانگلستانProtec(داراي 2 خروجی زون متعارف و 2 ورودي آالرم متعارف) Kitemark 22894525مدامکار

274
اینترفیس آدرس پذیر 8 راهه Loop Powered  (شامل 2 
ورودي زون متعارف + 2 ورودي آژیر متعارف + 2 خروجی رله 

+ 2 ورودي سیگنال)
Protecدر انتظارانگلستانIO6000/4KM589455در انتظاردر انتظارBSI Kitemark 22894525مدامکار

275
  Loop Powered اینترفیس آدرس پذیر از نوع زون آالرم
BSIدر انتظاردر انتظارLPZA6000/KM589455در انتظارانگلستانProtec(داراي یک خروجی زون متعارف و یک ورودي آالرم متعارف) Kitemark 22894525مدامکار

0001q331-507در انتظارانگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 4 لوپ آدر س پذیر276 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0001q331-510در انتظارانگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 2 لوپ آدر س پذیر277 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
0009q331-507در انتظارانگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 4 لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی278 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
0003q331-510در انتظارانگلستانFikeکنترل پانل 1 تا 2 لوپ آدر س پذیر با پرینتر داخلی279 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/

280
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی آدرس پذیر داراي 

0003n331-205در انتظارانگلستانFikeایزوالتور داخلی پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

281
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی آژیردار آدرس پذیر 

0001f331-205در انتظارانگلستانFikeداراي ایزوالتور داخلی پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

282
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی آژیردار و فالشردار آدر 

0012f331-205در انتظارانگلستانFikeس پذیر داراي ایزوالتور داخلی پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

پارس آژیراكVDS88948332در انتظاردر انتظار0087G211019-600در انتظارانگلستانFikeبیم کاشف موتورایز آدرس پذیر283
0006e331-403در انتظارانگلستانFikeشستی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی284 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0007e331-403در انتظارانگلستانFikeشستی ضد آب آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی285 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
0001j331-326در انتظارانگلستانFikeآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی286 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/



0003j331-326در انتظارانگلستانFikeآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی با پایه ویژه روکار287 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

R326-0021-j331در انتظارانگلستانFikeآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی مدل توکار288 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
R326-0023-j331در انتظارانگلستانFikeآژیر فالشر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی289 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
0001j331-323در انتظارانگلستانFikeآژیر آدرس پذیرضد آب داراي ایزوالتور داخلی290 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/

291
ماژول ورودي خروجی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی جهت 

0006m331-803در انتظارانگلستانFikeارتباط با سیستم هاي اطفاي آبی پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

0010k331-803در انتظارانگلستانFikeماژول مبدل متعارف به آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی292 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

293LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 2   زون باFike0002-505در انتظارانگلستانq331 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار06/

294LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 4 زون باFike0004-505در انتظارانگلستانq331 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار07/

295LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف هوشمند 8  زون باFike0008-505در انتظارانگلستانq331 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار08/

0003p331-202در انتظارانگلستانFikeکاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی متعارف هوشمند296 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

297
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی آژیردار متعارف هوشمند-

0001g331-202در انتظارانگلستانFike نسل جدید پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

298
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی متعارف هوشمند-    

0003p331-204در انتظارانگلستانFikeنسل جدید پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

299
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار-

0001g331-204در انتظارانگلستانFike نسل جدید پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

300
کاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی متعارف هوشمند آژیردار 

0012g331-204در انتظارانگلستانFikeفالشردار پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/

0006d331-402در انتظارانگلستانFikeشستی متعارف هوشمند301 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
0007d331-402در انتظارانگلستانFikeشستی متعارف هوشمند ضدآب302 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
0012h331-302در انتظارانگلستانFike آژیر فالش دار متعارف هوشمند303 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
0022h331-302در انتظارانگلستانFikeآژیر فالش دار متعارف هوشمند مدل محدب304 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
0004h331-302در انتظارانگلستانFikeآژیر الکترونیکی محوطه متعارف هوشمند305 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
0006k331-802در انتظارانگلستانFikeماژول ورودي / خروجی متعارف هوشمند306 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0021h331-313در انتظارانگلستانFikeآژیر الکترونیکی هوشمند متعارف307 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/
0012s331-200در انتظارانگلستانFikeکاشف حرارتی متعارف با عملکرد ثابت308 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0011s331-200در انتظارانگلستانFikeکاشف حرارتی متعارف با عملکرد متغیر309 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
0010t331-200در انتظارانگلستانFikeکاشف دودي متعارف310 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0013u331-200در انتظارانگلستانFikeکاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی متعارف311 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0006d331-400در انتظارانگلستانFikeشستی متعارف312 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
0007d331-400در انتظارانگلستانFikeشستی ضدآب متعارف313 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
0001h331-302در انتظارانگلستانFikeآژیر متعارف314 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
signifireURXGدر انتظارانگلستانFikeدوربین کشف حریق دود و شعله315 S. پارس آژیراكUL88948332در انتظاردر انتظار24783
090UTHV-700در انتظارانگلستانPATOLدتکتور کابلی حرارتی دماي ثابت 90 درجه سانتیگراد316 S. پارس آژیراكUL88948332در انتظاردر انتظار24081
070UTHV-700در انتظارانگلستانPATOLدتکتور کابلی حرارتی دماي ثابت 70 درجه سانتیگراد317 S. پارس آژیراكUL88948332در انتظاردر انتظار24081
MBFدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق318 EV-6 -24a692 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
MBFدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق319 EV-8a692 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
MBAدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق320 BBX-6 + .4a692 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
MBAدر انتظارانگلستانVimpexزنگ اعالم حریق321 BBX-8 + .4a692 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/

 / Vimpexآژیر اعالم حریق322
HosidenBesson

پارس آژیراكVds88948332در انتظاردر انتظارCHG211032در انتظارانگلستان

 / Vimpexآژیر و فالشر اعالم حریق323
HosidenBesson

CHXدر انتظارانگلستان CHL / G211033در انتظاردر انتظارVds88948332پارس آژیراك

 / Vimpexآژیر متعارف324
HosidenBesson

Waferدر انتظارانگلستان MT a715 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/

 / Vimpexآژیر متعارف325
HosidenBesson

FMدر انتظارانگلستان Bedroom a715 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار06/

Cranfordآژیر متعارف326 Control در انتظارانگلستانVTG E SB-32- -a546 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

Cranfordآژیر متعارف بیرون ساختمان327 Control در انتظارانگلستانVTG E DB-32- -a546 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

Cranfordآژیر متعارف بیرون ساختمان328 Control در انتظارانگلستانVPR DT-a546 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/

Cranfordآژیر متعارف329 Control در انتظارانگلستانVSO E-32-a546 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/



Cranfordآژیر متعارف محوطه330 Control در انتظارانگلستانVPR SA E- -4a546 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار06/

331Zonefinderکنترل پنل 2 زون کانونشنالampac0201810-2183در انتظارانگلستانa/03در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
332Zonefinderکنترل پنل 4 زون کانونشنالampac0401810-2183در انتظارانگلستانa/03در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
333Zonefinder Plusکنترل پنل 2 زون کانونشنالampac0202810-2183در انتظارانگلستانa/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
334Zonefinder plusکنترل پنل 4 زون کانونشنالampac0402810-2183در انتظارانگلستانa/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
335Zonefinder plusکنترل پنل 6 زون کانونشنالampac0602810-06042183-2183در انتظارانگلستانa/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
336Zonefinder plusکنترل پنل 8 زون کانونشنالampac0802810-08042183-2183در انتظارانگلستانa/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس

337plus Zonefinderکنترل پنل 12 زون کانونشنالampac12022183-12042183-2183-در انتظارانگلستان
1206810a/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس

338loop sense کنترل پنل 1 لوپ آنالوگ آدرس پذیرampac0105952-8281در انتظارانگلستانa/01در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
339loop sense کنترل پنل 2 لوپ آنالوگ آدرس پذیرampac0205952-8281در انتظارانگلستانa/02در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
340fire finder plus کنترل پنل 1لوپ آدرس پذیرampac0108952-8681در انتظارانگلستانb/01در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
341fire finder plus کنترل پنل  2لوپ آدرس پذیرampac0208952-8681در انتظارانگلستانb/02در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
342fire finder plus کنترل پنل  3لوپ آدرس پذیرampac0308952-8681در انتظارانگلستانb/03در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
343fire finder plus کنترل پنل  4لوپ آدرس پذیرampac0408952-8681در انتظارانگلستانb/04در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار217AMP010q/06-55000در انتظارانگلستانampacدتکتور دودي یونیزاسیون سري 65 کانونشنال344

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار220AMP010q/09-55000در انتظاراسترالیاampacدتکتور دودي یونیزاسیون اینترگریتینگ سري 65 کانونشنال345

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار317AMP010q/12-55000در انتظاراسترالیاampacدتکتور دودي اپتیکال سري 34665
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار665AMP010as/01-55000در انتظاراسترالیاampacدتکتور دودي آدرس پذیر347
348class A1R دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنالampac122-55000در انتظاراسترالیاAMP010p/06در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
349class BR دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنالampac127-55000در انتظاراسترالیاAMP010p/09در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
350class CR دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنالampac132-55000در انتظاراسترالیاAMP010p/12در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
351class CS دتکتور حرارتی سري 65 کانونشنالamapc137-55000در انتظاراسترالیاAMP010p/15در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
352class  A2S دتکتور حرارتی آدرس پذیرamapc465-55000در انتظاراسترالیاAMP010ar/01در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
353class  CS دتکتور حرارتی آدرس پذیرamapc475-55000در انتظاراسترالیاAMP010ar/02در انتظاردر انتظارLPCB88735541کیمیا کارسیناس
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار885AMP010m/01-55000در انتظاراسترالیاamapcدتکتور مولتی آدرس پذیر354
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار305AMP010aq/01-58000در انتظاراسترالیاamapcدتکتور مولتی CO/HEAT آدرس پذیر355
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار0050010n/02-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر356
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار0052010n/06-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر357

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار0051010w/01-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزوالتور358

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار0053010w/03-213در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق روي کار آدرس پذیر به همراه پایه ایزوالتور359

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار950AMP010n/08-58100در انتظاراسترالیاamapcشاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري DISCOVERY ضد آب360

361
شاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري DISCOVERY ضد آب 

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار951AMP010w/06-58100در انتظاراسترالیاamapcبه همراه پایه ایزوالتور

362
شاسی اعالم حریق آدرس پذیر سري XP95 INDOOR به 

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار908AMP010av/01-55200در انتظاراسترالیاamapcهمراه پایه ایزوالتور

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار001AMP010ak/01-55000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی363
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار005AMP010ak/05-58000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر قرمز364
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار007AMP010ak/06-58000در انتظاراسترالیاamapcآژیر آدرس پذیر بیرونی به همراه فالشر سفید365
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار518AMP010aa/08-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه ایزوالتور قرمز366
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار517AMP010aa/07-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه ایزوالتور سفید367
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار245AMP010ag/02-45681در انتظاراسترالیاamapcپایه کانونشنال به همراه رله368

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار588AMP010ah/01-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول  آدرس پذیر 3 کاناله ورودي و خروجی به همراه ایزوالتور369

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار841AMP010ah/03-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول کنترل کننده آژیر به همراه  ایزوالتور370
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار843AMP010ah/04-55000در انتظاراسترالیاamapcمینی ماژول مانیتورینگ به همراه  ایزوالتور371
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار845AMP010ah/05-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول نمایش دهنده سوئیچ پالس به همراه ایزوالتور372
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار847AMP010ah/06-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول نمایش دهنده سوئیچ به همراه ایزوالتور373
کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار849AMP010ah/07-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول کنترل کننده زون به همراه ایزوالتور374

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار852AMP010ah/08-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول آدرس پذیر ورودي و خروجیUNIT به همراه ایزوالتور375

کیمیا کارسیناسLPCB88735541در انتظاردر انتظار760AMP010ah/09-55000در انتظاراسترالیاamapcماژول خروجی به همراه ایزوالتور376



377

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1 لوپ  پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 237 قطعه هوشمند در لوپ و داراي

GST عالیم نشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GST 200j548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

378

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 لوپ  پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 477 قطعه هوشمند و داراي عالیم

GSTنشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GST 200-2P548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

379

مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 1936 قطعه هوشمند و داراي پرینتر و

 صفحه نمایش بزرگ 600 کاراکتري وداراي عالیم
نشانگر 140 زون و منبع تغذیه داخلی

GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GSTدر انتظار IFP  8p548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

380
آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 

GSTبا قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9102d548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

381

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت
 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد

GSTو داراي 8 بیت پروسسور هوشمند

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9103c548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

382

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت
 (مولتی ) با قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 بیت پروسسور 

GSTهوشمند

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9101q548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

383

 آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  (Beam)مادون قرمز 
حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 
طولی100 متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر مربع

GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
Iدر انتظار R-9105k548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

384
شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار / توکار

GSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن )

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9202g548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

385
شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار / توکار

GSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن )

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
DI-9204g548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

386
آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و 

GSTانتخاب نوع صدا و با پایه نصب

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9404e548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار05/

387
آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و

GST انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9403e548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

388
واحد اتصال قطعات متعارف به لوپ آدرس پذیر ( زون مانیتور )
GST داراي نمایشگر فعال شدن در زمان حریق و اشکال فنی مجزا 

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
I-9319m548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/

389
مرکز اعالم حریق متعارف 1 زون داراي خروجی آژیر قابل

GSTبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در  زون

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GST 101j548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

390
مرکز اعالم حریق متعارف 2 زون داراي 2 خروجی آژیر قابل

GSTبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GST 102j548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/



391
مرکز اعالم حریق متعارف 4 زون داراي 2 خروجی آژیر قابل

GSTبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
GST 104j548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

392
مرکز اعالم حریق متعارف 8 زون داراي 4 خروجی آژیر قابل

GST 108j548در انتظارسنگاپورGSTبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار05/

393
مرکز اعالم حریق متعارف 16 زون داراي 4 خروجی آژیر قابل

GST 116j548در انتظارسنگاپورGSTبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار06/

GSTآشکارساز  هوشمند متعارف از نوع حساس به دود394

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9102d548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

GSTآشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی395

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9103c548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

GSTآشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی )396

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9101q548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

397

 آشکارساز هوشمند متعارف خطی  (Beam) مادون قرمز 
حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 
طولی100 متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر مربع

GST

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
Cدر انتظار R-9105k548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

398
شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار / توکار
GSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن )

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9202g548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

399
شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار / توکار
GSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن )

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
DC-9204g548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/

400
آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

GSTانتخاب نوع صدا و با پایه نصب

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9404e548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

401
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

GSTانتخاب نوع صدا و با پایه نصب

چین -  
محل کمپانی

 اصلی انگلستان
C-9403e548در انتظار آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

CS-01a512در انتظارانگلستانISSTآشکارساز متعارف از نوع حساس به دود402 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

CH-01d512در انتظارانگلستانISSTآشکارساز متعارف از نوع حساس به حرارت ثابت و افزایشی403 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

CSH-01b512در انتظارانگلستانISSTآشکارساز  متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی )404 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

405
شستی اعالم حریق متعارف  روکار / توکار

CC-01f512در انتظارانگلستانISSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

406
شستی اعالم حریق متعارف  روکار / توکار محافظ دار
CC-02f512در انتظارانگلستانISSTبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

407
آژیر اعالم حریق متعارف داراي 32 تن صداي مختلف

SC-01e506در انتظارانگلستانISST با قابلیت تنظیم ولوم صدا آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

408
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف داراي 32 تن صداي مختلف

SBC-01e506در انتظارانگلستانISST با قابلیت تنظیم ولوم صدا آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/

BC-01e506در انتظارانگلستانISSTزنگ اعالم حریق 6 اینچ متعارف با قابلیت تنظیم سطح  صدا409 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

410EXIT چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروجISSTدر انتظارانگلستانHK GX-100 E362489در انتظاردر انتظارUL22884571آشکارساز
411EXIT چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروجISSTدر انتظارانگلستانHK RX-100 E362489در انتظاردر انتظارUL22884571آشکارساز
412EXIT چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروجISSTدر انتظارانگلستانHK DR-100 E362489در انتظاردر انتظارUL22884571آشکارساز
413EXIT چراغ اضطراري نمایشگر مسیر خروجISSTدر انتظارانگلستانHK SR-100 E362489در انتظاردر انتظارUL22884571آشکارساز



414

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1 لوپ  پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 237 قطعه هوشمند در لوپ و داراي

FIREX عالیم نشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی UK-در انتظارانگلستانFX200-2/1P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

415

 مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 لوپ  پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 477 قطعه هوشمند و داراي عالیم

FIREXنشانگر 32 زون و منبع تغذیه داخلی UK-در انتظارانگلستانFX 200-2P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار08/

416

مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 تا 4 لوپ پر ظرفیت
 با توانایی پشتیبانی 1936 قطعه هوشمند و داراي پرینتر و

 صفحه نمایش بزرگ 600 کاراکتري وداراي عالیم
نشانگر 140 زون و منبع تغذیه داخلی

FIREX UK-در انتظارانگلستانFX IFP- 8p548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

417
آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 

FIREXبا قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 بیت پروسسور هوشمند UK-در انتظارانگلستانFX I 9102 d548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

418

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به حرارت
 ثابت و افزایشی با قابلیت تنظیم حساسیت و درجه عملکرد

FIREXو داراي 8 بیت پروسسور هوشمند UK-در انتظارانگلستانFX I 9103 c548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

419

آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود و حرارت
 (مولتی ) با قابلیت تنظیم حساسیت و داراي 8 بیت پروسسور 

FIREXهوشمند UK-در انتظارانگلستانFX I 9101 q548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

420

 آشکارساز هوشمند آدرس پذیر خطی  (Beam)مادون قرمز 
حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 
طولی100 متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر مربع

FIREX UK-در انتظارانگلستانFX R I 9105  k548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

421
شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار / توکار

FIREXبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) UK-در انتظارانگلستانFX EI 9204 g548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار08/

422
شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر  روکار / توکار

FIREXبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) UK-در انتظارانگلستانFX I 9204 g548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

423
آژیر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و 

FIREXانتخاب نوع صدا و با پایه نصب UK-در انتظارانگلستانFX I 9404 e548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار05/

424
آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر با قابلیت تنظیم و

FIREX انتخاب نوع صدا و با  پایه نصب UK-در انتظارانگلستانFX I 9403 e548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار02/

425

آژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر پایه دتکتوري با قابلیت 
تنظیم و

FIREX انتخاب نوع صدا  UK-در انتظارانگلستانFX I 9406 e548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/

426
واحد رابط  (مدول ) ورودي با قابلیت دریافت فرمان کنتاکت 

FIREXباز بسته UK-در انتظارانگلستانFX I 9300 m548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

FIREXواحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه ( ایزوالتور )427 UK-در انتظارانگلستانFX 9503n548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

428
مرکز اعالم حریق متعارف 2 زون داراي 2 خروجی آژیر قابل

FIREXبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون UK-در انتظارانگلستانFX 102P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/



429
مرکز اعالم حریق متعارف 4 زون داراي 2 خروجی آژیر قابل

FIREXبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون UK-در انتظارانگلستانFX 104P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

430
مرکز اعالم حریق متعارف 8 زون داراي 4 خروجی آژیر قابل

FIREXبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون UK-در انتظارانگلستانFX 108P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار05/

431
مرکز اعالم حریق متعارف 16 زون داراي 4 خروجی آژیر قابل

FIREXبرنامه ریزي و توانایی پشتیبانی 25 دتکتور در هر زون UK-در انتظارانگلستانFX 116P548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار06/

FIREXآشکارساز  هوشمند متعارف از نوع حساس به دود432 UK-در انتظارانگلستانFX 9102d548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

FIREXآشکارساز هوشمند متعارف حساس به حرارت ثابت و افزایشی433 UK-در انتظارانگلستانFX 9103c548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

FIREXآشکارساز هوشمند متعارف حساس به دود و حرارت (مولتی )434 UK-در انتظارانگلستانFX 9101q548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

435

 آشکارساز هوشمند متعارف خطی  (Beam) مادون قرمز 
حساس 

به دود از نوع رفلکتوري و با قابلیت تنظیم حساسیت و پوشش 
طولی100 متر و حداکثر پوشش سطحی 1400 متر مربع

FIREX UK-در انتظارانگلستانFX R 9105k548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

436
شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار / توکار
FIREXبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) UK-در انتظارانگلستانFX E 9204 g548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار07/

437
شستی اعالم حریق هوشمند متعارف روکار / توکار
FIREXبا قابلیت تست و راه اندازي مجدد ( شیشه نشکن ) UK-در انتظارانگلستانFX 9204g548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار03/

438
آژیر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

FIREXانتخاب نوع صدا و با پایه نصب UK-در انتظارانگلستانFX 9404e548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار04/

439
آژیر فالشر اعالم حریق متعارف با قابلیت تنظیم و 

FIREXانتخاب نوع صدا و با پایه نصب UK-در انتظارانگلستانFX 9403e548 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

TANDA مرکز اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1 تا 4 لوپ440 UK-در انتظارانگلستانTX 7004h1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

441
آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع حساس به دود 

با قابلیت تنظیم حساسیت و چمبر بازشو جهت نظافت و 
شستشو

TANDA UK-در انتظارانگلستانTX 7100b1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

442
A1R آشکارساز  هوشمند آدرس پذیر از نوع

TANDA UK-در انتظارانگلستانTX 7110c1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

443
شستی اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر داخلی

TANDA UK-در انتظارانگلستانTX 7140g1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

TANDAآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر444 UK-در انتظارانگلستانTX 7300d1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

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

TANDAارسال و دریافت فرمان کنتاکت یا ولتاژ UK-در انتظارانگلستانTX 7210e1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

446
واحد حفاظت در برابر اتصال کوتاه آدرس پذیر ( ایزوالتور )

TANDA UK-در انتظارانگلستانTX 7230f1330 آشکارسازLPCB22884571در انتظاردر انتظار01/

TH68ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی ثابت ( دیجیتال ) آدرس پذیر 68 درجه447 UTHV S: . 8976             
FM    3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH78ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) آدرس پذیر78 درجه448 UTHV S: . 8976             
FM    3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564  -  

TH88ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) آدرس پذیر 88 درجه449 UTHV S: . 8976             
FM    3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH105ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) آدرس پذیر 105 درجه450 UTHV S: . 8976             
FM    3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH185ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  ثابت ( دیجیتال ) آدرس پذیر 185 درجه451 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH68ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی آنالوگ آدرس پذیر 68 درجه452 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH78ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر78 درجه453 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH88ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 88 درجه454 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   



TH105ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 105 درجه455 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

TH185ULدر انتظارانگلستانThermocableدتکتور کابلی حرارتی  آنالوگ آدرس پذیر 185 درجه456 UQGS S: . 8976       
FM3210در انتظاردر انتظارULC UL FM/ تک الد88308564   

  GENTby مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ آدرس پذیر457
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارNano-24bc042 /01در انتظارانگلستان

  GENTby دتکتور دودي+حرارتی+آژیر آدرس پذیر458
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-770an042 /04در انتظارانگلستان

  GENTby دتکتور دودي+حرارتی+بلندگو آدرس پذیر459
 honeywell

Sدر انتظارانگلستان ST VO4-711- -an042 /01در انتظاردر انتظارLPCB88308564تک الد

  GENTby دتکتور دوگانه دودي+حرارتی460
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-911am042 /03در انتظارانگلستان

  GENTby دتکتور دوگانه دودي+ حرارتی+ آژیر آدرس پذیر461
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-771an042 /02در انتظارانگلستان

  GENTby شستی اعالم حریق آدرس پذیر462
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-34800aq042 /01در انتظارانگلستان

463ressetable شستی اعالم حریق آدرس پذیر GENTby  
 honeywell

S4-34805aq042در انتظارانگلستان تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار05/

  GENTby پایه شستی آدرس پذیر464
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-34895aq042 /01در انتظارانگلستان

  GENTby آژیر آدرس پذیر IP33 آدرس پذیر465
 honeywell

Sدر انتظارانگلستان SN R v3- - - 2bj042 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/

  GENTby آژیر آدرس پذیر IP55 آدرس پذیر466
 honeywell

Sدر انتظارانگلستان IP SN R v3 - - - 2bj042 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار03/

  GENTby آژیر + فالشر اعالم حریق IP33 آدرس پذیر467
 honeywell

Sدر انتظارانگلستان SN ST RR V3- - - - 2bj042 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار07/

  GENTby آژیر + فالشر اعالم حریق IP55 آدرس پذیر468
 honeywell

Sدر انتظارانگلستان IP SN ST RR V3 - - - - 2bj042 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار09/

  GENTby اینترفیس تک کاناله ورودي آدرس پذیر469
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-34410ba042 /01در انتظارانگلستان

  GENTby اینترفیس تک کاناله خروجی آدرس پذیر470
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-34415ba042 /03در انتظارانگلستان

  GENTby اینتر فیس چهارکاناله آدرس پذیر471
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظارS4-34450ba042 /05در انتظارانگلستان

472Beam Detector دتکتور فرستنده گیرنده GENTby  
 honeywell

S4-34740bh042در انتظارانگلستان تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/

473Gent مرکز کنترل 2زون GENTby  
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02x042 /02-13270در انتظارانگلستان

474Gentمرکز کنترل 8زون GENTby  
 honeywell

تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار08x042 /04-13270در انتظارانگلستان

S1000e928در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودي متعارف475 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
Sدر انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی ثابت متعارف476 BS3500-d928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
AIRS3500d928در انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی افزایشی متعارف477 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
UB100d928در انتظارایتالیاArgusپایه دتکتورمتعارف478 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
V100b928در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودي اوپتیکال آدرس پذیر479 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
V200c928در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیر480 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
V350a928در انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر481 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
VB100a928در انتظارایتالیاArgusپایه دتکتور آدرس پذیر482 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
VCP100h928در انتظارایتالیاArgusشستی اعالم حریق آدرس پذیر483 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
VLS100g928در انتظارایتالیاArgusآژیر اعالم حریق   آدرس پذیر484 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
VLSدر انتظارایتالیاArgusآژیر + فالشر  اعالم حریق  آدرس پذیر485 H100-g928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
A1000b928در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودي اوپتیکال آدرس پذیر486 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
A3500a928در انتظارایتالیاArgusدتکتور حرارتی آدرس پذیر487 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
A2000c928در انتظارایتالیاArgusدتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیر488 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار02/
489Wirelss دتکتور دودي آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاSG100k928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
490Wirelss  دتکتور حرارتی آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاSG350j928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
491Wirelss  دتکتور دودي + حرارتی آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاSG200m928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
492Wirelss پایه دتکتور آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاWAB100m928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
493Wirelss شستی اعالم حریق آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاSGCP100p928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
494Wirelss آژیر اعالم حریق   آدرس پذیرArgusدر انتظارایتالیاSGRBS100q928 تک الدLPCB88308564در انتظاردر انتظار01/
تک الدvds88308564در انتظاردر انتظارVMMIC100G212067در انتظارایتالیاArgusاینترفیس سوپروایزري ورودي / خروجی آدرس پذیر495
تک الدvds88308564در انتظاردر انتظارVMMI100G212064در انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزري ورودي آدرس پذیر496
VMMدر انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزري خروجی آدرس پذیر497 ِCٛ ِ1ٛ20G212063در انتظاردر انتظارvds88308564تک الد



VMMدر انتظارایتالیاArgusاینترفیس  سوپروایزري خروجی آدرس پذیر498 ِCٛ ِ1ٛ00G212066در انتظاردر انتظارvds88308564تک الد
تک الدBSI88308564در انتظاردر انتظارSyncroKM 73505در انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق یک لوپ499
تک الدBSI88308564در انتظاردر انتظارSyncroKM 73505در انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق دو لوپ500
تک الدBSI88308564در انتظاردر انتظارSyncroKM 73505در انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم حریق چهار لوپ501
Kدر انتظارانگلستان Kentecپنل اعالم و اطفاء حریق 5023+1 M11031 2KM 96761در انتظاردر انتظارBSI88308564تک الد
Kدر انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 2 زون503 M11020 2KM 73505در انتظاردر انتظارBSI88308564تک الد
Kدر انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 4 زون504 M11040 2KM 73505در انتظاردر انتظارBSI88308564تک الد
Kدر انتظارانگلستان Kentecمرکز کنترل اعالم 8 زون505 M11080 2KM 73505در انتظاردر انتظارBSI88308564تک الد
ADدر انتظارهندAgniدتکتور دودي متعارف506 L338-2a550 ایمن گستر سنگسرLPCB77281972در انتظاردر انتظار05/
ADدر انتظارهندAgniدتکتور ترکیبی / چند شرطی507 HL338-2b550 ایمن گستر سنگسرLPCB77281972در انتظاردر انتظار06/
ADدر انتظارهندAgniدتکتور حرارتی متعارف508 L318-2c550 ایمن گستر سنگسرLPCB77281972در انتظاردر انتظار08/
ALGدر انتظارآمریکاHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر509 EN-c358 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/
ALKدر انتظارآمریکاHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر510 E-c358 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار03/
ALNدر انتظارانگلستانHochikiدتکتور دودي آدرس پذیر511 EN-h G117 /04- LPCBدر انتظاردر انتظار213082 VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiدتکتور دودي -حرارتی  آدرس پذیر512 Europe در انتظارانگلستانACC En-f G117 /03- LPCBدر انتظاردر انتظار213080 VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiدتکتور حرارتی آدرس پذیر513 Europe در انتظارانگلستانATJ EN-g G117 /14- LPCBدر انتظاردر انتظار213081 VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiدتکتور حرارتی آدرس پذیر514 Europe در انتظارانگلستانACB E-g G117 /09- LPCBدر انتظاردر انتظار206005 VDS-88527812نارفوم کار
515IP67-دتکتور حرارتی آدرس پذیرHochiki Europe در انتظارانگلستانACB EW-g G117 /10- LPCBدر انتظاردر انتظار206005 VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiآژیر دیواري آدرس پذیر516 Europe در انتظارانگلستانCHQ WS- 2h164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار02/
Hochikiآژیر - فالشر دیواري آدرس پذیر517 Europe در انتظارانگلستانCHQ WSB-h164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/

Hochikiآژیر - فالشر دیواري آدرس پذیر518 Europe در انتظارانگلستانCHQ WSB- 2h G164 LPCBدر انتظاردر انتظار210109  -04/ VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiآژیر سقفی آدرس پذیر519 Europe در انتظارانگلستانYBO BS-h G164 /01- LPCBدر انتظاردر انتظار204049 VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiآژیر فالشر آدرس پذیر سقفی520 Europe در انتظارانگلستانYBO BSB- 2h G164 LPCBدر انتظاردر انتظار207161 -03/ VDS-88527812نارفوم کار
Hochikiآژیر فالشر آدرس پذیر سقفی521 Europe در انتظارانگلستانYBO BSB-h164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار03/
Hochikiماژول خروجی آدرس پذیر522 Europe در انتظارانگلستانCHQ POM-p G164 LPCBدر انتظاردر انتظار213087 -10/ VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول ورودي آدرس پذیر523 Europe در انتظارانگلستانCHQ SIM-p G  164 LPCBدر انتظاردر انتظار210113 -11/ VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول خروجی آدرس پذیر524 Europe در انتظارانگلستانCHQ SOM-p  164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار12/

Hochikiماژول ورودي 2 کاناله آدرس پذیر525 Europe در انتظارانگلستانCHQ DIM-q q164 /03 - 164 /04-
G G210112 - 209186در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول خروجی رله اي 2 کاناله آدرس پذیر526 Europe در انتظارانگلستانCHQ DRC-q q164 /07 - 164 /08-
G G209189 - 206065در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول کنترلی آژیر 2 کاناله آدرس پذیر527 Europe در انتظارانگلستانCHQ DSC-q q164 /05- 164 /06-
G G209187 - 206063در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول ورودي مانیتور دار 2 کاناله آدر س پذیر528 Europe در انتظارانگلستانCHQ DZM-q q164 /09 - 164 /10-
G G214014 - 214016در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول ورودي مانیتور دار 2 کاناله IS آدرس پذیر529 Europe در انتظارانگلستانCHQ DZM IS- - q G  164 /11- LPCBدر انتظاردر انتظار214015 VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول رله اي  آدرس پذیر530 Europe در انتظارانگلستانCHQ MRC- 2q q164 /15 -164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار16/

Hochikiماژول ورودي و خروجی آدرس پذیر531 Europe در انتظارانگلستانCHQ PCM-q q164 /13 - 164 /14-
G G213088 - 214013در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiماژول ورودي مانیتور دارآدرس پذیر532 Europe در انتظارانگلستانCHQ SZM-q q164 /01 - 164 /02-
G G209188 - 206064در انتظاردر انتظارLPCB VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiشستی اعالن حریق داخلی آدرس پذیر533 Europe در انتظارانگلستانHCP E-j164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
Hochikiشستی اعالن حریق IP67 آدرس پذیر534 Europe در انتظارانگلستانHCP W-j164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/
Hochikiدتکتور دودي آدرس پذیر - صنایع دریایی535 Europe در انتظارانگلستانALG ENM-c358 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/
Hochikiپایه دتکتور ایزوالتور - صنایع دریایی536 Europe در انتظارانگلستانYBO R SCIM- /n164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
Hochikiماژول ورودي 2 کاناله آدرس پذیر-صنایع دریایی537 Europe در انتظارانگلستانCHQ DIM M- /q164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار03/

Hochikiماژول خروجی رله اي 2 کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی538 Europe در انتظارانگلستانCHQ DRC M- /q164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار07/

Hochikiماژول کنترلی آژیر 2 کاناله آدرس پذیر- صنایع دریایی539 Europe در انتظارانگلستانCHQ DSC M- /q164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار05/
Hochikiماژول ورودي با مانیتور تک کاناله540 Europe در انتظارانگلستانCHQ SZM M- /q164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
Hochikiشستی آدرس پذیر -صنایع دریایی541 Europe در انتظارانگلستانHCP EM-j164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
542IP67 شستی آدرس پذیر -صنایع دریاییHochiki Europe در انتظارانگلستانHCP WM-j164 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/
Hochikiدتکتور دودي متعارف - صنایع دریایی543 Europe در انتظارانگلستانSLR E NM- 3c358 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار06/
Hochikiدتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی544 Europe در انتظارانگلستانDCD AE M- 3g  117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/



Hochikiدتکتور حرارتی متعارف - صنایع دریایی545 Europe در انتظارانگلستانDCD CE M- 3g  117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار06/
Hochikiدتکتور دودي متعارف546 Europe در انتظارانگلستانSLR E N- 3c358 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار06/
Hochikiدتکتور حرارتی متعارف افزایشی547 Europe در انتظارانگلستانDCD AE- 3g117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار04/
Hochikiدتکتور حرارتی افزایشی متعارف548 Europe در انتظارانگلستانDCD CE- 3g117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار06/
Hochikiدتکتور حرارتی ثابت 60 درجه متعارف549 Europe در انتظارانگلستانDFJ AE- 3g117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار02/
Hochikiدتکتور حرارتی ثابت 90 درجه متعارف550 Europe در انتظارانگلستانDFJ CE- 3g  117 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار03/

 Hochikiدتکتور شعله متعارف551
Corporation

DRDدر انتظارژاپن E-k G117 /01- LPCBدر انتظاردر انتظار210114 VDS-88527812نارفوم کار

Hochikiبیم دتکتور- متعارف552 Europe در انتظارانگلستانSPC ET-j G117 /03- LPCBدر انتظاردر انتظار207153 VDS-88527812نارفوم کار
QZ-2b544در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 2 زون553 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZ-4b544در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 4 زون554 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZXL-4b544در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 4 زون555 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZXL-8b544در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 8 زون556 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZXL-12b544در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 12 زون557 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZXLدر انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 8 زون558 HS-8b544 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
QZXLدر انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل متعارف 12 زون559 HS-12b544 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/
نارفوم کارBSI88527812در انتظاردر انتظارEX3001KM 541651در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل اطفاي حریق 3 زون + 1 ناحیه560

MX5100KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5615100
G210022در انتظاردر انتظارBSI \ VDS  88527812نارفوم کار

MX5200KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5625200
G210022در انتظاردر انتظارBSI \ VDS  88527812نارفوم کار

MX5400KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5635400
G210022در انتظاردر انتظارBSI \ VDS  88527812نارفوم کار

MX5800در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5645800
G210022در انتظاردر انتظارVDS88527812نارفوم کار

نارفوم کارBSI88527812در انتظاردر انتظارMX4100KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5654100
نارفوم کارBSI88527812در انتظاردر انتظارMX4200KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5664200
نارفوم کارBSI88527812در انتظاردر انتظارMX4400KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5674400
نارفوم کارBSI88527812در انتظاردر انتظارMX4800KM69695در انتظارانگلستانAdvancedکنترل پنل آدرس پذیر سري 5684800
Kدر انتظارانگلستانkentecپنل اعالم و اطفاء حریق 1 +5693 M11031 2KM 96761در انتظاردر انتظارBSI88527812نارفوم کار

570
 LCD - پانل آدرس پذیر 1 لوپ قابل افزایش تا 2 لوپ

کاراکتري
Teletek 

electronics
 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار SIMPO1293-CPR-0401در انتظاربلغارستان

 Teletekپانل آدرس پذیر 1 لوپ قابل افزایش تا 4 لوپ - LCD لمسی571
electronics

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار IRIS 1293-CPD-0131در انتظاربلغارستان

572B124  دتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر با پایه مدلTeletek 
electronics

-S  130CPD0832در انتظاربلغارستان -
b2200(1139  ساریان سیستم نوینLPCB66525518در انتظاردر انتظار(01/

573B124 دتکتور حرارتی آدرس پذیر  با پایه مدلTeletek 
electronics

-T   110 CPD0832در انتظاربلغارستان -
a2199(1139  ساریان سیستم نوینLPCB66525518در انتظاردر انتظار(01/

574B124 دتکتور ترکیبی آدرس پذیر با پایه مدلTeletek 
electronics

-M   140CPD0832در انتظاربلغارستان -
c2201(1139  ساریان سیستم نوینLPCB66525518در انتظاردر انتظار(01/

575MC-D دتکتور دودي اپتیکال با پایه آدرس پذیر مدلTeletek 
electronics

Sدر انتظاربلغارستان MCD30+
CPD        (1293- -

0119)      + (1293-
CPD-0259) 

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار

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

MC-D
Teletek 

electronics
Fدر انتظاربلغارستان MCD10+

CPD        (1293- -
0117)      + (1293-
CPD-0259) 

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار

577MC-D دتکتور حرارتی نرخ افزایشی  با پایه آدرس پذیر مدلTeletek 
electronics

Rدر انتظاربلغارستان MCD20+
CPD        (1293- -

0118)      + (1293-
CPD-0259) 

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار

578MC-D دتکتور ترکیبی  با پایه آدرس پذیر مدلTeletek 
electronics

Mدر انتظاربلغارستان MCD40+
CPD        (1293- -

0120)      + (1293-
CPD-0259) 

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار

 Teletekشستی اعالم حریق آدرس پذیر  نشکن با ایزوالتور داخلی579
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان MCP 1501293-CPD-0257 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآژیر آدرس پذیر580
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان WSOU 1293-CPR-0404 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekآژیر فالشر آدرس پذیر581
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان WSST 1293-CPR-0404 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekپایه آژیر آدرس پذیر582
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان BSOU 1293-CPR-0387 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekپایه آژیر و فالشر آدرس پذیر583
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان BSST 1293-CPR-0388 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekماژول آدرس پذیر ورودي / خروجی584
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان MIO 1293-CPD-0258 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 



 Teletekماژول ایزوالتور جهت محافظت از لوپ585
electronics

IRISدر انتظاربلغارستان MISO 1293-CPR-0400 در انتظاردر انتظارEVPU66525518ساریان سیستم نوین 

 Teletekپانل متعارف 2 زون متعارف586
electronics

MAGدر انتظاربلغارستان P 2CPD1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0173-

 Teletekپانل متعارف 4 زون متعارف587
electronics

MAGدر انتظاربلغارستان P 4CPD1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0173-

 Teletekپانل متعارف 8 زون متعارف588
electronics

MAGدر انتظاربلغارستان P 8CPD1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0373-

 Teletekپانل متعارف 8 زون - قابل افزایش تا 16 زون  متعارف589
electronics

MAGدر انتظاربلغارستان Plus 8 CPD1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0172-

 Teletekدتکتور دودي اپتیکال متعارف590
electronics

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار S301293-CPD-0119در انتظاربلغارستان

 Teletekدتکتور حرارتی 60 درجه سانتیگراد متعارف591
electronics

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار F101293-CPD-0117در انتظاربلغارستان

 Teletekدتکتور حرارتی نرخ افزایشی متعارف592
electronics

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار R201293-CPD-0118در انتظاربلغارستان

 Teletekدتکتور ترکیبی (دود + حرارت) متعارف593
electronics

 ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار M401293-CPD-0120در انتظاربلغارستان

 Teletekشستی اعالم حریق نشکن با قابلیت ریست شدن متعارف594
electronics

-MCP50CPD1293در انتظاربلغارستان  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0161-

 Teletekآزیر اعالم حریق متعارف595
electronics

SFدر انتظاربلغارستان RSND100 CPR1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0556-

 Teletekآزیر فالشر اعالم حریق متعارف596
electronics

SFدر انتظاربلغارستان RRST100 CPR1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0555-

597
آزیر فالشر اعالم حریق متعارف جهت مکانهاي داراي افراد کم 

شنوا
Teletek 

electronics
SFدر انتظاربلغارستان WSST100 CPR1293-  ساریان سیستم نوینEVPU66525518در انتظاردر انتظار0554-

GS503a1044در انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی598 LPCBدر انتظاردر انتظار03/
ساریان سیستم نوین66525518

GS505a1044در انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی599 ساریان سیستم نوینLPCB66525519در انتظاردر انتظار01/

GSدر انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی600 N505a1044 LPCBدر انتظاردر انتظار06/
ساریان سیستم نوین66525518

GS506a1044در انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی601 ساریان سیستم نوینLPCB66525520در انتظاردر انتظار02/

GSدر انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی602 A506a1044 LPCBدر انتظاردر انتظار04/
ساریان سیستم نوین66525518

GSدر انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی603 H506a1044 ساریان سیستم نوینLPCB66525521در انتظاردر انتظار05/

GS508G 214063در انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی604
a1044 LPCBدر انتظاردر انتظار07/ VdS/66525518ساریان سیستم نوین

GSدر انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی605 A508G 215059در انتظاردر انتظارVdS66525522ساریان سیستم نوین

GSدر انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی606 B508G 216038در انتظاردر انتظارVdS
ساریان سیستم نوین66525518

ساریان سیستم نوینVdS66525523در انتظاردر انتظارGS525G 216016در انتظارچینSiterwellکاشف دود موضعی607

FMدر انتظاردر انتظارRFD-20003043770در انتظارکره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي UV/IR صنعتی608
ساریان سیستم نوین66525518

RFDدر انتظارکره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي UV/IR صنعتی ضد انفجار609 X-2000FM12ATEX0091X در انتظاردر انتظارFM66525524ساریان سیستم نوین

FMدر انتظاردر انتظارRFD-30003043770در انتظارکره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي IR3 صنعتی610
ساریان سیستم نوین66525518

RFDدر انتظارکره جنوبیRezontechدتکتور شعله اي IR3 صنعتی ضد انفجار611 X-3000FM13ATEX0058X در انتظاردر انتظارFM66525525ساریان سیستم نوین

SD3دتکتور دودي متعارف612
FARE( )

-OC05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075013- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور حرارتی متعارف ثابت613
FARE( )

-TSC05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075015- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور حرارتی متعارف  افزایشی614
FARE( )

-TRC05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075014- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور شعله اي متعارف615
FARE( )

-IRY2CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075235- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3شستس اعالم حریق متعارف616
FARE( )

-DMCL05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075182- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3آژیر اعالم حریق617
SESSY( )

AVSدر انتظارفرانسه SIP2000 CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075144- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3آژیر اعالم حریق  جهت محیط خارجی618
SESSY( )

AVSUدر انتظارفرانسه FP  105CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075358- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(



SD3آژیر اعالم حریق619
SESSY( )

-SOUND05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075184- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور دودي آدرس پذیر620
FARE( )

-OA05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075113- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور حرارتی آدرس پذیر621
FARE( )

-TA05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075112- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور دودي آدرس پذیربهمراه ایزوالتور622
FARE( )

-OA12CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075432- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور حرارتی آدرس پذیر بهمراه ایزوالتور623
FARE( )

-TA12CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075434- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور ترکیبی آدرس پذیر624
FARE( )

-MA05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075159- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3آژیر اعالم حریق  آدرس پذیر625
SESSY( )

-AVSA2000CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075377- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور شعله اي آدرس پذیر626
FARE( )

-IR95CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075234- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3شستی اعالم حریق آدرس پذیر627
FARE( )

-DMA05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075179- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

628
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3
FARE( )

-ETC05 CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075257- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

629
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3
FARE( )

ETCدر انتظارفرانسه B05-CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075258- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

630
ماژول اینرفیس چهار کاناله 

ورودي خروجی
SD3
FARE( )

ETدر انتظارفرانسه C B4 05-CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075331- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

631
ماژول اینرفیس تک کاناله 

ورودي خروجی
SD3
FARE( )

ETCدر انتظارفرانسه B05-N TCC K  2 -  960در انتظاردر انتظارBOSEC

ANPI( )
پرگاس ایمن ویستا22141907

632
ماژول اینرفیس چهار کاناله 

ورودي خروجی
SD3
FARE( )

ETدر انتظارفرانسه C B4 05-N TCC K  2 -  960در انتظاردر انتظارBOSEC

ANPI( )
پرگاس ایمن ویستا22141907

SD3ماژول  دو ورودي یک خروجی633
FARE( )

-EDLCPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075314- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3ماژول  هشت  ورودي چهار خروجی634
FARE( )

EDدر انتظارفرانسه L4CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075284- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور خطی از 3 تا 100 متر635
SEFI( )

-DLFBeCPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075019- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور خطی از 3 تا 30 متر636
SEFI( )

-DLFB30CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075453-2- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

SD3دتکتور خطی از 3 تا 30 متر637
SEFI( )

DLFBدر انتظارفرانسه R30 CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075453-2- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

638Air Sampling  دتکتورSD3
FARE( )

-DFA05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075424-1- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

639Stand Alone دتکتورSD3
FARE( )

Vestaدر انتظارفرانسه & 
DF C - 08-02CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار292002- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

640EX دتکتور دودي متعارف جهت محیطSD3
FARE( )

-VIREXCPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075233- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

641EX دتکتور حرارتی متعارف جهت محیطSD3
FARE( )

-VOEXCPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075093- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

642Wireless دتکتور دوديSD3
FARE( )

OAدر انتظارفرانسه W05-CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075363- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

643Wireless  شاستیSD3
FARE( )

DMAدر انتظارفرانسه W05-CPD0333- Afnorدر انتظاردر انتظار075361- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

644Wireless ماژول SD3
FARE( )

-OI05CPD0333در انتظارفرانسه Afnorدر انتظاردر انتظار075362- CNPP( پرگاس ایمن ویستا22141907(

645
مرکز کنترل متعارف 4   الی 12 زون

بهمراه کلیه قطعات متعارف
SD3
SEFI( )

Alpha 4/8/12Nدر انتظارفرانسه TCC 2-936در انتظاردر انتظارBOSEC

ANPI( )
پرگاس ایمن ویستا22141907

646
مرکز کنترل آدرس پذیر 2  الی 4 لوپ

بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر
SD3
SEFI( )

Hephais 1600Nدر انتظارفرانسه TCC a 2-926/در انتظاردر انتظارBOSEC

ANPI( )
پرگاس ایمن ویستا22141907

647
مرکز کنترل آدرس پذیر 2 لوپ  
بهمراه کلیه قطعات آدرس پذیر

SD3
SEFI( )

Hephais 128Nدر انتظارفرانسه TCC 2-964در انتظاردر انتظارBOSEC

ANPI( )
پرگاس ایمن ویستا22141907

FSCکاشف دود متعارف  دو سیم648 EXPORT در انتظارانگلستانFS CSD- -311-2a506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار02/
FSCکاشف دود متعارف  سه سیم649 EXPORT در انتظارانگلستانFS CSD- -311-3a506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار03/
FSCکاشف دود متعارف  چهار سیم650 EXPORT در انتظارانگلستانFS CSD- -311-4a506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار04/
FSCکاشف حرارتی متعارف دو سیم651 EXPORT در انتظارانگلستانFS CTD- -805-2c506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار01/
FSCکاشف حرارتی متعارف  سه سیم652 EXPORT در انتظارانگلستانFS CTD- -805-3c506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار02/



FSCکاشف حرارتی متعارف  چهار سیم653 EXPORT در انتظارانگلستانFS CTD- -805-4c506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار03/
FSCکاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  دو سیم654 EXPORT در انتظارانگلستانFS CMD- -300-2b506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار01/
FSCکاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  سه سیم655 EXPORT در انتظارانگلستانFS CMD- -300-3b506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار02/
FSCکاشف دود و حرارت (ترکیبی) متعارف  چهار سیم656 EXPORT در انتظارانگلستانFS CMD- -300-4b506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار03/
FSCشستی اعالم حریق657 EXPORT در انتظارانگلستانFS CMC- -217d506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار01/
FSCشستی اعالم حریق658 EXPORT در انتظارانگلستانFS CMC- -817d506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار02/
FSCآژیر اعالم حریق659 EXPORT در انتظارانگلستانFS CS- -3127e506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار02/
FSCآژیر فالشر اعالم حریق660 EXPORT در انتظارانگلستانFS CSF- -3127e506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار03/
FSCزنگ اعالم حریق661 EXPORT در انتظارانگلستانFS CAB- -218e506 فاراد صنعت چابکLPCB44228051در انتظاردر انتظار01/
EURVCدر انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی662 MCP-a653 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
EVTGدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی663 SB-32-a546 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
EVTGدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف خارجی664 E DB-32 -a546 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
Preceptدر انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 2 زون665 en  2KM 573354در انتظاردر انتظارBSI88928666آتش پنجه البرز
Preceptدر انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 4زون666 en  4KM 573354در انتظاردر انتظارBSI88928666آتش پنجه البرز
Preceptدر انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 8 زون667 en  8KM 573354در انتظاردر انتظارBSI88928666آتش پنجه البرز
Preceptدر انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل اعالم 16 زون668 En KM 573354در انتظاردر انتظارBSI88928666آتش پنجه البرز
آتش پنجه البرزBSI88928666در انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 1 لوپ669
آتش پنجه البرزBSI88928666در انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 2 لوپ670
آتش پنجه البرزBSI88928666در انتظاردر انتظار eurotechKM573354در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 4 لوپ671
EURVدر انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر672 MCP IP- - 24LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2116-03
EURVدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر673 ABS-LHK14 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار0067-01
V100-5011j1213در انتظارانگلستانeurotechآژیر وفالشر آدرس پذیر674 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي675 IP -LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول خروجی676 OP -LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي و خروجی677 SIO-LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول کنترل آژیر 1 آمپر678 SCM -LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي گاز دتکتور679 Mini I P-  /LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول کنترل آژیر15 آمپر680 SBM -LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
EURVدر انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي متعارف681 ZMU-LHK13 آتش پنجه البرزINTERTEK88928666در انتظاردر انتظار2120-01
404e1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودي متعارف682 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
400d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف683 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
401d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف684 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
402d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف685 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار03/
403d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف686 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
405k1213-200در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق متعارف داخلی687 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
A510-0108b1213در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 1 لوپ 32 زون688 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
A510-0208b1213در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 2 لوپ 32 زون689 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
A510-0308b1213در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 3 لوپ 32 زون690 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار03/
A510-0408b1213در انتظارانگلستانeurotechکنترل پنل 4 لوپ 32 زون691 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
503e1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودي آدرس پذیر692 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
501d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر693 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار05/
502d1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر694 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار06/
505c1213-200در انتظارانگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر695 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
103j1213-200در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر696 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
104j1213-200در انتظارانگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر697 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
500m1213-200در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر698 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
v100-2101n1213در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودي آدرس پذیر699 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
v100-2201r1213در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی آدرس پذیر700 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
v100-2003m1213در انتظارانگلستانeurotechشستی اعالم حریق آدرس پذیر701 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
v100-2401p1213در انتظارانگلستانeurotechدتکتور ترکیبی آدرس پذیر702 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
v100-2114t1213در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر703 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
v100-2111t1213در انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق آدرس پذیر704 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
V100-2210e1213در انتظارانگلستانeurotechدتکتور دودي متعارف705 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
V100-2505d1213در انتظارانگلستانeurotechدتکتورحرارتی متعارف706 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار08/
v100-5011J1213در انتظارانگلستانeurotechآژیرفالشر اعالم حریق آدرس پذیر707 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
EVSOدر انتظارانگلستانeurotechآژیر اعالم حریق متعارف داخلی708 E-32a546 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
113f1213-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور پایه709 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
504f1213-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور710 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
307f1213-200در انتظارانگلستانeurotechایزوالتور پایه بلند711 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار03/
303g1213-200در انتظارانگلستانeurotechپایه رله دار712 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/



208g1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي/خروجی713 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
200h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي/خروجی  ایزوالتور714 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار01/
202h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول سوئیچ مانیتور715 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار02/
203h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول زون مانیتور716 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار03/
204h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول ورودي خروجی717 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار04/
205h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول خروجی718 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار05/
206h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول آژیر719 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار06/
201h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول مانیتور کوچک720 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار07/
207h1213-200در انتظارانگلستانeurotechماژول تغذیه 72124 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار08/
v100-2010j1213در انتظارانگلستانeurotechآژیر آدرس پذیر722 آتش پنجه البرزLPCB88928666در انتظاردر انتظار03/

723
مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ

VDSدر انتظاردر انتظارCF1100G211013در انتظارانگلستانCooperآدرس پذیر
آفرش22222643

724
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

VDSدر انتظاردر انتظارCF  1200G211013در انتظارانگلستانCooperآدرس پذیر
آفرش22222643

725
مرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ

CF  2000h714در انتظارانگلستانCooperآدرس پذیر LPCBدر انتظاردر انتظار02/
آفرش22222643

726
مرکز کنترل اعالم حریق 4 لوپ

CF  3000h714در انتظارانگلستانCooperآدرس پذیر LPCBدر انتظاردر انتظار01/
آفرش22222643

CAP   320j685در انتظارانگلستانCooper دتکتور دودي آدرس پذیر727 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
آفرش22222643

CAH330m685در انتظارانگلستانCooper دتکتور حرارتی آدرس پذیر728 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
آفرش22222643

729
 دتکتور  دودي/ حرارتی

CAPT 340k685در انتظارانگلستانCooper  آدرس پذیر  LPCBدر انتظاردر انتظار01/
آفرش22222643

CBG370d378در انتظارانگلستانCooperشستی اعالن حریق ادرس پذیر730 LPCBدر انتظاردر انتظار06/
آفرش22222643

CAS 381j714در انتظارانگلستانCooperآژیر اعالن حریق آدرس پذیر731 LPCBدر انتظاردر انتظار05/
آفرش22222643

732
 آژیر/فالشر اعالن حریق

CASB383j714در انتظارانگلستانCooper ادرس پذیر LPCBدر انتظاردر انتظار01/
آفرش22222643

733
دتـکتور دودي آپتیکال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند 

Q01-2a506در انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار05/

734
دتکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت مجهز به سنسور 

Q01-3a506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار06/

735
دتکتور دودي آپتیکال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به 

Q01-4a506در انتظارتایوانHoringسنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار07/

736
دتکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیم مجهز به سنسور هوشمند 

Q05-2b506در انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار04/

737
دتکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور 

Q05-3b506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار05/

738
دتکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به 

Q05-4b506در انتظارتایوانHoringسنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار06/

739
دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت 

Q06-2c506در انتظارتایوانHoringجلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار04/

740
دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند 

Q06-3c506در انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار05/

741
دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور 

Q06-4c506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار06/

742
دتکتور دودي آپتیکال دو سیم مجهز به سنسور هوشمند جهت 

AH-0311-2a506در انتظارتایوانHoringجلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار02/

743
دتکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت مجهز به سنسور 

AH-0311-3a506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار03/

744
دتکتور دودي آپتیکال چهار سیمه با خروجی رله مجهز به 

AH-0311-4a506در انتظارتایوانHoringسنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار04/

745
دتکتور ترکیبی دود+حرارت دو سیم مجهز به سنسور هوشمند 

AH-0315-2b506در انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/

746
دتکتور ترکیبی دود+حرارت با خروجی ریموت مجهز به سنسور 

AH-0315-3b506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار02/



747
دتکتور ترکیبی دود+حرارت چهارسیمه با خروجی رله مجهز به 

AH-0315-4b506در انتظارتایوانHoringسنسور هوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار03/

748
دتکتور حرارتی دو سیمه مجهز به سنسور هوشمند جهت 

AH-0316-2c506در انتظارتایوانHoringجلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/

749
دتکتور حرارتی با خروجی ریموت مجهز به سنسور هوشمند 

AH-0316-3c506در انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار02/

750
دتکتور حرارتی چهار سیمه با خروجی رله مجهز به سنسور 

AH-0316-4c506در انتظارتایوانHoringهوشمند جهت جلوگیري از آالرم کاذب اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار03/

AHS-871a506در انتظارتایوانHoringدتکتور دودي آپتیکال751 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/

752
دتکتور دودي آپتیکال مستقل 9 ولت مجهز به سنسور هوشمند 

NQدر انتظارتایوانHoringجهت جلوگیري از آالرم کاذب S9f506 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/

AH-0822JKISدر انتظارتایوانHoringدتکتور گاز شهري با استاندارد UL آمریکا753 E. اکسیرUL88207611در انتظاردر انتظار256989
AH-0217d506در انتظارتایوانHoringشستی اعالم حریق (با شیشه شکستنی)754 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/
AH-0817d506در انتظارتایوانHoringشستی اعالم حریق برگشت پذیر755 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار02/

AHدر انتظارتایوانHoringآژیر اعالم حریق الکترونیکی (32 تن) با جریان 14/5 میلی آمپر756 S-03127-e506 /02         0832-
CPD-1080در انتظاردر انتظارLPCB 88207611اکسیر

AHدر انتظارتایوانHoringآژیر+فالشر اعالم حریق (32 تن) با جریان 14/5 میلی آمپر757 BS-03127-e506 /03         0832-
CPD-1010در انتظاردر انتظارLPCB 88207611اکسیر

AH-0218e506در انتظارتایوانHoringزنگ اعالم حریق 6 اینچ با جریان 25 میلی آمپر758 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار01/
Exirدتـکتور دودي آپتیکال با خروجی ریموت759 Trading در انتظارچینOSD-2450a1138 اکسیرLPCB 88207611در انتظاردر انتظار04/
LFدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور حرارتی متعارف760 HD- -4112KM 582693در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور دودي متعارف761 PE- -4111KM 582694در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور حرارتی آدرس پذیر762 HD- -6102KM 582693در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoدتکتور دودي آدرس پذیر763 PE- -6101KM 582694در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoشستی آدرس پذیر764 MCP- -6103KM 582695در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoپانل آدرس پذیر  1 لوپ الیفکو765 A6100 /1KM582692در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoپانل آدرس پذیر 2 لوپ  الیفکو766 A6100 /2KM582692در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoپانل آدرس پذیر 4 لوپ  الیفکو767 A6100 /4KM582692در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoشاسی آدرس پذیر الیفکو768 MCP- -6103KM582695در انتظاردر انتظارBSI77485800آتش نورد داتیک
LFدر انتظارانگلستانlifecoآژیر فالشر769 SB- -4228a717 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار01/
LFدر انتظارانگلستانlifecoآژیر770 SD- -4229a717 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار05/

V_GREATکاشف دودي متعارف771 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6623a1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار01/

V_GREATکاشف حرارتی  متعارف772 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6633b1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار01/

V_GREATشستی اعالم حریق متعارف با محیط داخلی773 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6653d1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار 01/

V_GREATکنترل پانل دو زون  متعارف قرمز رنگ774 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6831/2e1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار04/

V_GREATکنترل پانل چهار زون متعارف قرمز رنگ775 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6831/4e1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار03/

V_GREATکنترل پانل هشت زون متعارف قرمز رنگ776 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6831/8e1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار02/

V_GREATکنترل پانل شانزده زون متعارف قرمز رنگ777 GLOBAL 
CORPORATION

VG-6831/16e1174در انتظارچین نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار01/

Vآژیر متعارف778 Great-در انتظارچینVG-6734c1174 نار ایمن فرنام کهنLPCB88923462در انتظاردر انتظار01/
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي متعارف779 S-336a512 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار02/
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف780 H-336D512 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار04/
REدر انتظارانگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف781 FF-736F512 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار04/
REدر انتظارانگلستانRavelپنل اعالم حریق 8 زون متعارف782 R W2558 ( )UOJz.S25344در انتظاردر انتظارUL77485800آتش نورد داتیک
REدر انتظارانگلستانRavelآژیر متعارف783 S-736e506 آتش نورد داتیکLPCB77485800در انتظاردر انتظار02/

کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر یک لوپ784
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا RS -H VF 0810S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ785
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا RS -H VF 0820S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر دو لوپ786
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارElite(H) VF1420S24831در انتظارآمریکا



کنترل پنل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر چهار لوپ787
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارElite(H) VF1440S24831در انتظارآمریکا

پنل تکرار کننده آنالوگ آدرس پذیر788
 VES Fire 

 Detection

Systems

eViewدر انتظارآمریکا VF 1172S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

789
ماژول Network پنل هاي مرکزي اعالم حریق و پنل هاي 

تکرار کننده

 VES Fire 
 Detection

Systems

eNetدر انتظارآمریکا VF 1170-00S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

برد ورودي/خروجی 16 کاناله790
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF1171-00S24831در انتظارآمریکا

دتکتوردود فتوالکتریک آدرس پذیر791
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2011-00S6661در انتظارآمریکا

دتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر792
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2010-00S6660در انتظارآمریکا

دتکتور مولتی(دود و حرارت) آدرس پذیر793
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2012-00S6661در انتظارآمریکا

پایه 4" مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر794
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF7001-00S6661در انتظارآمریکا

پایه 6" مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر795
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF7002-00S6661در انتظارآمریکا

پایه 6" داراي آژیر داخلی مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر796
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF7008-00S6661در انتظارآمریکا

شستی اعالم حریق آدرس پذیر قابل ریست797
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF3031-00S8375در انتظارآمریکا

ماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودي(لوپ پاور)798
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF6024-00S6659در انتظارآمریکا

ماژول آدرس پذیر تک کاناله خروجی(لوپ پاور)799
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF6052-00S6659در انتظارآمریکا

ماژول آدرس پذیر(داراي ایزوالتور داخلی)800
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF6041-00S6659در انتظارآمریکا

ماژول ایزوالتور اتصال کوتاه801
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF6003-00S5569در انتظارآمریکا

802Temporal مینی آژیر 24 ولت
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF4027E225095در انتظارآمریکا

803Selectable آژیر 24 ولت
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF4000E225095در انتظارآمریکا

804
آژیر استروب 24 ولت Selectable با قابلیت تنظیم شدت نور 

استروب

 VES Fire 
 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF4002E225095در انتظارآمریکا

کنترل پنل متعارف 2 زون805
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا CP VF  1842S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

کنترل پنل متعارف 4 زون806
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا CP VF  1844S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

کنترل پنل متعارف 8 زون807
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا CP VF  1848S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار



دتکتوردود متعارف فتوالکتریک808
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2032-00S6661در انتظارآمریکا

دتکتور حرارت ثابت / افزایشی متعارف809
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2020-00S6660در انتظارآمریکا

پایه 4" مخصوص نصب دتکتور متعارف810
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2050-00S6661در انتظارآمریکا

پایه 6" مخصوص نصب دتکتور متعارف811
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF2051-00S6661در انتظارآمریکا

کنترل پنل سیستم اطفاي حریق گازي812
 VES Fire 

 Detection

Systems

Eliteدر انتظارآمریکا XT VF  1810S24831در انتظاردر انتظارUL26423577آگراپاد پایار

ماژول تخلیه عامل اطفاي گازي813
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF1824-40S24832در انتظارآمریکا

سوئیچ غیر فعال کردن سیستم اطفاي گازي814
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF1832-10S24832در انتظارآمریکا

شستی جلوگیري از تخلیه عامل اطفاي گازي815
 VES Fire 

 Detection

Systems

آگراپاد پایارUL26423577در انتظاردر انتظارVF1823-10S24832در انتظارآمریکا

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ458S-2LS25214در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور دودي متعارف816
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG318-2L512a/02در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور دودي متعارف817
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG-413SD-21138a/04در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور دودي متعارف818
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ458H-2LS25225در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور حرارتی متعارف819
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG323-2L512d/04در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور حرارتی متعارف820
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ458SH-2LS25214در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور ترکیبی متعارف821
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ568D-S-LS25214در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور دودي آدرس پذیر822
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ568D-H-LS25225در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور حرارتی آدرس پذیر823
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ568D-SH-LS25214در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارددتکتور ترکیبی آدرس پذیر824
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG921-FTC512f/04در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردشستی متعارف825
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارFGMSS25318در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردشستی آدرس پذیر826
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG-03127S506e/02در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردآژیر متعارف827
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG-03127BS506e/03در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردآژیر فالشر متعارف828
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

LPCB66521793در انتظاردر انتظارFG-0218506e/01در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردزنگ(Bell) متعارف829
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

Fireguard در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردبیم دتکتور830 Beam 
Detector

G209159در انتظاردر انتظارVDS66521793
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ-515MCS25315در انتظارانگلیسFireguard  فایرگارداینترفیس(ماژول) کنترل آدرس پذیر831
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ-515MMS25315در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردماژول مانیتورینگ آدرس پذیر832
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ-515MRS25315در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردماژول رله آدرس پذیر833
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ500-RPS25315در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردپنل ریپیتر(تکرار کننده) آدرس پذیر834
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ400series-404S25209در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردکنترل پنل اعالم حریق متعارف 4 زون835
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)



UL66521793در انتظاردر انتظارIQ400series-408S25209در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردکنترل پنل اعالم حریق متعارف 8 زون836
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ500series - 1-4 LoopS25209در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 1 الی 4 لوپ837
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

UL66521793در انتظاردر انتظارIQ800seriesS25209در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردکنترل پنل اطفاي حریق838
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

Preceptدر انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردکنترل پنل اعالم حریق متعارف 2 الی 16 زون (آژیر مستقل)839 en  2-16
Precept en L  16KM95744در انتظاردر انتظارBSI66521793

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

840
کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعالم حریق متعارف 2 الی16 

Backup فایرگاردزون بهمراه منبع تغذیه و باتري  Fireguardدر انتظارانگلیس

 Precept en  8 repeater

with

230Va.c. PSE and Battery  
Back-up

KM95744در انتظاردر انتظارBSI66521793
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

841
کنترل پنل ریپیتر(تکرار کننده) اعالم حریق متعارف 8 الی16 

در انتظارانگلیسFireguard  فایرگاردزون بدون منبع تغذیه 
 Precept en  8-32

repeater without 
PSE

KM95745در انتظاردر انتظارBSI66521793
شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

NOVARکاشف حرارتی ثابت متعارف842 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار800171G 213068در انتظارآلمان

NOVARکاشف حرارتی عکس العمل سریع متعارف843 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار800271G 213069در انتظارآلمان

NOVARکاشف دودي متعارف844 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار800371G 213066در انتظارآلمان

845OT blue کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  متعارفNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار800375G 213065در انتظارآلمان

846O2T کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  متعارفNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار800374G 213070در انتظارآلمان

NOVARکاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر847 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802171G 204058در انتظارآلمان

NOVARکاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر848 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802271G 204059در انتظارآلمان

NOVARکاشف دودي آدرس پذیر849 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802371G 204060در انتظارآلمان

850OT کاشف ترکیبی دودي / حرارتی آدرس پذیرNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802373G 205070در انتظارآلمان

851OT blue کاشف ترکیبی دودي / حرارتی آدرس پذیرNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802375G 205071در انتظارآلمان

852O2T کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس پذیرNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802374G 204061در انتظارآلمان

NOVARکاشف ترکیبی دودي / حرارتی / گازي  آدرس پذیر853 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802473G 205072در انتظارآلمان

854
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس پذیر O2T با فالشر 

داخلی
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802383G 205111در انتظارآلمان

NOVARکاشف دودي آدرس پذیر با زنگ داخلی855 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802382G 206090در انتظارآلمان

856
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس پذیر O2T با فالشر و 

زنگ داخلی
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار802385G 205111در انتظارآلمان

857
کاشف حرارتی عکس العمل سریع آدرس پذیر مخصوص 

مناطق انفجاري
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظارEX803271.G 209223در انتظارآلمان

NOVARکاشف دودي آدرس پذیر مخصوص مناطق انفجاري858 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظارEX803371.G 209224در انتظارآلمان

859
کاشف ترکیبی دودي / حرارتی  آدرس پذیر O2T مخصوص 

مناطق انفجاري
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظارEX803374.G 209225در انتظارآلمان

NOVARشستی اعالم حریق متعارف860 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804900G 205001در انتظارآلمان

861
شستی اعالم حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء 

حریق
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804901G 205001در انتظارآلمان

862
شستی اعالم حریق متعارف مخصوص استفاده در سیستم اطفاء 

حریق
NOVAR GMBH  

honeywell
پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804902G 205114در انتظارآلمان

NOVARشستی اعالم حریق آدرس پذیر863 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804905G 205002در انتظارآلمان

NOVARشستی اعالم حریق آدرس پذیر رله دار864 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804906G 205002در انتظارآلمان

NOVARقاب شستی اعالم حریق - قرمز865 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار704900G 205001در انتظارآلمان



NOVARقاب شستی اعالم حریق - آبی866 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار704901G 205001در انتظارآلمان

NOVARقاب شستی اعالم حریق - زرد867 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار704902G 205114در انتظارآلمان

NOVARشستی اعالم حریق متعارف سایز کوچک868 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804970G 205131در انتظارآلمان

NOVARشستی اعالم حریق آدرس پذیر سایز کوچک869 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار804971G 205132در انتظارآلمان

NOVARماژول 4 ورودي و 2 خروجی870 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار808623G 210020در انتظارآلمان

871AC ماژول 2 ورودي و 2 خروجی 230 ولتNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار808600.230G 210091در انتظارآلمان

872DC ماژول 2 ورودي و 2 خروجی 24 ولتNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار808600.24G 210091در انتظارآلمان

NOVARماژول رله -  12 رله خروجی873 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار808610.10G 206044در انتظارآلمان

NOVARماژول LED - با 32 خروجی874 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظار808611.10G 206044در انتظارآلمان

NOVARزنگ اعالم حریق آدرس پذیر875 GMBH  
honeywell

IQدر انتظارآلمان Alarm8 G 206001در انتظاردر انتظارVDS88611624پتروفرین کیهان

NOVARزنگ و فالشر ترکیبی اعالم حریق آدرس پذیر876 GMBH  
honeywell

IQدر انتظارآلمان Alarm8 G 206003در انتظاردر انتظارVDS88611624پتروفرین کیهان

NOVARفالشراعالم حریق آدرس پذیر877 GMBH  
honeywell

IQدر انتظارآلمان Alarm8 G 206002در انتظاردر انتظارVDS88611624پتروفرین کیهان

878ES Compact پانل اعالم حریق سريNOVAR GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظارCompactG 214072در انتظارآلمان

NOVARپانل اعالم حریق سري IQ8 Control آدرس پذیر 1 تا 4 لوپ879 GMBH  
honeywell

IQدر انتظارآلمان Control C M8  /G S 205129 /  294050در انتظاردر انتظارVDS88611624پتروفرین کیهان

880
پانل اعالم حریق سري FLEXES Control آدرس پذیر 1 تا 

16 لوپ
NOVAR GMBH  

honeywell
FlexESدر انتظارآلمان Control G S 209207 /  209207در انتظاردر انتظارVDS88611624پتروفرین کیهان

NOVARپانل اطفاء حریق سري 8818010 GMBH  
honeywell

پتروفرین کیهانVDS88611624در انتظاردر انتظارSeries8010  04G 205064در انتظارآلمان

882
دتکتور دود خطی شامل واحد فرستنده ، گیرنده ، کنترلر و 

FireBeamدر انتظارانگلستانFIREBEAMآینه براي فاصله تا 40 متر Plus G206056در انتظاردر انتظارVds88611624پتروفرین کیهان

883
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر داراي 2 لوپ با قابلیت 

افزایش ظرفیت
Olympia 

Electronics
BSR-2104a1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار01/

884
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر داراي 4 لوپ با قابلیت 

افزایش ظرفیت
Olympia 

Electronics
BSR-2114a1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار02/

 Olympiaکاشف دود  آدرس پذیر885
Electronics

BSRدر انتظاریونان A-6055/b1010 ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار01/

 Olympiaشستی اعالم حریق آدرس پذیر886
Electronics

BSRدر انتظاریونان A-5036/00118/101/1/2012در انتظاردر انتظارEVPU66518241ملی اطفاء ایران

 Olympiaآژیر- استروب الیت ترکیبی آدرس پذیر887
Electronics

ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظارBSR-503200209/101/1/2012در انتظاریونان

 Olympiaمرکز کنترل اعالم حریق متعارف888
Electronics

ملی اطفاء ایرانVDS66518241در انتظاردر انتظارBS-636G210141در انتظاریونان

 Olympiaکاشف دود  متعارف889
Electronics

BS-655b1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار02/

 Olympiaشستی اعالم حریق متعارف890
Electronics

-BS-536CPD1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0256-

891LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 مداري باOlympia 
Electronics

-BS -1638CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

892LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 مداري باOlympia 
Electronics

-BS-1642CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

893LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 مداري باOlympia 
Electronics

-BS- 1646CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

894
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر داراي 2 لوپ با قابلیت 

افزایش ظرفیت
Olympia 

Electronics
BSR-2104a1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار01/

895
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر داراي 4 لوپ با قابلیت 

افزایش ظرفیت
Olympia 

Electronics
BSR-2114a1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار02/

 Olympiaکاشف دود  آدرس پذیر896
Electronics

BSRدر انتظاریونان A-6055/b1010 ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار01/

 Olympiaشستی اعالم حریق آدرس پذیر897
Electronics

BSRدر انتظاریونان A-5036/00118/101/1/2012, 
c1010 LPCBدر انتظاردر انتظار02/ & EVPU  66518241ملی اطفاء ایران



898LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 مداري باOlympia 
Electronics

-BS -1638CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

899LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 مداري باOlympia 
Electronics

-BS-1642CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

900LCD مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 مداري باOlympia 
Electronics

-BS- 1646CPR1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار0512-

 Olympiaمرکز کنترل اعالم حریق متعارف901
Electronics

ملی اطفاء ایرانVDS66518241در انتظاردر انتظارBS-636G210141در انتظاریونان

 Olympiaکاشف دود  متعارف902
Electronics

BS-655b1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار02/

 Olympiaکاشف حرارت  متعارف903
Electronics

BS-660d1010در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانLPCB66518241در انتظاردر انتظار01/

 Olympiaشستی اعالم حریق متعارف904
Electronics

-BS-536CPD1293در انتظاریونان -0256, 
c1010 LPCBدر انتظاردر انتظار01/ & EVPU  66518241ملی اطفاء ایران

 Olympiaآژیر- استروب الیت ترکیبی متعارف905
Electronics

-BS-531CPD1293در انتظاریونان ملی اطفاء ایرانEVPU66518241در انتظاردر انتظار 0356-

906
آشکار ساز دودي ( فتو الکتریک)  متعارف داراي پایه و خروجی 

LED ریموت VRC0001-10در انتظارانگلستانa512 ایمن پاسارگادLPCB88533381در انتظاردر انتظار02/

907
آشکار ساز ترکیبی دود و حرارت فتوالکتریک متعارف داراي 

LED پایه و خروجی  ریموتVRC0002-10در انتظارانگلستانb512 ایمن پاسارگادLPCB88533381در انتظاردر انتظار02/

908
آشکارساز حرارتی متعارف class A2S  با عملکرد ثابت و 

LED افزایشی داراي پایه و خروجی  ریموتVRC0003-10در انتظارانگلستانd512 ایمن پاسارگادLPCB88533381در انتظاردر انتظار03/

909
آشکارساز حرارتی  متعارف Class A2R  با عملکرد ثابت و 

LED افزایشی  داراي پایه و خروجی  ریموتVRC0003-10در انتظارانگلستانd512 ایمن پاسارگادLPCB88533381در انتظاردر انتظار04/

BSIدر انتظاردر انتظار0053KM 630921-01در انتظارانگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  1 زون910 Kitmark 88533381ایمن پاسارگاد
BSIدر انتظاردر انتظار0054KM 630921-01در انتظارانگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  2 زون911 Kitmark 88533381ایمن پاسارگاد
BSIدر انتظاردر انتظار0055KM 630921-01در انتظارانگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  4 زون912 Kitmark 88533381ایمن پاسارگاد
BSIدر انتظاردر انتظار0056KM 630921-01در انتظارانگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  6 زون913 Kitmark 88533381ایمن پاسارگاد
BSIدر انتظاردر انتظار0057KM 630921-01در انتظارانگلستانVRCکنترل پنل اعالم حریق  8 زون914 Kitmark 88533381ایمن پاسارگاد
REدر انتظارانگلستانRavelزنگ اعالم حریق متعارف915 B-736e506 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار01/
REدر انتظارانگلستانRavelآژیراعالم حریق متعارف916 S-736e506 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار02/
REدر انتظارانگلستانRavelآژیرفالشر اعالم حریق متعارف917 SS-736e506 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار03/
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي متعارف918 S-336a512 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار02/
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور ترکیبی متعارف919 SH-336B512 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار02/
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی ثابت و متغیررمتعارف920 H-336D512 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار04/
REدر انتظارانگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف921 FF-736F512 آریا دژ نتLPCB88215486در انتظاردر انتظار04/
REدر انتظارانگلستانRavelپانل 4 زون متعارف - بدنه قرمزمتعارف922 R2504UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپانل 4 زون متعارف - بدنه سفیدمتعارف923 W-2504UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپانل 8 زون متعارف - بدنه قرمزمتعارف924 R-2508UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپانل 8 زون متعارف - بدنه سفیدمتعارف925 W-2508UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیرخروجی926 MC-717 UOXX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25343
REدر انتظارانگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیر ورودي927 MM-717 UOXX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25343
REدر انتظارانگلستانRavelماژول کنترلی آدرس پذیر928 MR-717 UOXX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25343
REدر انتظارانگلستانRavelشستی اعالم حریق متعارف929 P-716UNIU S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25357
REدر انتظارانگلستانRavelشستی اعالم حریق دو مرحله اي متعارف930 P TLP-716 1UNIU S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25357
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی دودي متعارف931 SH M316 -2UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی متعارف932 H316 -2UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر933 A SH317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی آدرس پذیر934 A HL317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر935 A SHL317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور ترکیبی آدرس پذیر936 D SH317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelپنل اعالم حریق 4 زون937 R W2554 ( )UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپنل اعالم حریق 8 زون متعارف938 R W2558 ( )UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپنل تشخیص گاز 4 زون-بدنه سفید939 AR W-25 -UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelپنل تشخیص گاز 4زون -بدنه قرمز940 AR R-25 -UOJZ S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25344
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف941 H M316 -2UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف942 H L316 -2UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف943 H LM316 -2UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف944 H316 -4UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارمتعارف945 H M316 -4UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور حرارتی خودکارآدرس پذیر946 H317-UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور کوچک داراي دو ال اي دي آدرس پذیر947 D HL317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091



REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور فوتوالکتریک /حرارتی آدرس پذیر948 D SHL-317 -UQGS S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف949 S316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف950 S M316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف951 SH316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف952 S L316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف953 S LM316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف954 SH L316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف955 SH LM316 -2UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف956 S316 -4UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف957 S M316 -4UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف958 SH316 -4UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارمتعارف959 SH M316 -4UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر960 A S317 -UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر961 A SL317 -UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر962 D S317 -UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091
REدر انتظارانگلستانRavelدتکتور دودي خودکارآدرس پذیر963 D SL-317 -UROX S. آریا دژ نتUL88215486در انتظاردر انتظار25091

964LED تکرار کنندهGeneral 
Electric UTC/

آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظارNX-124AMCX.BP6026در انتظارآمریکا

965LCD تکرار کنندهGeneral 
Electric UTC/

آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظارNX-148EALVY.S4006در انتظارآمریکا

 Generalکاشف دود و حرارتی  بی سیم966
Electric UTC/

TX-6010-01-1UTGTدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1272

 Generalکاشف دود و حرارتی  بی سیم967
Electric UTC/

NST562UTGTدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1272

 Generalکاشف دود و حرارتی  بی سیم968
Electric UTC/

95UTGT-02-848-60در انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3272

 Generalماژول توسعه 8 زون اعالم حریق969
Electric UTC/

NX-216AMCXدر انتظارآمریکا BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6026

 Generalکنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعالم حریق و امنیتی970
Electric UTC/

NX-4NBSXدر انتظارآمریکا S. 4006
NBSX S7. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار4006

 Generalکنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعالم حریق و امنیتی971
Electric UTC/

NX-6NBSXدر انتظارآمریکا S. 4006
NBSX S7. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار4006

 Generalکنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعالم حریق و امنیتی972
Electric UTC/

NX-8NBSXدر انتظارآمریکا S. 4006
NBSX S7. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار4006

 Generalکنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعالم حریق و امنیتی973
Electric UTC/

NXدر انتظارآمریکا E-8
NBSX S. 4006
NBSX S7. 4006
APOU BP. 5721

آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار

 Generalکاشف دود  بی سیم974
Electric UTC/

NXدر انتظارآمریکا N I-492 -
TCC H g2- 541/ BOSECدر انتظاردر انتظار  Anpi- 71192آوند انرژي

 Generalمرکز اعالم حریق آدرس پذیر975
Electric UTC/

EST3در انتظارآمریکا
AMCX S. 3000
AMCX S. 3424
APOU S. 3424

آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار

 Generalکارت لوپ پنل اعالم حریق976
Electric UTC/

-SSDC3در انتظارآمریکا 1UUKL S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار232

 Generalکارت لوپ پنل اعالم حریق977
Electric UTC/

-SDDC3در انتظارآمریکا 1UUKL S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار232

 Generalمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ978
Electric UTC/

QS1SYZVدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3000

 Generalمرکز اعالم حریق آدرس پذیر چهار لوپ و متعارف979
Electric UTC/

QS4SYZVدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3000

 Generalمرکز اعالم حریق متعارف تا 48 زون980
Electric UTC/

QSCSYZVدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3000

 Generalسنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق981
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا PS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق ( ثابت)982
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا HFS-UQGS S7. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1122

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق (متغیر)983
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا HRS-UQGS S7. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1123

984
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و حرارتی (ثابت و متغیر) 

اعالم حریق
General 

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا PHS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

985
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و حرارتی (ثابت و متغیر) و 

منوکسید کربن اعالم حریق
General 

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا IPHS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853



 Generalسنسور آدرس پذیر دودي یونیزاسیون اعالم حریق986
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا IS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعالم حریق987
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا HRS2-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1122

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعالم حریق988
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا HFS2-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1122

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر989
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا AB G- 4UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر990
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا AB GT- 4UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalسنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق991
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا PS2-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي ایزوالتور992
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا IB-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي رله خروجی993
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا RB-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی994
Electric UTC/

SIGA-270UNIUدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی995
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا L-270UNIU S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی996
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا P-270UNIU S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی997
Electric UTC/

SIGA-278UNIUدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalماژول ایزوالتور998
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا IM-UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalآژیر و فالشر999
Electric UTC/

Gدر انتظارآمریکا R HDVM1 -ULSZ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalآژیر1000
Electric UTC/

Gدر انتظارآمریکا R P1 -ULSZ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalفالشر1001
Electric UTC/

Gدر انتظارآمریکا VM1-UUKC S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار5389

 Generalآژیر قدرتمند1002
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا T757-1 -ULSZ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalآژیر و فالشر قدرتمند1003
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا T757-7 -ULSZ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalآژیر و فالشر قدرتمند1004
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا T757-8 -ULSZ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalمحافظ آژیر و فالشر قدرتمند جهت محیط خارجی1005
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا WB757 -UCST S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalزنگ اعالم حریق1006
Electric UTC/

Dدر انتظارآمریکا AW439 -10UCST S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalزنگ اعالم حریق1007
Electric UTC/

Dدر انتظارآمریکا AW439 -6UCST S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار218

 Generalچراغ سر درب1008
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا LED-URRQ S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2490

 Generalماژول ورودي خروجی آدرس پذیر1009
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا IO-UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول کالس A/B آدرس پذیر1010
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا UM-UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول ورودي خروجی آدرس پذیر1011
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا MIO-UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول دو ورودي آدرس پذیر1012
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا CT- 2UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول تک ورودي آدرس پذیر1013
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا CT- 1UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول خروجی رله آدرس پذیر1014
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا CR-SYSW S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول خروجی آدرس پذیر1015
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا CC- 1SYSW S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalکارت اطفاء حریق1016
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا REL-SYSW S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

1017(MANUAL ABORT) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

RELAدر انتظارآمریکا ABT-UEHX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6625



1018(SERVICE DISCONECT) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

RELAدر انتظارآمریکا SRV-UEHX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6625

 Generalآژیر اعالم حریق1019
Electric UTC/

Dدر انتظارآمریکا AW329 -UCST E. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار4186

 Generalپنل تکرارکننده1020
Electric UTC/

ANNدر انتظارآمریکا D3-6 /UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalمنبع تغذیه1021
Electric UTC/

PPSدر انتظارآمریکا M3- /ALVY S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ قابلیت ارتقا به دو لوپ1022
Electric UTC/

VS2UOJZدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3000

 Generalمرکز اعالم حریق آدرس پذیر تک لوپ1023
Electric UTC/

VS1FSZIدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3000

 Generalپنل تکرارکننده1024
Electric UTC/

RLCDFSYEدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalپنل تکرارکننده1025
Electric UTC/

RLEDFSYEدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalسنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1026
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا PS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق ( ثابت)1027
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا HFS-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1122

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق (متغیر)1028
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا HRS-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1122

1029
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و حرارتی (ثابت و متغیر) 

اعالم حریق
General 

Electric UTC/
GSAدر انتظارآمریکا PHS-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

1030
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و حرارتی (ثابت و متغیر) 

اعالم حریق
General 

Electric UTC/
Vدر انتظارآمریکا PHS-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق (متغیر)1031
Electric UTC/

Vدر انتظارآمریکا HRD-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalسنسور آدرس پذیر حرارتی اعالم حریق ( ثابت)1032
Electric UTC/

Vدر انتظارآمریکا HFD-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي رله خروجی1033
Electric UTC/

RBدر انتظارآمریکا U4UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي ایزوالتور1034
Electric UTC/

IBدر انتظارآمریکا U4UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalپایه سنسور آدرس پذیر داراي آژیر1035
Electric UTC/

SBدر انتظارآمریکا U4UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6593

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی1036
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا M- 270UNIU S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی1037
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا M P- 270UNIU S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی1038
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا M- 278UNIU S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار2318

 Generalماژول ورودي آدرس پذیر1039
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا CT- 2UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول ورودي آدرس پذیر1040
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا CT- 1UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول خروجی رله آدرس پذیر1041
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا CR-UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

 Generalماژول خروجی آدرس پذیر1042
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا CC- 1UOXX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار3424

1043
پنل اعالن حریق آدرس پذیر تک لوپ با قابلیت شبکه شدن با 

پنل هاي متعارف و آدرس پذیر
General 

Electric UTC/
Xدر انتظارهلند F2 - 1a1199 /06

TCC a2-907/در انتظاردر انتظارLPCB

BOSEC
آوند انرژي71192

1044
مرکز اعالن حریق آدرس پذیر 2 لوپ قابل

افزایش به چهار لوپ، 64 زون، با قابلیت شبکه شدن با پنل 
هاي متعارف و آدرس پذیر

General 
Electric UTC/

Xدر انتظارهلند F2 - 2a1199 /10
TCC a2-907/در انتظاردر انتظارLPCB

BOSEC
آوند انرژي71192

 Generalمرکز تکرار کننده پنل1045
Electric UTC/

Xدر انتظارهلند FR2 -a R1199 / آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار01

 Generalکاشف حرارتی آدرس پذیر1046
Electric UTC/

DT2063TCCدر انتظارهلند c2-865/در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalکاشف ترکیبی دودي ، حرارتی آدرس پذیر1047
Electric UTC/

DPدر انتظارهلند T2061TCC a2-907/ آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار 

 Generalپایه دتکتور داراي ایزوالتور1048
Electric UTC/

DB2016G203028در انتظارهلند
TCC a2-907/در انتظاردر انتظارVDS

BOSEC
آوند انرژي71192



 Generalماژول ایزوالتور1049
Electric UTC/

ISM-95TCCدر انتظارهلند a2-907/در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalشستی آدرس پذیر خارجی1050
Electric UTC/

DMدر انتظارهلند E2010TCC a2-907/در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر داخل ساختمان1051
Electric UTC/

AS2366TCCدر انتظارهلند a2-907/در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalآژیر آدرس پذیر داخل ساختمان1052
Electric UTC/

, AS2363G210142در انتظارهلند
TCC a2-907/در انتظاردر انتظارVDS

BOSEC
آوند انرژي71192

 Generalکاشف دودي1053
Electric UTC/

DPدر انتظارهلند I721TCC2-914در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalکاشف دودي و حرارتی1054
Electric UTC/

DPدر انتظارهلند T721TCC2-914در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalشستی  داخلی1055
Electric UTC/

آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظارDMN700TCC2-914در انتظارهلند

 Generalشستی   خارجی1056
Electric UTC/

DMNدر انتظارهلند E700 100TCC2-914در انتظاردر انتظارBOSEC71192آوند انرژي

 Generalتکرار کننده LED با امکان نمایش 8 ناحیه1057
Electric UTC/

NX-108AOTXدر انتظارآمریکا BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6026

 Generalکاشف دود و حرارت بی سیم1058
Electric UTC/

RFدر انتظارآمریکا NSI562 4AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6027

 Generalکاشف دود و حرارت بی سیم1059
Electric UTC/

TX-6212-03-1AOTXدر انتظارآمریکا BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6028

 Generalماژول دو خروجی آدرس پذیر1060
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا CC- 2AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6029

1061(MANUAL RELEASE) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا REL278 -AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6030

1062(MANUAL RELEASE) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

Aدر انتظارآمریکا REL276 -AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6031

1063
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودي و حرارتی (ثابت و متغیر) و 

منوکسید کربن اعالم حریق
General 

Electric UTC/
GSAدر انتظارآمریکا IPHS-AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6032

 Generalسنسور آدرس پذیر دودي اعالم حریق1064
Electric UTC/

Vدر انتظارآمریکا PS-AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6033

 Generalماژول دو خروجی آدرس پذیر1065
Electric UTC/

GSAدر انتظارآمریکا CC- 2AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6034

 Generalسنسور خطی دودي-بیم دتکتور1066
Electric UTC/

FDدر انتظارهلند R805AOTX BP. آوند انرژيVDS71192در انتظاردر انتظار6035

 Generalسنسور خطی دودي-بیم دتکتور1067
Electric UTC/

FDدر انتظارهلند R810  AOTX BP. آوند انرژيVDS71192در انتظاردر انتظار6036

 Generalکاشف دودي آدرس پذیر1068
Electric UTC/

DP2061AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيVDS71192در انتظاردر انتظار6037

 Generalپایه دتکتور آدرس پذیر1069
Electric UTC/

DB2002AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6038

 Generalماژول ورودي آدرس پذیر1070
Electric UTC/

IUدر انتظارهلند C2050AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6039

 Generalماژول چهار ورودي آدرس پذیر1071
Electric UTC/

IOدر انتظارهلند C2014AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6040

 Generalماژول دو ورودي- یک خروجی آدرس پذیر1072
Electric UTC/

IOدر انتظارهلند C2031AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6041

 Generalماژول دو ورودي-دو خروجی آدرس پذیر1073
Electric UTC/

IOدر انتظارهلند C2032AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6042

 Generalماژول چهار ورودي-چهار خروجی آدرس پذیر1074
Electric UTC/

IOدر انتظارهلند C2034AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6043

 Generalماژول 24 ولت خروجی آدرس پذیر1075
Electric UTC/

IUدر انتظارهلند C2080AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6044

 Generalماژول زون1076
Electric UTC/

IUدر انتظارهلند C2055AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6045

 Generalشستی آدرس پذیر داخلی1077
Electric UTC/

DM2010AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6046

 Generalآژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان1078
Electric UTC/

AS2364AOTXدر انتظارهلند BP. VDSدر انتظاردر انتظار6047

BOSEC
آوند انرژي71192

 Generalآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج از ساختمان1079
Electric UTC/

AS2367AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6048

 Generalکنترل پنل متعارف دو زون1080
Electric UTC/

Xدر انتظارهلند F1 - 2AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6049



 Generalکنترل پنل متعارف چهار زون1081
Electric UTC/

Xدر انتظارهلند F1 - 4AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6050

 Generalکنترل پنل متعارف هشت زون1082
Electric UTC/

Xدر انتظارهلند F1 - 8AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6051

 Generalکارت شبکه کنترل پنل متعارف1083
Electric UTC/

NB2010-1-AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6052

 Generalکاشف دودي بهمراه رله خروجی1084
Electric UTC/

DPدر انتظارهلند R721AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6053

 Generalکاشف دودي و حرارتی بهمراه رله خروجی1085
Electric UTC/

DPدر انتظارهلند RT721AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6054

 LEDGeneral سر درب1086
Electric UTC/

AI672AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6055

 LEDGeneral سر درب بهمراه آژیر بازر1087
Electric UTC/

AI673AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6056

1088(MANUAL RELEASE) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

DMNدر انتظارهلند Y700AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6057

1089(EXTINGUISHING HOLD) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

DMNدر انتظارهلند B700AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6058

1090(ABORT EXTINGUISHING) شستی اطفاء حریقGeneral 
Electric UTC/

DMNدر انتظارهلند W700AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6059

 Generalشستی اعالم حریق داخل ساختمان1091
Electric UTC/

B279در انتظارآمریکا -1110AOTX BP. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار6060

BRKکاشف دود موضعی1092 First Alert- SA520AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6063
BRKکاشف دود موضعی1093 First Alert- P900AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6066
BRKکاشف دود موضعی1094 First Alert- SA710AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6067
BRKکاشف دود موضعی1095 First Alert- FG250AOTXدر انتظارآمریکا  BP. آوند انرژيETL71192در انتظاردر انتظار6068

 Generalشستی اعالم حریق خارج از ساختمان1096
Electric UTC/

DMNدر انتظارهلند E700 100AOTX BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6069

 Generalشستی آدرس پذیر داخل ساختمان1097
Electric UTC/

SIGAدر انتظارآمریکا P-270AOTX BP. ULدر انتظاردر انتظار6070 FM LPCB/ / /
CSFM ULC/

آوند انرژي71192

 Generalشستی آدرس پذیر داخل ساختمان1098
Electric UTC/

SIGA-278AOTXدر انتظارآمریکا BP. ULدر انتظاردر انتظار6071 FM LPCB/ / /
CSFM ULC/

آوند انرژي71192

 Generalشستی اعالم حریق داخل ساختمان1099
Electric UTC/

DMN700AOTXدر انتظارهلند BP. آوند انرژيBOSEC71192در انتظاردر انتظار6072

دتکتور مکشی لیزري1100
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLF-250URRQدر انتظارمالزي S7. در انتظاردر انتظار9056

UL

FM

LPCB

CSFM

آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1101
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLF-500URRQدر انتظارمالزي S7. در انتظاردر انتظار9056

UL

FM

LPCB

CSFM

آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1102
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VEPدر انتظارمالزي A- 00URXG S7. در انتظاردر انتظار24829

UL

FM

LPCB

CSFM

آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1103
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VEPدر انتظارمالزي A- 10URXG S7. ULدر انتظاردر انتظار24830

FM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1104
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLC-500URXGدر انتظارمالزي S. ULدر انتظاردر انتظار5198

FM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1105
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLC-505URXGدر انتظارمالزي S. ULدر انتظاردر انتظار5198

CSFM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1106
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLI-880URXGدر انتظارمالزي S. ULدر انتظاردر انتظار24829

CSFM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1107
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLI-885URXGدر انتظارمالزي S. در انتظاردر انتظار24829
UL

CSFM

FM

آوند انرژي71192



دتکتور مکشی لیزري1108
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VLPURXGدر انتظارمالزي S. ULدر انتظاردر انتظار5198

FM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1109
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VEUدر انتظارمالزي A- 00URXG S. ULدر انتظاردر انتظار5198

FM
آوند انرژي71192

دتکتور مکشی لیزري1110
Honeywell/ 

XTRALIS

Vesda

VEUدر انتظارمالزي A- 10URXG S. در انتظاردر انتظار5198
UL

FM

ULC

آوند انرژي71192

Generalمرکز اعالم حریق هوشمند1111

Electric UTC/
iO1000UOJZدر انتظارآمریکا S. ULدر انتظاردر انتظار3000

CSFM
آوند انرژي71192

Generalمرکز اعالم حریق هوشمند1112

Electric UTC/
iO64UOJZدر انتظارآمریکا S. ULدر انتظاردر انتظار3000

CSFM
آوند انرژي71192

Generalکاشف دود هوشمند1113

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا DSI-UROX S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

Generalکاشف حرارتی هوشمند1114

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا DHI-UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار853

Generalکاشف دود هوشمند1115

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا PD-UROX S. ULدر انتظاردر انتظار853

CSFM
آوند انرژي71192

Generalکاشف ترکیبی دود و حرارتی هوشمند1116

Electric UTC/
SIGAدر انتظارآمریکا PHD-UQGS S. ULدر انتظاردر انتظار853

CSFM
آوند انرژي71192

General آژیر اعالم حریق1117

Electric UTC/
Gدر انتظارآمریکا R HD1 -ULSZ S. در انتظاردر انتظار218

UL

CSFM

FM

آوند انرژي71192

General آژیر اعالم حریق1118

Electric UTC/
آوند انرژيVdS 71192در انتظاردر انتظارAS363G207126در انتظارآمریکا

1119
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

 68 درجه براي محیط هاي داخلی
General

Electric UTC/
AD68UQGSدر انتظارانگلیس S. ULدر انتظاردر انتظار35630

FM
آوند انرژي71192

1120
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

Outdoor 68 درجه براي محیط هاي 
General

Electric UTC/
ADدر انتظارانگلیس N68UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1121
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

 88 درجه براي محیط هاي داخلی
General

Electric UTC/
AD88UQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1122
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

Outdoor 88 درجه براي محیط هاي 
General

Electric UTC/
ADدر انتظارانگلیس N88UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1123
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

 105 درجه براي محیط هاي داخلی
General

Electric UTC/
AD105UQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1124
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

Outdoor 105 درجه براي محیط هاي 
General

Electric UTC/
ADدر انتظارانگلیس N105UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1125
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

Outdoor 185 درجه براي محیط هاي 
General

Electric UTC/
ADدر انتظارانگلیس N185UQGS S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1126
دتکتور حرارتی کابلی دیجیتال

 218 درجه براي محیط هاي داخلی
General

Electric UTC/
AD218 UQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1127
دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ با امکان تعیین محل دقیق حریق 

و سطح دماي قابل تنظیم
General

Electric UTC/
AAUQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1128
مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ
با قابلیت برنامه ریزي از طریق کامپیوتر

General

Electric UTC/
AACULPUQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

1129
مرکز کنترل دتکتور حرارتی کابلی آنالوگ

با قابلیت برنامه ریزي داخلی
General

Electric UTC/
AACUSPUQGSدر انتظارانگلیس S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار35630

Generalپنل اطفاي حریق1130

Electric UTC/
Xدر انتظارانگلیس X1 - 3CPD0370- آوند انرژيApplus71192در انتظاردر انتظار2038-

Generalدتکتور دود موضعی1131

Electric UTC/
P9040UTGTدر انتظارآمریکا S. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار1816

Generalدتکتور دود  و منوکسید کربن موضعی1132

Electric UTC/
KNدر انتظارآمریکا COEG- -3CZHF E. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار151646

Generalدتکتور منوکسید کربن موضعی1133

Electric UTC/
KNدر انتظارآمریکا COB LP- - 2CZHF E. آوند انرژيUL71192در انتظاردر انتظار151646

1134Infinity  پانل اعالم حریق متعارف 1 زونZETAدر انتظارانگلستانIN1KM575040در انتظاردر انتظارBSI66940051شهر و خانه
1135Infinity  پانل اعالم حریق متعارف 2 زونZETAدر انتظارانگلستانIN2KM575040در انتظاردر انتظارBSI66940051شهر و خانه
1136Infinity پانل اعالم حریق متعارف 4 زونZETAدر انتظارانگلستانIN4KM575040در انتظاردر انتظارBSI66940051شهر و خانه
1137Infinity  پانل اعالم حریق متعارف 6 زونZETAدر انتظارانگلستانIN6KM575040در انتظاردر انتظارBSI66940051شهر و خانه
1138Infinity پانل اعالم حریق متعارف 8 زونZETAدر انتظارانگلستانIN8KM575040در انتظاردر انتظارBSI66940051شهر و خانه
شهر و خانهINTERTEK66940051در انتظاردر انتظار60013LHK1350-01-37در انتظارانگلستانZETAپانل اعالم حریق متعارف 8 زون1139
شهر و خانهINTERTEK66940051در انتظاردر انتظار60213LHK1350-01-37در انتظارانگلستانZETAپانل اعالم حریق متعارف 16زون1140



شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-OP330n/01در انتظارانگلستانZETAدتکتور دودي متعارف1141
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-OH330p/01در انتظارانگلستانZETAدتکتور دودي حرارتی (ترکیبی) متعارف1142
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-HF330q/01در انتظارانگلستانZETAدتکتور حرارتی Fix متعارف1143
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-HR330q/02در انتظارانگلستانZETAدتکتور حرارتی Rat of Rise متعارف1144
شهر و خانهVDS66940051در انتظاردر انتظارZT-BEAM/KIT50G207070در انتظارانگلستانZETAبیم دتکتور50 متري1145
شهر و خانهVDS66940051در انتظاردر انتظارZT-BEAM/KIT100G207070در انتظارانگلستانZETAبیم دتکتور100 متري1146
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارZT-CP3653a/01در انتظارانگلستانZETAشاسی متعارف1147
1148Quatro پانل آدرس پذیر 1 لوپZETA50013-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
1149Quatro پانل آدرس پذیر 2 لوپZETA50113-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
1150Quatro پانل آدرس پذیر 3 لوپZETA50213-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
1151Quatro پانل آدرس پذیر 4 لوپZETA50313-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
1152Simplicity پانل آدرس پذیر 1 لوپZETA17513-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
1153Simplicity پانل آدرس پذیر 2 لوپZETA17613-37در انتظارانگلستانLHK1348-01در انتظاردر انتظارINTERTEK66940051شهر و خانه
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارZT-CP3/AD330m/01در انتظارانگلستانZETAشاسی آدرس پذیر به همراه ایزوالتور درون ساخت1154
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارZIOU-DG330K/01در انتظارانگلستانZETAاینترفیس ورودي و خروجی آدرس پذیر به همراه1155
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارZIU-MSM330K/02در انتظارانگلستانZETAاینترفیس ورودي آدرس پذیر به همراه ایزوالتور1156
1157FYREYE  دتکتور حرارتی آدرس پذیرZETAدر انتظارانگلستانFEAH2000010u/04در انتظاردر انتظارLPCB66940051شهر و خانه
1158FYREYE  دتکتور حرارتی آدرس پذیرZETAدر انتظارانگلستانFEAHH2000010u/05در انتظاردر انتظارLPCB66940051شهر و خانه
1159FYREYE  دتکتور دودي آدرس پذیرZETAدر انتظارانگلستانFEAO2000010V/02در انتظاردر انتظارLPCB66940051شهر و خانه
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AOP330n/02در انتظارانگلستانZETAدتکتور دودي آدرس پذیر1160
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AOH330P/02در انتظارانگلستانZETAدتکتور دودي حرارتی (ترکیبی) آدرس پذیر1161
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AHF330q/03در انتظارانگلستانZETAدتکتور حرارتی Fix آدرس پذیر1162
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AHR330q/04در انتظارانگلستانZETAدتکتور حرارتی Rat of Rise آدرس پذیر1163
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارZTB6B692a/01در انتظارانگلستانZETAزنگ متعارف1164
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AXT/R330r/01در انتظارانگلستانZETAآژیر آدرس پذیر1165
شهر و خانهLPCB66940051در انتظاردر انتظارMKII-AXT/W330r/03در انتظارانگلستانZETAآژیر آدرس پذیر1166

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 2 زون، با 1 خروجی فرمان اطفاء1167 ECP Z A- 2 1KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 4 زون، با 1 خروجی فرمان اطفاء1168 ECP Z A- 4 1KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 4 زون، با 2 خروجی فرمان اطفاء1169 ECP Z A- 4 2KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 1 خروجی فرمان اطفاء1170 ECP Z A- 8 1KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 2 خروجی فرمان اطفاء1171 ECP Z A- 8 2KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 3 خروجی فرمان اطفاء1172 ECP Z A- 8 3KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظاراماراتBristolکنترل پنل اعالم حریق 8 زون، با 4 خروجی فرمان اطفاء1173 ECP Z A- 8 4KM 598387در انتظاردر انتظارBSI Kitmark 22653812بهسا

BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (2 سیم)1174 S- -0111-2a506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار02/
BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (3 سیم)1175 S- -0111-3a506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار03/
BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي فتوالکتریک نقطه اي (4 سیم)1176 S- -0111-4a506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار04/

BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف حرارتی نقطه اي (2 سیم)1177 SH- -0115-2b506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف حرارتی نقطه اي (3 سیم)1178 SH- -0115-3b506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار02/

BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف دودي نوري نقطه اي و کاشف حرارتی نقطه اي (4 سیم)1179 SH- -0115-4b506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار03/

BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه اي (2 سیم)1180 H- -0116-2c506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/
BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه اي (3 سیم)1181 H- -0116-3c506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار02/
BFدر انتظارانگلستانBristolکاشف حرارتی دما ثابت و افزایش دما نقطه اي (4 سیم)1182 H- -0116-4c506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار03/
BFدر انتظارانگلستانBristolشستی اعالم حریق براي فضاي پوشیده1183 M- -0317d506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/
BFدر انتظارانگلستانBristolزنگ اعالم حریق1184 AB- -0418  e506 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IGN250hدر انتظاراماراتBristolپنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ، دو لوپ، سه لوپ1185 cl1330 - -2
h1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IGN-7401bدر انتظاراماراتBristolکاشف دودي آدرس پذیر1186 cl1330 - -2
b1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IGN-7402cدر انتظاراماراتBristolکاشف حرارتی آدرس پذیر1187 cl1330 - -2
c1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IM-8412eدر انتظاراماراتBristolماژول آدرس پذیر تک ورودي/خروجی1188 cl1330 - -2
e1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/



IM-8414fدر انتظاراماراتBristolایزوالتور لوپ قابل بازگردانی خودکار1189 cl1330 - -2
f1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IGN-8401gدر انتظاراماراتBristolشستی اعالم حریق آدرس پذیر1190 cl1330 - -2
g1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

AVI-6401dدر انتظاراماراتBristolآژیر آدرس پذیر1191 cl1330 - -
d21330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

IGNدر انتظاراماراتBristolبیم کاشف متعارف1192 C- 7404a cl1330 - -2
a1330 بهساLPCB22653812در انتظاردر انتظار01/

MPC-101j548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 1 زون1193  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/
MPC-102j548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 2 زون1194  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار03/
MPC-104j548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 4 زون1195  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار04/
MPC-108j548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 8 زون1196  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار05/
MPC-116j548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق متعارف 16 زون1197  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار06/
DET-C631b1148در انتظارسنگاپورMultronدتکتوردود اپتیکال متعارف1198  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
DET-C632a1148در انتظارسنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی متعارف1199  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
AVD-C403e548در انتظارسنگاپورMultronآژیر فالشر اعالم حریق متعارف1200  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
 تارنماي طالییUL22369188در انتظاردر انتظارMBA-624S6624در انتظارسنگاپورMultronزنگ الکتریکی اعالم حریق متعارف1201
MCP-C204g548در انتظارسنگاپورMultronشستی اعالم حریق متعارف1202  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار03/
DET-105RBk548در انتظارسنگاپورMultronبیم دتکتور رفلکتوري با دید طولی 100 متر1203  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
IFP 2/1p548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ/ 30 زون1204  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار08/
IFP 2p548در انتظارسنگاپورMultronکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر یک لوپ / 30 زون1205  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/

1206
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر هشت لوپ (مجاز به 

IFP 8p548در انتظارسنگاپورMultronاستفاده تا حداکثر 4 لوپ) / 140زون  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/

DET-A102d548در انتظارسنگاپورMultronدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1207  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/
DET-A103c548در انتظارسنگاپورMultronدتکتور حرارت ترکیبی آدرس پذیر1208  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/
AVD-A403e548در انتظارسنگاپورMultronآژیر فالشر حریق آدرس پذیر1209  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/
MCP-A204g548در انتظارسنگاپورMultronشستی اعالم حریق آدرس پذیر1210  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار04/
MOD-A300m548در انتظارسنگاپورMultronماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودي1211  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
MOD-A301m548در انتظارسنگاپورMultronماژول آدرس پذیر تک کاناله ورودي/خروجی1212  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار02/
MOD-A503n548در انتظارسنگاپورMultronماژول لوپ ایزوالتور1213  تارنماي طالییLPCB22369188در انتظاردر انتظار01/
EVCدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف1214 DP-a755 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/
EVCدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف1215 P-f041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/
EVCدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودي متعارف ضد انفجار1216 PY IS- -G209215در انتظاردر انتظارVds26652056آترابان سورین
EVCدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف1217 H A S- - 2h041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/
EVCدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی متعارف دما باال1218 H CS- -h041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار04/
EVدر انتظارانگلستانNITTANکاشف مولتی سنسور دودي و حرارتی آدرس پذیر1219 PH-g041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/
EVدر انتظارانگلستانNITTANکاشف دودي آدرس پذیر1220 P-f041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/
EVدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1221 H A R- - 1h041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/
EVدر انتظارانگلستانNITTANکاشف حرارتی آدرس پذیر1222 H CS- -h041 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار02/
EVدر انتظارانگلستانNITTANآژیر آدرس پذیر1223 AV- 2G211067در انتظاردر انتظارVds26652056آترابان سورین
آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظارevo+ 5200G 215060در انتظارانگلستانNITTANپنل دو لوپ آدرس پذیر1224
آترابان سورینVds26652056در انتظاردر انتظارevo+ 5400G 215060در انتظارانگلستانNITTANپنل چهار لوپ آدرس پذیر1225

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1226

Helsinki
FINLANDدر انتظارKupu J A 1-

-004a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1227

Helsinki

FINLANDدر انتظارKupu J A 1-
-006a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1228

Helsinki
FINLANDدر انتظارKupu J A 1-

-008a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار02/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1229

Helsinki
FINLANDدر انتظارKupu J A 1-

-009a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1230

Helsinki
FINLANDدر انتظارKupu J A 1-

-010a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار01/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1231

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-002a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1232

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-003a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1233

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-004a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1234

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-006a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1235

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-012a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/



JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1236

Helsinki
FINLANDدر انتظارLento J A 2-

-013a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار03/

JALOدتکتور دودي آژیردار موضعی1237

Helsinki
FINLANDدر انتظارKupu J B 1-

-011a1050 آترابان سورینLPCB26652056در انتظاردر انتظار02/

1238
پنل اعالم حریق   500 / هوشمند آدرس پذیر /  تک لوپ / 

TFT  5.7" صفحه نمایش رنگیSecuritonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  500G 212112در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1239
پنل اعالم حریق 1000 / هوشمند  آدرس پذیر / تک لوپ / 
پورت ورودي و خروجی آنالوگ / صفحه نمایش رنگی "5.7  

TFT

Securitonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  1000G 209049در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1240
پنل اعالم حریق 1000 / هوشمند آدرس پذیر/ تک لوپ  / 

پورت ورودي و خروجی آنالوگ /  پرینتر / صفحه نمایش رنگی 
TFT  5.7"

Securitonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  1000G 209049در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

SecuriFireدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonپنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  آدرس پذیر/1241 FCP  2000G 209047در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1242
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  آدرس پذیر / کارت 

/ MIC11Securitonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  2000G 209047در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1243
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  آدرس پذیر / کارت 

SecuriFireدر انتظارسوییس - آلمانMIC11Securiton / پرینتر FCP  2000G 209047در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1244
پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  آدرس پذیر / کارت 

SecuriFireدر انتظارسوییس - آلمانMIC11Securiton / پرینتر / FCP  2000G 209047در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1245
 cutout for / پنل اعالم حریق 2000 / هوشمند  آدرس پذیر

/ MIC11 کارت / EPI deviceSecuritonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  2000G 209047در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

SecuriFireدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonپنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  آدرس پذیر /1246 FCP  3000G 209045در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1247
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  آدرس پذیر/ کارت 

/ MIC11Securitonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  3000G 209045در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1248
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  آدرس پذیر/ کارت 

SecuriFireدر انتظارسوییس - آلمانMIC11Securiton / پرینتر FCP  3000G 209045در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1249
پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  آدرس پذیر/ کارت 
cutout for EPI device   / پرینتر / MIC11Securitonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  3000G 209045در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1250
 cutout   /پنل اعالم حریق 3000 / هوشمند  آدرس پذیر

MIC11 کارت / for EPI deviceSecuritonدر انتظارسوییس - آلمانSecuriFire FCP  3000G 209045در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1251/   I / O ماژول آدرس پذیرSecuritonدر انتظارسوییس - آلمانSDI X 82 -1G 211046در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

SDIدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonماژول آدرس پذیر 3ورودي و 2 خروجی /  با قاب محافظ /1252 X 81 /1-2G 211046در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1253
مولتی دتکتور هوشمند آدرس پذیر  منواکسید کربن حرارت و 

CCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonدود X 573G 212183در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

MCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonمولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر دود و حرارت1254 X 573G 210152در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

MCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonمولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و حرارت / همراه آژیر1255 X S 573 -G 213053در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1256
مولتی دتکتورهوشمند آدرس پذیر  دود و حرارت / همراه آژیر / 

MCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonدر چند رنگ X SCT 573 -G 213053در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

MCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonمولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود و حرارت / همراه پیجر1257 X SP 573 -G 213053در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

1258
مولتی دتکتورهوشمند  آدرس پذیر  دود و حرارت / همراه 

MCDدر انتظارسوییس - آلمانSecuritonپیجر/ در چند رنگ X SPCT 573 -G 213053در انتظاردر انتظارVDS88191951شبکه ارتباطات آداك

شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارSCD 573G 208196در انتظارسوییس - آلمانSecuriton دتکتورهوشمند  آدرس پذیر دود1259
شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارTCD 573G 208197در انتظارسوییس - آلمانSecuriton دتکتورهوشمند  آدرس پذیر حرارتی1260
شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارSCD 563G 208198در انتظارسوییس - آلمانSecuriton دتکتور متعارف دود1261
شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارTCD 563G 208199در انتظارسوییس - آلمانSecuriton دتکتور متعارف حرارتی1262

1263
دتکتور دودي نمونه گیر ASD535 / پوشش 5000 متر مربع 

شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارASD 535-1G 208154در انتظارسوییس - آلمانSecuritonفضا / اتصال 400 متر لوله /

1264
beam smokde detector BSD535 فاصله پوشش 

شبکه ارتباطات آداكVDS88191951در انتظاردر انتظارBSD 535G 210082در انتظارسوییس - آلمانSecuritonدهی 3 تا 100 متر     فرستنده وگیرنده مادون قرمز

VDSدر انتظاردر انتظارdetect 3004G 203068در انتظارآلمانDetectomatکنترل پنل 4 لوپ1265
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1266
DC 3004 SٍEٛ کنترل پنل  

Fire control panel dc   3400Detectomatدر انتظارآلمانdc SC3400 G 208123در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1267
ماژول ورودي و خروجی 
In-/output module Detectomatدر انتظارآلمانIOM 3322G 205029در انتظاردر انتظارVDS

فنون  برتر فیدار تاو88741784

1268
دتکتور دود آدرس پذیر 

SL addressable optical smoke detector    Detectomatدر انتظارآلمانSLD O 3200 G 210048در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784



1269
Inteligent Fusion   دتکتور ترکیبی آدرس پذیر

 ,Multisensor optical -heat-intelligent

Fusion technology 
Detectomatدر انتظارآلمانPL OTi Fusion 3300  G 208095در انتظاردر انتظارVDS

فنون  برتر فیدار تاو88741784

1270
دتکتور ترکیبی آدرس پذیر 

Multisensor detectors Detectomatدر انتظارآلمانPL COBT 3300 G 207005در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1271
دتکتور دودي آدرس پذیر

 Optical smoke detectors scattered light    
type

Detectomatدر انتظارآلمانPL O 3300 G 202002در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1272
دتکتور دودي آدرس پذیر

 Optical smoke detectors scattered light    
type

Detectomatدر انتظارآلمانPL O 3200 G 202003در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1273
دتکتور حرارتی آدرس پذیر

 Heat detector with fixed and rate of      
rise temperature settings  

Detectomatدر انتظارآلمانPL T 3300 G 203037در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1274
دتکتور حرارتی  آدرس پذیر با ایزوالتور

 Heat detector with fixed and rate of      
rise temperature settings  

Detectomatدر انتظارآلمانPL T 3200 G 203038در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1275
دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور

 ,Optical smoke detector  , with isolator 
mesh design 

Detectomatدر انتظارآلمانPL O 3301  G 205046در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1276
دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور

 ,Optical smoke detector  , with isolator 
round glass design  

Detectomatدر انتظارآلمانPL O 3305  G 204089در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1277
دتکتور دود آدرس پذیر با ایزوالتور  

 ,Optical smoke detector  , with isolator 
with individual logo  

Detectomatدر انتظارآلمانPL O 3308  G 208147در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1278
شستی آدرس پذیر با ایزوالتور 

Manual Call Point  , with isolator , with LED Detectomatدر انتظارآلمانPL PBDH 3300 G 203021در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1279
ماژول ورودي خروجی با ایزوالتور 

In-/Output module , with isolator Detectomatدر انتظارآلمانIOM 3311G 205029در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1280
ماژول ورودي و خروجی 

 ,Input/Output module , single I /O
signalling devices 

Detectomatدر انتظارآلمانOMS 3301G 205030در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1281
ماژول ورودي خروجی مینی با ایزوالتور  

In-/Output module mini  , with isolator Detectomatدر انتظارآلمانAMD 3311G 206047در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1282
ماژول ورودي خروجی مینی با ایزوالتور 

 Output Modul mini for signalling    
devices, with isolator 

Detectomatدر انتظارآلمانOMS mini 3301 G 206047در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1283
ماژول ورودي و خروجی کانونشال  با ایزوالتور 

 Conventional module , 1 conventional

zone, with isolator 
Detectomatدر انتظارآلمانTCM 3300G 206048در انتظاردر انتظارVDS

فنون  برتر فیدار تاو88741784

1284
آژیر کانونشال با ایزوالتور 

Loopsounder , with isolator Detectomatدر انتظارآلمانLS 3300 G 208103در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1285
آژیر کانونشال 

Loopsounder base , with isolator Detectomatدر انتظارآلمانLS VLC 3300 G 208144در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1286
نمایشگر با ایزوالتور 

Detector parallel indicators  Detectomatدر انتظارآلمانPL PA 3300 G 208141در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1287
دتکتور دود کانونشال 

Optical smoke detector  Detectomatدر انتظارآلمانCT O 3000 G 203036در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1288
دتکتور دود کانونشال 

 Optical smoke detector  , conventional

system, Mesh design 
Detectomatدر انتظارآلمانCT O 3001  G 209231در انتظاردر انتظارVDS

فنون  برتر فیدار تاو88741784

1289
دتکتور دود کانونشال 

 Optical smoke detector  , conventional

system, Glass design 
Detectomatدر انتظارآلمانCT O 3005  G 209232در انتظاردر انتظارVDS

فنون  برتر فیدار تاو88741784

1290
نمایشگر  

Detector Parallel indicator  Detectomatدر انتظارآلمانPAG 208142در انتظاردر انتظارVDS
فنون  برتر فیدار تاو88741784

1291
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 127 تجهیز 
آدرس پذیر و قابلیت افزایش تا 8 لوپ و 1016 تجهیز آدرس 

پذیر هوشمند
Potterدر انتظارآمریکاPFC-6800 uojz s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار735

1292
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 127 تجهیز 
آدرس پذیر و قابلیت افزایش تا 2 لوپ و 254 تجهیز آدرس 

پذیر هوشمند
Potterدر انتظارآمریکاPFC-6200 uojz s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار735



1293
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی 75تجهیز 

PFC-6075 uojzدر انتظارآمریکاPotterآدرس پذیر هوشمند s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار735

1294
 تابلو اعالم حریق آدرس پذیربا قابلیت پشتیبانی30تجهیز 

PFC-6030 uojzدر انتظارآمریکاPotterآدرس پذیر هوشمند s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار735

1295
 (6 NACs rated at 3 amps each)  منبع تغذیه 

PSNدر انتظارآمریکاPotterهوشمند 10 آمپر  با کابینت قابل افزایش E-1000  uoxx s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930

PSN-106 uoxxدر انتظارآمریکاPotter منبع تغذیه متعارف 10 آمپر با 6 عدد خروجی1296 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
PSN-64 uoxxدر انتظارآمریکاPotter منبع تغذیه متعارف10 آمپر با4 عدد خروجی1297 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
PSB-10 uoxxدر انتظارآمریکاPotter منبع تغذیه متعارف 10 آمپر1298 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
PSA uroxدر انتظارآمریکاPotterدتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال1299 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار24776

1300
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع 

PSHA uroxدر انتظارآمریکاPotterاپتیکال s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776

1301
دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به حرارت 

FHA uqgsدر انتظارآمریکاPotterثابت s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776

1302
دتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات 

RHA uqgsدر انتظارآمریکاPotterحرارت s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار24776

DDA uroxدر انتظارآمریکاPotterدتکتور داکت آدرس پذیر هوشمند1303 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776
AB-4 uroxدر انتظارآمریکاPotterپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند سایز 4 اینچ1304 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776
1305LED پایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  با چراغPotterدر انتظارآمریکاAB-6 urox s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776
AIB uroxدر انتظارآمریکاPotterپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند  با ایزوالتور1306 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776
ASB uroxدر انتظارآمریکاPotterپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با آزیر داخلی1307 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار24776
ARB uroxدر انتظارآمریکاPotterپایه دتکتور از نوع آدرس پذیر هوشمند با رله داخلی1308 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار24776
SCM-4 uoxxدر انتظارآمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند تک کنتاکت1309 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
DCM-4 uoxxدر انتظارآمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند دوکنتاکت1310 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
TRM-4 uoxxدر انتظارآمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند با دو رله1311 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
MOM-4 uoxxدر انتظارآمریکاPotter ماژول آدرس پذیر هوشمند با خروجی مانیتورینگ1312 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
SCI uoxxدر انتظارآمریکاPotter ایزوالتور اتصال کوتاه جهت سیستم آدرس پذیر1313 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
APSدر انتظارآمریکاPotter شستی آدرس پذیر هوشمند تک کاره1314 SA-  uniu s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار25236
APSدر انتظارآمریکاPotter شستی آدرس پذیر هوشمند دو کاره1315 DA-  uniu s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار25236
FIB-1000 uoxxدر انتظارآمریکاPotterماژول اینترفیس فیبر نوري1316 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
SPG-1000 uoxxدر انتظارآمریکاPotter گذرگاه موازي به سریال1317 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
FIBدر انتظارآمریکاPotter    ماژول ارتباطی فیبر نوري قابل نصب بر روي رك1318 RM-1000  uoxx s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
SPGدر انتظارآمریکاPotter ماژول گذرگاه موازي به سریال قابل نصب بر روي رك1319 RM-1000  uoxx s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
RA-6500 uoxxدر انتظارآمریکاLCD Potter اعالم گر ریموت با 160 کاراکتر1320 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
RA-6075 uoxxدر انتظارآمریکاLCD Potter اعالم گر ریمو ت با 32کاراکتر1321 s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2930
LED-16 uoxxدر انتظارآمریکاPotter ریموت LEDاعالم گر1322 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2930
EHدر انتظارآمریکاPotterآژیر الکترونیکی با رنگ  قرمز1323 R-24  ulsz s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار3247

1324
آژیر به همرا ه فالشر قابل تنظیم  جهت نصب بر روي دیواربه 

CSدر انتظارآمریکاPotterرنگ قرمز با نور  قرمز WRR-24uukc s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار3247

FASPKRدر انتظارآمریکاPotter  بلندگوي سقفی یا دیواري به رنگ قرمز1325 R-uumw s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2657
SPKSTRدر انتظارآمریکاPotterبلندگوو فالشر قابل تنظیم دیواري به رنگ قرمز1326 WLPR-24uumw s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار2657
SPKSTRدر انتظارآمریکاPotterبلندگو وفالشر قابل تنظیم سقفی به رنگ قرمز1327 CLPR-24uumw s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار2657

BBK-1 ulszدر انتظارآمریکاPotter   جعبه محافظ زنگ مقاوم در  برابرگرد و غبار1328 s. 3247   
ucst s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار3247

PFCدر انتظارآمریکاPotterتابلو اعالم حریق متعارف4زون قابل افزایش به 8 زون1329 E-5004uojz s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار735
PFC-5008uojzدر انتظارآمریکاPotterتابلو اعالم حریق متعارف 8 زون1330 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار735
PS-24uroxدر انتظارآمریکاPotterدتکتور دودي متعارفاز نوع اپتیکال  2 سیمه 24 ولت1331 s. ایمن اقلیمUL88614494در انتظاردر انتظار6574

PSدر انتظارآمریکاPotterدتکتور ترکیبی دود و حرارت  متعارف  2 سیمه 24 ولت1332 H-24urox s. ایمن اقلیمUL,88614494در انتظاردر انتظار6574

1333
 24V, 93mA , 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور 

SB-93uroxدر انتظارآمریکاPotterدودي s. ULدر انتظاردر انتظار6574 cUL CSFM, , 88614494ایمن اقلیم

1334 24V, 46mA, 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور دوديPotterدر انتظارآمریکاSB-46urox s. ULدر انتظاردر انتظار6574 cUL CSFM, , 88614494ایمن اقلیم

1335
 24V, 81mA, 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور 

SBدر انتظارآمریکاPotterدودي همراه با رله R-81urox s. ULدر انتظاردر انتظار6574 cUL CSFM, , 88614494ایمن اقلیم

1336
4   , 24V, 81mA , 6” پایه دتکتور متعارف مخصوص دتکتور 

HSCدر انتظارآمریکاPotterدودي همراه با رله R-4urox s. ULدر انتظاردر انتظار6574 cUL CSFM, , 88614494ایمن اقلیم

RU50uroxدر انتظارآمریکاPotterدتکتور بیم’160 1337 s. ULدر انتظاردر انتظار3417 cUL FM, ایمن اقلیم88614494 ,
RU100uroxدر انتظارآمریکاPotterدتکتور بیم ’330 1338 s. ULدر انتظاردر انتظار3417 cUL FM, ایمن اقلیم88614494 ,

1339
شستی دستی اعالم حریق متعارف با ترمینال تک کاره با کلید 

Pدر انتظارآمریکاPotterریست T32-1uniu s. ULدر انتظاردر انتظار6569 FM, 88614494ایمن اقلیم



1340
شستی دستی اعالم حریق متعارف با ترمینال دو کاره با کلید 

Pدر انتظارآمریکاPotterریست T LP32-1 -uniu s. ULدر انتظاردر انتظار6569 FM, 88614494ایمن اقلیم

Pدر انتظارآمریکاPotterشستی دستی اعالم حریق متعارف  تک کاره با کلید ریست1341 T KL32-1 -uniu s. ULدر انتظاردر انتظار6569 FM, 88614494ایمن اقلیم

Pدر انتظارآمریکاPotterشستی دستی اعالم حریق متعارف دو کاره با کلید ریست1342 T LP KL32-1 - -uniu s. ULدر انتظاردر انتظار6569 FM, 88614494ایمن اقلیم

1343FPA 5000 پنل مدوالر آدرس پذیر مدلBOSCHدر انتظارچینFPA-5000G 205106در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظارFPP 5000G 205050در انتظارهلندBOSCHکیت باتري پنل1344
1345FPA 1200 پنل مدوالر آدرس پذیر مدلBOSCHدر انتظارچینFPA-1200G 209154در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظارFPC-500-2در انتظارچینBOSCHپنل کانونشنال دو زون1346
آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظارFPC-500-4در انتظارچینBOSCHپنل کانونشنال پهار زون1347
آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظارFPC-500-8در انتظارچینBOSCHپنل کانونشنال هشت زون1348
FAPدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1349 O-  520G 205125در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1350 OC-  520G 205119در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1351 O R-425- -G 214099در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1352 OT R-425- -G 214097در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAHدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور حرارتی  آدرس پذیر1353 T R-425- -G 214101در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1354 DO R-425- -G 214104در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1355 DOT R-425- -G 214103در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1356 DOTC R-425- -G 214102در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور دودي  آدرس پذیر1357 O-425-G 214100در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FAPدر انتظارپرتغالBOSCHدتکتور مولتی  آدرس پذیر1358 OT-425-G 214098در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظارMSS 300G 204067در انتظارانگلستانBOSCHپایه آژیر1359
FAAدر انتظارپرتغالBOSCHنمایش گر راه دور1360 RI DIN-420- -G 215079در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1361 O- 320G 208001در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1362 OC- 320G 208005در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1363 OT- 320G 208002در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCHدر انتظارچینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1364 T- 320G 208003در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCHدر انتظارچینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1365 T FSA- 320-G 208004در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1366 O R- 320- 470G 208001در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1367 OC R- 320- 470G 208005در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1368 OT R- 320- 470G 208002در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCHدر انتظارچینBOSCHدتکتور حرارتی  کانونشنال1369 T R- 320- 470G 208003در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHمدول انتهاي خط1370 EOL W-320- 2G 210007در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHمدول انتهاي خط1371 EOL W S-320- 4 -G 211008در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1372 O-  500G 205124در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور مولتی  کانونشنال1373 OC-  500G 205118در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCPدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي  کانونشنال1374 O P-  500-G 205124در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FASدر انتظارآلمانBOSCHسیستم دودي1375 TM-420-G 209144در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FASدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1376 TT-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار1
FASدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1377 TT-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار2
FASدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1378 TP-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار1
FASدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1379 TP-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار2
FCSدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1380 TM-320-G 209144در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FCSدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1381 TP-320- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار1
FCSدر انتظارآلمانBOSCHدتکتور دودي مخصوص1382 TP-320- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار2
FADدر انتظارچینBOSCHدتکتور دودي خطی1383 HS EN-420- -G 211088در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1384 DM G R-210- - -G 206098در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1385 DM H R-210- - -G 206098در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1386 RW-420در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1387 RW-420در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1388 RW-420در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1389 RW-420در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1390 RW HSGRD-420 آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی آدرس پذیر1391 RW HSRRD-420 آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی کانونشنال1392 DKM G R-120- - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی کانونشنال1393 DKM H R-120- - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی کانونشنال1394 RW-300در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FMCدر انتظارچینBOSCHشستی کانونشنال1395 RW-300در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1396 O I S-420- 8 2-G 209147در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1397 O I E-420- 1 1-G 209070در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
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FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1398 O I D-420- 1 1-G 209069در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1399 RLV S-420- 8-G 208183در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1400 I R S-420- 8 1-G 208184در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1401 NAC S-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1402 NAC D-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1403 RHV S-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1404 RHV D-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1405 CON S-420/4- -G 208010در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1406 CON D-420/4- -G 208010در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHمدار ایزوالتور1407 I S-  420-G 207045در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1408 I W-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1409 I E-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1410 I D-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1411 O W-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1412 O E-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1413 O D-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-2
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1414 RLV E-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-1
FLMدر انتظارچینBOSCHاینترفیس1415 RLV D-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-1
FLMدر انتظارچینBOSCHمدول انتهاي خط1416 EOL W W-420- 2 -G 210008در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FLMدر انتظارچینBOSCHمدول انتهاي خط1417 EOL W S-420- 4 آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FLMدر انتظارچینBOSCHمدول انتهاي خط1418 EOL W D-420- 4 آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارانگلستانBOSCHآژیر1419 V A RD-420 - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارانگلستانBOSCHآژیر1420 V A WH-420 - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1421 U A BS-420 - -G 212005در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1422 U A RD-420 - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1423 U A WH-420 - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1424 U B RD-420 - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1425 A BS WH-420- - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1426 A BS RD-420- - آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1427 A WH-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1428 A RD-420- آرام ایمن صباVDS22387532در انتظاردر انتظار-
FNMدر انتظارچینBOSCHآژیر1429 B RD-420- -G 210004در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FNMدر انتظارانگلستانBOSCHآژیر1430 Sene-320-G 210036در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FNMدر انتظارانگلستانBOSCHآژیر1431 LED SRD-320 -G 210037در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا
FNSدر انتظارچینBOSCHفالش1432 R-420-G 207145در انتظاردر انتظارVDS22387532آرام ایمن صبا

TELEDATAدر انتظارایتالیاTELEDATAپانل اعالم حریق آدرسپذیر 1تا4 لوپ1433 one CPR1293- مهندسی سیستمهاي نوین EVPU55688850در انتظاردر انتظار0411-
سنجش

SFدر انتظارایتالیاTELEDATAکاشف دودي آدرسپذیر1434 E5100e1154 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار03/
سنجش

SFدر انتظارایتالیاTELEDATAکاشف حرارتی آدرسپذیر1435 E5300d1154 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار03/
سنجش

FDVCP500h1154در انتظارایتالیاTELEDATAشستی آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1436 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار01/
سنجش

SFدر انتظارایتالیاTELEDATAکاشف دودي آدرسپذیر1437 E1000e928 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار01/
سنجش

SFدر انتظارایتالیاTELEDATAکاشف حرارتی آدرسپذیر1438 E3500d928 مهندسی سیتمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار01/
سنجش

FDVCP100h928در انتظارایتالیاTELEDATAشستی آدرسپذیرریست پذیر با ایزوالتور1439 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار01/
سنجش

FDS100g928در انتظارایتالیاTELEDATAآژیر آدرسپذیر با ایزوالتور داخلی1440 مهندسی سیستمهاي نوین LPCB55688850در انتظاردر انتظار01/
سنجش

1441
دتکتورحرارتی آدرس پذیر هوشمند از نوع حساس به تغییرات 

SHIELDدرجه حرارت و حرارت ثابت UK در انتظارانگلستانS A- 4013UQGS S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25420

1442
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند از نوع 

SHIELDاپتیکال UK در انتظارانگلستانS A- 4014UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422

SHIELDپایه نصب دتکتور  "14434 UK در انتظارانگلستانS A- 4001UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
SHIELDپایه نصب دتکتور  "14446 UK در انتظارانگلستانS A- 4003UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
SHIELDپایه نصب دتکتور تزئینی1445 UK در انتظارانگلستانS A- 4006UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
SHIELDپایه نصب دتکتور با رله داخلی1446 UK در انتظارانگلستانS A- 4005UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
SHIELDپایه نصب دتکتور با ایزوالتور1447 UK در انتظارانگلستانS A- 4007UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
SHIELDپایه نصب استاندارد1448 UK در انتظارانگلستانS C- 2001UROX S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25422
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SHIELDآزیر فضاي باز(قرمز رنگ) آدرس پذیر1449 UK در انتظارانگلستانS A- 4021ULSZ S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار24889
SHIELDآژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر فضاي باز1450 UK در انتظارانگلستانS A- 4025ULSZ S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار24889
SHIELDشاسی اعالم حریق آدرس پذیر1451 UK در انتظارانگلستانS A- 4061UNIU S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25421

1452
تابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر دو لوپ تا چهار لوپ 

OMEGA-X
SHIELD UK در انتظارانگلستانSA P OR SA P LR- 2 / - 4UOJZ S- آرتنوس آریاUL88636160در انتظاردر انتظار25191

FSدر انتظاربلغارستانUniPOSکنترل پنل متعارف سري 14534000 FS-4000/8 , -4000/4CPD1293- هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0289-
FSدر انتظاربلغارستانUniPOSکنترل پنل متعارف سري 14545000 & FS5100  5200CPD1293- هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0290-
-IFS-7002CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSکنترل پنل آدرس پذیر سري 14557002 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0292-
-FD3010CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1456 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0273-
-FD3020CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1457 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0274-
FD8020a1107در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی متعارف1458 هیرکاژه  , LPCB 44894049در انتظاردر انتظار02/
FD8030b 1107در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور دودي اپتیکال متعارف1459 هیرکاژه  , LPCB 44894049در انتظاردر انتظار02/
FD8060c1107در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور ترکیبی ( دود+ حرارت) متعارف1460 هیرکاژه  , LPCB44894049در انتظاردر انتظار02/
-FD7110CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور حرارتی آدرس پذیر1461 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0278-
-FD7130CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر1462 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار 0280-
FD7160c1107در انتظاربلغارستانUniPOSدتکتور ترکیبی ( دود+ حرارت) آدرس پذیر1463 هیرکاژه  , LPCB44894049در انتظاردر انتظار01/
-FD3050CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSشستی متعارف1464 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0276-
-FD7204CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSآژیر آدرس پذیر1465 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0284-
-FD7150CPD1293در انتظاربلغارستانUniPOSشستی آدرس پذیر1466 هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0288-
FDدر انتظاربلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس خروجی آدرس پذیر1467 R7203CPD1293- هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0283-
FDدر انتظاربلغارستانUniPOSماژول اینتر فیس متعارف به آدرس پذیر1468 S7201CPD1293- هیرکاژه  , EVPU44894049در انتظاردر انتظار0281-

مرکز کنترل آدرس پذیر 4 لوپ1469

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FC726G 210084در انتظارمبدا چین

bn126 Vdsدر انتظاردر انتظار08/

LPCB
سیماران88838400

دتکتور دودي آدرس پذیر1470

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
OP720G 209068در انتظارمبدا چین

e531 Vdsدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
سیماران88838400

دتکتور حرارتی fix & ROR آدرس پذیر1471

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
HI720G 209065در انتظارمبدا چین

f531 Vdsدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
سیماران88838400

شاستی آدرس پذیر1472

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDMدر انتظارمبدا چین RG226-G 209194

ap126 Vdsدر انتظاردر انتظار04/

LPCB
سیماران88838400

فالشر قرمز رنگ آدرس پذیر1473

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDSدر انتظارمبدا چین R229-G 207156

P531 Vdsدر انتظاردر انتظار03/

LPCB
سیماران88838400

ماژول اینترفیس ورودي آدرس پذیر1474

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCI221G 209066در انتظارمبدا چین

h531 Vdsدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
سیماران88838400

ماژول اینترفیس دو ورودي  آدرس پذیر1475

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCI222در انتظارمبدا چین

G 204028
M531 Vdsدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
سیماران88838400

ماژول اینترفیس ورودي - خروجی  آدرس پذیر1476

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCIO221G 209067در انتظارمبدا چین

h531 Vdsدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
سیماران88838400

ماژول اینترفیس دو  ورودي - خروجی  آدرس پذیر1477

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCIO222G 204029در انتظارمبدا چین

M531 Vdsدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
سیماران88838400

ماژول اینترفیس دو ورودي - خروجی1478

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
سیمارانVds88838400در انتظاردر انتظارFDCIO224G 207001در انتظارمبدا چین



پنل اعالم حریق آدرس پذیر دو لوپ1479

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FC722G209076در انتظارمبدا چین

bn126 VdSدر انتظاردر انتظار06/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ترمینال ریپیتر طبقات1480

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FTدر انتظارمبدا چین A2010- 1G208011

bp126 VdSدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ترمینال ریپیتر طبقات1481

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FTدر انتظارمبدا چین A2011- 1G208011

bp126 VdSدر انتظاردر انتظار03/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

دتکتور ترکیبی دودي چند سنسوره آدرس پذیر1482

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
VdSدر انتظاردر انتظارOH720G209064در انتظارمبدا چین

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

دتکتور حرارتی (ثابت) آدرس پذیر1483

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
HI722G209146در انتظارمبدا چین

f531 VdSدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

1484
دتکتور حرارتی (متعارف، در دماي ثابت)

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
مهندسی اردالVdS88710809-10در انتظاردر انتظارHI112G212015در انتظارمبدا چین

دتکتور دودي متعارف1485

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
مهندسی اردالVdS88710809-10در انتظاردر انتظارOP110G212033در انتظارمبدا چین

آژیر اعالم حریق آدرس پذیر1486

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDSدر انتظارمبدا چین R221-G204073

p531 VdSدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

پایه آژیر آدرس پذیر1487

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
DBS720G209133در انتظارمبدا چین

a1157 VdSدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

شستی اعالم حریق پالستیکی با قابلیت برگشت پذیري1488

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDMدر انتظارمبدا چین A RP1101 -G209149

as126 VdSدر انتظاردر انتظار04/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

فایر ترمینال1489

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FT724G209078در انتظارمبدا چین

bn R126 / VdSدر انتظاردر انتظار02

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ماژول ارتباطی آدرس پذیر Ex (براي مناطق با خطر انفجار)1490

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCLدر انتظارمبدا چین Ex221-G213108در انتظاردر انتظارVdS88710809-10مهندسی اردال

ماژول ورودي1491

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCI221G209066در انتظارمبدا چین

h531 VdSدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ماژول ورودي1492

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCI222G204028در انتظارمبدا چین

m531 VdSدر انتظاردر انتظار01/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ماژول ورودي/ خروجی1493

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
 FDCIO221G209067در انتظارمبدا چین

h531 VdSدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

ماژول ورودي/ خروجی1494

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCIO222G204029در انتظارمبدا چین

m531 VdSدر انتظاردر انتظار02/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10



ماژول ورودي/ خروجی فرستنده1495

SIEMENS               
 کاربرد در مراکز فاقد

 مالحظات امنیتی مجاز
می باشد

سوئیس/ کشور 
FDCIO223G206054در انتظارمبدا چین

m531 VdSدر انتظاردر انتظار03/

LPCB
مهندسی اردال88710809-10

در انتظارایتالیاINIMکنترل پنل آنالوگ  ادرس پذیر1496
Praesidia216k991 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/

ED200f991در انتظارایتالیاINIMدتکتور حرارتی آدرس پذیر1497 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
ED300b991در انتظارایتالیاINIMدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1498 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
EC0020h991در انتظارایتالیاINIMشستی اعالم حریق آدرس پذیر1499 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
EMدر انتظارایتالیاINIMماژول تک ورودي / تک خروجی1500 SR312g991 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
EU311g991در انتظارایتالیاINIMمیکروماژول تک ورودي / تک خروجی1501 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار02/
EMدر انتظارایتالیاINIMماژول چند ورودي / چند خروجی1502 S344g991 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار03/
ED100d991در انتظارایتالیاINIMدتکتور دودي آدرس پذیر1503 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/

1504
مرکز آدرس پذیر دو لوپ قابل توسعه تا 4 لوپ، قابل شبکه، با 

SmartLoopدر انتظارایتالیاINIMصفحه کلید، فاقد میمیک پنل G2080/
0051-CPR-0226

N ْٛ  B-9256-FD-953-
b

IMQدر انتظاردر انتظار

BOSEC
الست الکترونیک پویا88441197

ID200e991در انتظارایتالیاINIMدتکتور حرارتی متعارف1505 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
ID300a991در انتظارایتالیاINIMدتکتور ترکیبی متعارف1506 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/
IC0020j991در انتظارایتالیاINIMشستی اعالم حریق متعارف1507 الست الکترونیک پویاLPCB88441197در انتظاردر انتظار01/

SmartLine020-4در انتظارایتالیاINIMمرکز اعالم حریق 4 مداره قابل توسعه تا 16 مدار1508
CPR0051- -0229

N°B-9256-FD-901-
d

IMQدر انتظاردر انتظار

BOSEC
الست الکترونیک پویا88441197

1509Integral IP CXE  کنترل پنل تک زونSchrack Seconet-Austriaدر انتظارIntegral IP CXE  G206045در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1510BX-ESL سوییچ انتهاي خطSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX ESL -G210130در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1511BX-O2I4 ماژول ورودي خروجیSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX O I - 2 4G211050در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1512BE-PSE03-C محفظه کامپکتSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBE PSE C - 03-G209170در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1513BE-PSE01 محفظه کامپکتSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBE PSE- 01G211063در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1514BX-ESL سوییچ انتهاي مسیرSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX ESL-G210130در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1515BX-I2 ماژول ورودي با قابلیت پشتیبانی 2 وروديSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX I- 2G212023در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1516BX-IM4 ماژول وروديSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX IM- 4G210131در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1517BX-IOM ماژول ورودي/خروجیSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX IOM-G210132در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1518BX-O1 ماژول خروجی 1 خروجی رلهSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX O- 1G212024در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1519BX-OI3 ماژول ورودي/خروجیSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX OI- 3G210133در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1520BX-RGW ارتباط رادیوییSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX RGW-G212117در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1521BX-O2I4 ماژول ورودي/خروجی 2 خروجی  4 وروديSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX O I- 2 4G211050در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1522BX-OI3 ماژول ورودي/خروجیSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX OI- 3G210133در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

1523BX-REL4 ماژول رلهSchrack Seconet-Austriaدر انتظارBX REL- 4G210134در انتظاردر انتظارVDS88505300-3پایش انرژي مبنا

Naکنترل پنل 2 زون متعارف1524 De.در انتظارترکیهFS4000/2TSE 003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار 02/01-

Naکنترل پنل 4 زون متعارف1525 De.در انتظارترکیهFS4000/4TSE 003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار 02/01-

Naکنترل پنل 6 زون متعارف1526 De.در انتظارترکیهFS4000/6TSE 003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار 02/01-

Naکنترل پنل 8 زون متعارف1527 De.در انتظارترکیهFS4000/8TSE 003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار 02/01-

Naدتکتور دودي متعارف1528 De.در انتظارترکیهFD8030TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار14/01-

Naدتکتور حرارتی متعارف1529 De.در انتظارترکیهFD8020TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار08/01-



Naشستی اعالم حریق1530 De.در انتظارترکیهFD 3050TSE003297- TSEدر انتظاردر انتظار05/01- evpu-22855818صبا تام صنعت

Naکنترل پنل آدرس پذیر 1 لوپ1531 De.در انتظارترکیهIFS 7002-1TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار02/01-

Naکنترل پنل آدرس پذیر 2لوپ1532 De.در انتظارترکیهIFS 7002-2TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار02/01-

Naکنترل پنل آدرس پذیر 4 لوپ1533 De.در انتظارترکیهIFS 7002-4TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار02/01-

Naدتکتور ترکیبی آدرس پذیر (دودي+حرارتی)1534 De.در انتظارترکیهFD 7160TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار07/01-

Naدتکتور دودي آدرس پذیر1535 De.در انتظارترکیهFD 7130TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار14/01-

Naدتکتور حرارتی  افزایشی آدرس پذیر1536 De.در انتظارترکیهFD 7120TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار08/01-

Naدتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر1537 De.در انتظارترکیهFD7110TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار12/01-

Naشستی اعالم حریق  آدرس پذیر1538 De.در انتظارترکیهFD 7150TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار05/01-

Naآژیر اعالم حریق آدرس پذیر1539 De.در انتظارترکیهFD 7204TSE003297- صبا تام صنعتTSE22855818در انتظاردر انتظار22/01-

-IGNIS 2040CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 4 زون1540  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0243-
-IGNIS 1080CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 زون1541  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0131-

1542
مرکز کنترل اعالم حریق متعارف 16 زون قابل افزایش به 24 

-IGNIS 1240CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaزون  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0152-

-IGNIS 1520MCPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaمرکز کنترل اطفاي حریق 15432+1  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0095-
-DOR-40CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي متعارف1544  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0020-
-DUR-40CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي متعارف1545  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0001-
-TUP-40CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور حرارتی متعارف1546  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0019-
-DOT-40CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف1547  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0089-
-TOP-40UWB063در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور ترکیبی شعله (IR) و حرارت متعارف1548  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0002-
-PUO-35CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور شعله (UV) متعارف1549  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0218-
-ADR-20NCPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي مستقل بهمراه آژیر داخلی1550  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0145-
-ADR-20RCPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي با تغذیه 12 ولت بهمراه خروجی رله1551  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0145-
1552EExib دتکتور دودي ضد انفجار از نوعPolon-Alfaدر انتظارلهستانDUR-40EXCPD1438-  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0033-
1553EExib دتکتور حرارتی ضد انفجار از نوعPolon-Alfaدر انتظارلهستانTUN-38EXCPD1438-  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0025-
1554EExib ضد انفجار از نوع (UV) دتکتور شعلهPolon-Alfaدر انتظارلهستانPUO-35EXCPD1438-  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0218-
-PPW-40REXCPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور شعله (IR3) ضد انفجار Exd بهمراه هیتر1555  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0349-
-ROP-63CPD1438 در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی متعارف محیط داخل1556  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0091-
-ROP-63HCPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی متعارف محیط بیرون1557  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0091-
-PU-61CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی استارت اطفاي گازي1558  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0238-
-PW-61CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی توقف اطفاي گازي1559  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0238-
-SAW-6101CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaآژیر متعارف1560  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0389-
-SAW-6106CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaآژیر متعارف با پیام صوتی1561  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0389-
 طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظارOP-403038/2015در انتظارلهستانPolon-Alfaمحفظه دتکتور کانالی1562
 طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظارWZ-312874/2013در انتظارلهستانPolon-Alfaچراغ سردرب1563
-POLON-4100CDP1438در انتظارلهستانPolon-Alfaمرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 لوپ1564  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0179-
-POLON-4200CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaمرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 لوپ1565  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0128-

1566
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 لوپ قابل 

-POLON-4900CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaافزایش تا 8 لوپ  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0148-

1567
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 لوپ بهمراه 1 

-POLON-4500CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaکارت اطفا قابل افزایش تا 4 کارت  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0188-

1568
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر ماژوالر 2 لوپ 

-POLON-6000CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaقابل افزایش تا 28 لوپ  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0374-

-EKS-4001CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 2 ورودي 1 خروجی داراي ایزوالتور داخلی1569  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0071-

-EWS-4001CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 8 خروجی داراي ایزوالتور داخلی1570  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0070-
-EWK-4001CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 8 ورودي داراي ایزوالتور داخلی1571  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0101-

1572
ماژول آدرس پذیر مونیتورینگ زون متعارف داراي ایزوالتور 

-ADC-4001MCPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaداخلی  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0069-

-SAL-4001CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1573  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0028-
-SAW-6001CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaآژیر آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1574  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0390-
-SAW-6006CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaآژیر آدرس پذیر با پیام صوتی داراي ایزوالتور داخلی1575  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0390-
-DOR-4043CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1576  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0014-



-DUR-4043CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1577  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0012-
-DOR-4046CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1578  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0013-
-DUR-4046CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1579  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0011-
-DUO-6046CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1580  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0474-
-TUN-4043CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور حرارتی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1581  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0018-
-TUN-4046CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور حرارتی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1582  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0017-
-TUN-6046CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور حرارتی آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1583  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0364-

-DOT-4046CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1584  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0075-

-DUT-6046CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1585  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0197-

1586
دتکتور ترکیبی دود و حرارت و گاز مونوکسید کربن آدرس 

 طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظارDTC-60462962/2014در انتظارلهستانPolon-Alfaپذیر داراي ایزوالتور داخلی

1587
دتکتور ترکیبی دود و شعله (IR) آدرس پذیر داراي ایزوالتور 

 طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظارDPR-40462873/2013در انتظارلهستانPolon-Alfaداخلی

1588
بیم دتکتور آدرس پذیر با برد 50 متر و 100 متر داراي 

-DOP-6001CPD1438در انتظارلهستانPolon-Alfaایزوالتور داخلی  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0219-

-ROP-4001MCPD1438 در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی آدرس پذیر محیط داخل داراي ایزوالتور داخلی1589  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0090-
-ROP-4001MHCPD1438 در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی آدرس پذیر محیط بیرون داراي ایزوالتور داخلی1590  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0090-
-EKS-6040CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 4 ورودي داراي ایزوالتور داخلی1591  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-
-EKS-6004CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 4 خروجی داراي ایزوالتور داخلی1592  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-

-EKS-6022CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 2 ورودي2 خروجی داراي ایزوالتور داخلی1593  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-

-EKS-6044CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 4 ورودي4 خروجی داراي ایزوالتور داخلی1594  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-

1595
ماژول آدرس پذیر 2 ورودي ولتاژ باال 2 خروجی داراي ایزوالتور 

-EKS-6202CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaداخلی  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-

-EKS-6400CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaماژول آدرس پذیر 4 ورودي ولتاژ باال داراي ایزوالتور داخلی1596  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0375-

1597
ماژول آدرس پذیر 2 ورودي، 2 ورودي ولتاژ باال و 2 خروجی 

-EKS-6222PCPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaتوان باال داراي ایزوالتور داخلی  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0453-

1598Wireless آداپتور آدرس پذیرPolon-Alfaدر انتظارلهستانACR-4001CPD1438-  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0217-
1599Wireless دتکتور دودPolon-Alfaدر انتظارلهستانDUR-4047CPD1438-  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0216-
-ROP-4007CPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی Wireless محیط داخل1600  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0471-
-ROP-4007HCPR1438در انتظارلهستانPolon-Alfaشستی Wireless محیط خارج1601  طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0471-
POLONبیم دتکتور متعارف با برد 50 متر و 100 متر1602 ALFA - در انتظارلهستانDOP R - 6001 a1283  طراحان نوین راهکارLPCB86020347در انتظاردر انتظار01/

polonمرکز کنترل آةدرس پذیر تهویه دود داراي ایزوالتور داخلی1603 alfa-در انتظارلهستانUCS-6000CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0576-

polonآژیر متعارف1604 alfa-در انتظارلهستانSAW-6102CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0592-
polonمرکز تکرار کننده سیستنم آدرس پذیر1605 alfa-در انتظارلهستانTSR-4000UWB063- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0099-
polonدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1606 alfa-در انتظارلهستانDUO-6043CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0474-
polonدتکتور دودي آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1607 alfa-در انتظارلهستانDUO-6646CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0474-

1608
دتکتور دودي به همراه آژیر داخلی آدرس پذیر داراي ایزوالتور 

polonداخلی alfa-در انتظارلهستانDUO AD-6046CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0611-

1609
دتکتور ترکیبی حرارتی و دودي به همراه آژیر داخلی آدرس 

polonپذیر داراي ایزوالتور داخلی alfa-در انتظارلهستانDUT AD-6046CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0618-

polonماژول آدرس پذیر 2ورودي 1خروجی داراي ایزوالتور داخلی1610 alfa-در انتظارلهستانEKS W-4001CPR1438- طراحان نوین راهکارCNBOP86020347در انتظاردر انتظار0399-

1611
مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 4 لوپ 

-TFA4-1192CPR0051در انتظارایتالیاTECNOFIREبا قابلیت پشتیبانی 1192 قطعه ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0388-

1612
مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 2 لوپ 

-TFA2-596CPR0051در انتظارایتالیاTECNOFIREبا قابلیت پشتیبانی 596 قظعه ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0389-

1613
مرکز کنترل و نمایش اعالم حریق هوشمند آدرس پذیر 1 لوپ 

-TFA1-298CPR0051در انتظارایتالیاTECNOFIREبا قابلیت پشتیبانی 298 قظعه ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0444-

1614
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

5A با جریان خروجیTECNOFIREدر انتظارایتالیاTFPS-5CPR0051- ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0432-

1615GPRS و GSM ،دستگاه انتقال هشدار خطا و آالرم با تلفنTECNOFIREدر انتظارایتالیاTFCOMCPR0051- ساتل صنعت پویاIMQ22875350در انتظاردر انتظار0454-

1616
کاشف ترکیبی دود و حرارت هوشمند آدرس پذیر با 2 ایزوالتور 

TFDAدر انتظارایتالیاTECNOFIREداخلی STR- 1CPR1293- ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0423-

TFDAدر انتظارایتالیاTECNOFIREکاشف دودي اپتیکال هوشمند آدرس پذیر با 2 ایزوالتور داخلی1617 S- 1CPR1293- ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0424-



1618
کاشف حرارتی افزایشی هوشمند آدرس پذیر با 2 ایزوالتور 

TFDAدر انتظارایتالیاTECNOFIREداخلی TR- 1CPR1293- ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0526-

1619
شستی نشکن اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند با 2 ایزوالتور 

-TFCP01CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREداخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0418-

1620
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 2 ورودي و 1 خروجی با دو 

-TFM21CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0419-

1621
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 2ورودي، با قابلیت 4 عملکرد 

-TFM20CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREبرنامه ریزي و 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0420-

1622
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1 خروجی، با قابلیت 2 عملکرد 

-TFM01CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREبرنامه ریزي با 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0421-

1623
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 1 ورودي، با قابلیت 4 عملکرد 

-TFM10CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREبرنامه ریزي با 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0490-

1624
اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با 2 ورودي جهت تجهیزات 4 

TFMدر انتظارایتالیاTECNOFIREتا 20 میلی آمپر با 2 ایزوالتور داخلی MA420CPR1293- ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0491-

1625
اینترفیس آدرس پذیر هوشمند با 1 ورودي جهت تجهیزات 

-TFMC1CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREمتعارف با 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0492-

1626
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 5 خروجی، با قابلیت 2 عملکرد 

-TFM05CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREبرنامه ریزي و 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0528-

1627
ماژول آدرس پذیر هوشمند با 5 ورودي، با قابلیت 4 عملکرد 

-TFM50CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREبرنامه ریزي و 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0527-

1628
آژیر فالشر آدرس پذیر هوشمند با قابلیت 64 نوع صدا و 2 

-TFIS01CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREسطح صدا و سیگنالینگ متفاوت با 2 ایزوالتور داخلی ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0422-

-TFES01CPR1293در انتظارایتالیاTECNOFIREآژیر فالشر بیرونی اعالم حریق با تغذیه داخلی1629 ساتل صنعت پویاEVPU22875350در انتظاردر انتظار0493-

-CAD 150-1CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند یک لوپ1630 Applusدر انتظاردر انتظار0994-
پیراپاد آپادانا88327143

-CAD 150-2CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 2 لوپ1631 Applusدر انتظاردر انتظار0994-
پیراپاد آپادانا88327143

-CAD 150-4CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 4 لوپ1632 Applusدر انتظاردر انتظار1416-
پیراپاد آپادانا88327143

1633
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 4 لوپ 

-CAD 150-8CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVقابل افزایش تا 8 لوپ Applusدر انتظاردر انتظار1416-
پیراپاد آپادانا88327143

1634
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر آنالوگ هوشمند 4 لوپ 

-CAD 150-8 PLUSCPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVقابل افزایش تا 8 لوپ با فضاي باطري 24 آمپر ساعت Applusدر انتظاردر انتظار1416-
پیراپاد آپادانا88327143

-DOD-220ACPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند1635 Applusدر انتظاردر انتظار0881-
پیراپاد آپادانا88327143

1636
دتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر آنالوگ هوشمند  داراي 

-DOD-220A-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1859-
پیراپاد آپادانا88327143

1637
دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به 

-DTD-210ACPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVتغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت Applusدر انتظاردر انتظار0995-
پیراپاد آپادانا88327143

1638
دتکتور حرارتی آدرس پذیر آنالوگ هوشمند حساس به 

-DTD-210A-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVتغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت داراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1860-
پیراپاد آپادانا88327143

-DTD-215ACPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند1639 Applusدر انتظاردر انتظار2020-
پیراپاد آپادانا88327143

1640
دتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر آنالوگ هوشمند داراي 

-DTD-215A-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1861-
پیراپاد آپادانا88327143

1641
دتکتور ترکیبی دودي اپتیکال و حرارتی ثابت آدرس پذیر 

-DOTD-230ACPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآنالوگ هوشمند Applusدر انتظاردر انتظار2006-
پیراپاد آپادانا88327143

1642
دتکتور ترکیبی دودي اپتیکال و حرارتی ثابت آدرس پذیر 

-DOTD-230A-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآنالوگ هوشمند داراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1862-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-450CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVشاسی دستی اعالم حریق آدرس پذیر1643 Applusدر انتظاردر انتظار1183-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-450-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVشاسی دستی اعالم حریق آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1644 Applusدر انتظاردر انتظار1866-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-461CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر اعالم حریق آدرس پذیر1645 Applusدر انتظاردر انتظار2021-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-461-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر اعالم حریق آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1646 Applusدر انتظاردر انتظار1867-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-462-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1647 Applusدر انتظاردر انتظار1867-
پیراپاد آپادانا88327143



-MAD-464-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر اعالم حریق آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1648 Applusدر انتظاردر انتظار2664-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-465-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر فالشر اعالم حریق آدرس پذیر داراي ایزوالتور داخلی1649 Applusدر انتظاردر انتظار2664-
پیراپاد آپادانا88327143

1650
آژیر اعالم حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دتکتور 

Sounder Base DETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-472CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار2665-
پیراپاد آپادانا88327143

1651
آژیر اعالم حریق آدرس پذیر به شکل پایه نصب دتکتور 

Sounder Flasher Base  DETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-473CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار2665-
پیراپاد آپادانا88327143

1652Loop Powered اینترفیس ماژول یک وروديDETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-401CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-
پیراپاد آپادانا88327143

1653Loop Powered اینترفیس ماژول دو وروديDETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-402CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-
پیراپاد آپادانا88327143

1654Loop Powered اینترفیس ماژول یک خروجیDETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-411CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-
پیراپاد آپادانا88327143

1655Loop Powered اینترفیس ماژول دو خروجیDETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-412CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-
پیراپاد آپادانا88327143

1656
 Loop اینترفیس ماژول یک ورودي و یک خروجی

Powered
DETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-421CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-

پیراپاد آپادانا88327143

1657Loop Powered اینترفیس ماژول دو ورودي و دو خروجیDETNOVدر انتظاراسپانیاMAD-422CPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1181-
پیراپاد آپادانا88327143

1658
اینترفیس ماژول یک ورودي Loop Powered داراي 

-MAD-401-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

1659
اینترفیس ماژول دو ورودي Loop Powered داراي 

-MAD-402-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

1660
اینترفیس ماژول یک خروجی Loop Powered داراي 

-MAD-411-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

1661
اینترفیس ماژول دو خروجی Loop Powered داراي 

-MAD-412-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

1662
 Loop اینترفیس ماژول یک ورودي و یک خروجی

-MAD-421-ICPR0370در انتظاراسپانیاPoweredDETNOV داراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

1663
 Loop Powered اینترفیس ماژول دو ورودي و دو خروجی

-MAD-422-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVداراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1863-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-431CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVاینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص آژیر متعارف1664 Applusدر انتظاردر انتظار1189-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-432CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVاینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف1665 Applusدر انتظاردر انتظار1189-
پیراپاد آپادانا88327143

1666
اینترفیس ماژول یک خروجی مخصوص آژیر متعارف، داراي 

-MAD-431-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1864-
پیراپاد آپادانا88327143

1667
اینترفیس ماژول دو خروجی مخصوص آژیر متعارف، داراي 

-MAD-432-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1864-
پیراپاد آپادانا88327143

1668
اینترفیس ماژول یک ورودي  مخصوص ارتباط با تجهیزات 

-MAD-441CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمتعارف Applusدر انتظاردر انتظار1190-
پیراپاد آپادانا88327143

1669
اینترفیس ماژول دو ورودي  مخصوص ارتباط با تجهیزات 

-MAD-442CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمتعارف Applusدر انتظاردر انتظار1190-
پیراپاد آپادانا88327143

1670
اینترفیس ماژول یک ورودي مخصوص ارتباط با تجهیزات 

-MAD-441-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمتعارف داراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1865-
پیراپاد آپادانا88327143

1671
اینترفیس ماژول دو ورودي مخصوص ارتباط با تجهیزات 

-MAD-442-ICPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمتعارف داراي ایزوالتور داخلی Applusدر انتظاردر انتظار1865-
پیراپاد آپادانا88327143

-MAD-490CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVایزوالتور ماژول1672 Applusدر انتظاردر انتظار1182-
پیراپاد آپادانا88327143

-CCD-102CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 2 مدار1673 Applusدر انتظاردر انتظار0858-
پیراپاد آپادانا88327143

-CCD-104CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 4 مدار1674 Applusدر انتظاردر انتظار0858-
پیراپاد آپادانا88327143

-CCD-108CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 8 مدار1675 Applusدر انتظاردر انتظار0858-
پیراپاد آپادانا88327143

-CCD-112CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اعالم حریق متعارف 12 مدار1676 Applusدر انتظاردر انتظار0858-
پیراپاد آپادانا88327143

-CCD-103CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVمرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک گازي متعارف 1+3 مدار1677 Applusدر انتظاردر انتظار1868-
پیراپاد آپادانا88327143

-DOD-220CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور دودي اپتیکال متعارف1678 Applusدر انتظاردر انتظار0880-
پیراپاد آپادانا88327143

-DTD-215CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور حرارتی ثابت متعارف1679 Applusدر انتظاردر انتظار0879-
پیراپاد آپادانا88327143



-DTD-210CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور حرارتی حساس به تغییرات درجه حرارت و حرارت ثابت1680 Applusدر انتظاردر انتظار0859-
پیراپاد آپادانا88327143

-DOTD-230CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVدتکتور ترکیبی دودي اپتیکال و حرارتی ثابت متعارف1681 Applusدر انتظاردر انتظار2006-
پیراپاد آپادانا88327143

-PCD-100CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVشاسی دستی اعالم حریق متعارف1682 Applusدر انتظاردر انتظار2347-
پیراپاد آپادانا88327143

-SCD-100CPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر اعالم حریق متعارف1683 Applusدر انتظاردر انتظار2663-
پیراپاد آپادانا88327143

-VTG-32B-SBCPR0370در انتظاراسپانیاDETNOVآژیر اعالم حریق متعارف1684 Applusدر انتظاردر انتظار1963-
پیراپاد آپادانا88327143

1685IP65 آژیر اعالم حریق متعارفDETNOVدر انتظاراسپانیاVTG-32B-DBCPR0370- Applusدر انتظاردر انتظار1964-
پیراپاد آپادانا88327143

FCدر انتظاراتریشLSTدتکتور دودي اپتیکال متعارف1686 O650/e928 پیشروصنعت چابک آویژهLPCB22228869در انتظاردر انتظار02/
FCدر انتظاراتریشLSTدتکتور حرارتی افزایشی متعارف1687 TDIFF650/ /57d928 /02در انتظاردر انتظارLPCB22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTدتکتور دودي اپتیکال آدرس پذیر1688 O750/G213043در انتظاردر انتظارVDS LPCB/22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTدتکتور ترکیبی آدرس پذیر1689 OT750/G213045در انتظاردر انتظارVDS LPCB/22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTدتکتور حرارتی آدرس پذیر1690 T750/G213044در انتظاردر انتظارVDS LPCB/22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTشستی اعالم حریق آدرس پذیر1691 MCP700/h928 پیشروصنعت چابک آویژهLPCB22228869در انتظاردر انتظار01/
FIدر انتظاراتریشLSTماژول دیده بانی آدرس پذیر1692 M IN700/ 1G212054در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول دیده بانی آدرس پذیر1693 M OUT700/ 1G212055در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول کنترل آدرس پذیر1694 M REL700/ 1G212056در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول آدرس پذیر1695 M IN OUT700/ 1 1G212053در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول آدرس پذیر1696 M IN REL700/ 1 1G212016در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول کوچک داده بانی آدرس پذیر1697 MM IN700/ 1G212118در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول کوچک کنترل آدرس پذیر1698 MM OUT700/ 1G212119در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
FIدر انتظاراتریشLSTماژول کوچک کنترل آدرس پذیر1699 MM RE700/ 1G212120در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه

FIدر انتظاراتریشLSTماژول کوچک آدرس پذیر1700 MM IN700/ 1 1
OUT

G212121در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه

FIدر انتظاراتریشLSTماژول کوچک آدرس پذیر1701 MM IN700/ 1 1
REL

G212122در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه

FIدر انتظاراتریشLSTآژیر آدرس پذي1702 WM MT700/ /
SOUx/G209211در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه

CWSدر انتظاراتریشLSTآژیر فالشر دار  متعارف1703 SOUR/w928 پیشروصنعت چابک آویژهLPCB22228869در انتظاردر انتظار07/
پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظارism1-3G 296012در انتظاراتریشLSTایزوالتور1704
BCدر انتظاراتریشLSTکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر1705 L S600-8 2G212164در انتظاردر انتظارVDS22228869پیشروصنعت چابک آویژه
پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظارBC016-1G 205023در انتظاراتریشLSTکنترل پنل اعالم حریق متعارف1706
پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظارMEA 244-1G 205120در انتظاراتریشLSTماژول ورودي - خروجی1707
پیشروصنعت چابک آویژهVDS22228869در انتظاردر انتظارism1-2G 296011در انتظاراتریشLSTایزوالتور1708

پارس آژیراكBSI88948332در انتظاردر انتظار4200km591678در انتظارVeloxUAEپانل 2 لوپ آدرس پذیر سري 4000 - به همراه منبع تغذیه1709

پارس آژیراكBSI88948332در انتظاردر انتظار4400km591678در انتظارVeloxUAEپانل 4 لوپ آدرس پذیر سري 4000 - به همراه منبع تغذیه1710

پارس آژیراكBSI88948332در انتظاردر انتظار4800km591678در انتظارVeloxUAEپانل 8 لوپ آدرس پذیر سري 4000 - به همراه منبع تغذیه1711

40910b1154در انتظارVeloxUAEدتکتور دودي آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1712 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
8B1154-40910در انتظارVeloxUAEدتکتور دودي آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1713 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
V100B1154در انتظارVeloxUAEدتکتور دودي آدرس پذیر  با ایزوالتور داخلی1714 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
40930a1154در انتظارVeloxUAEدتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1715 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
8a1154-40930در انتظارVeloxUAEدتکتور حرارتی آدرس پذیربا ایزوالتور داخلی1716 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
V350a1154در انتظارVeloxUAEدتکتور حرارتی آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1717 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
LV200f1154در انتظارVeloxUAEدتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزوالتور1718 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
40920c1154در انتظارVeloxUAEدتکتور ترکیبی آدرس پذیر با ایزوالتور1719 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

40800h1154در انتظارVeloxUAEشستی آدرس پذیر داراي قابلیت ریست شدن با ایزوالتور داخلی1720 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

VCP100h1154در انتظارVeloxUAEشستی آدرس پذیر داراي قابلیت ریست شدن با ایزوالتور داخلی1721 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

40300g1154در انتظارVeloxUAEآژیر آدرس پذیر دیواري با ایزوالتور داخلی1722 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
H40300-g1154در انتظارVeloxUAEآژیر فالشر آدرس پذیر با ایزوالتور داخلی1723 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
پارس آژیراكBSI88948332در انتظاردر انتظار40200km620759در انتظارVeloxUAEپایه آژیردار آدرس پذیر1724
پارس آژیراكBSI88948332در انتظاردر انتظارM40100-KM620760در انتظارVeloxUAEماژول ایزوالتور و ورودي / خروجی با ایزوالتور داخلی1725
40100j1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي  آدرس پذیر سوپروایزري1726 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
40010j1154در انتظارVeloxUAEماژول خروجی  آدرس پذیر سوپروایزري1727 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/



40002j1154در انتظارVeloxUAEماژول خروجی  داري رله  آدرس پذیر1728 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
40110j1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي/خروجی آدرس پذیر سوپروایزري1729 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/

40102j1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي/خروجی داراي رله  آدرس پذیر سوپروایزري1730 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/

VMI100J1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي   آدرس پذیر سوپروایزري1731 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
VMC100J1154در انتظارVeloxUAEماژول خروجی آدرس پذیر سوپروایزري1732 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار02/
VMC120J1154در انتظارVeloxUAEماژول خروجی با رله  آدرس پذیر1733 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
VMIC100J1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي/خروجی   آدرس پذیر سوپروایزري1734 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
VMIC120J1154در انتظارVeloxUAEماژول ورودي/خروجی با رله-  آدرس پذیر سوپروایزري1735 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار05/
LV100e1154در انتظارVeloxUAEدتکتور دودي آدرس پذیر1736 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
LV100-8E1154در انتظارVeloxUAEدتکتور دودي آدرس پذیر1737 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
LV350d1154در انتظارVeloxUAEدتکتور حرارتی آدرس پذیر1738 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
LV350-8d1154در انتظارVeloxUAEدتکتور حرارتی آدرس پذیر1739 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار03/
1740Wireless دتکتور دودي آدرس پذیر با پایهVeloxUAEدر انتظارWL100K928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
1741Wireless دتکتور حرارتی آدرس پذیر با پایهVeloxUAEدر انتظارWL350J928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
1742Wireless دتکتور ترکیبی آدرس پذیربا پایهVeloxUAEدر انتظارWL200m928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
1743Wireless شستی  آدرس پذیر با قابلیت ریست شدنVeloxUAEدر انتظارWLCP100p928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
1744Wireless  آژیر اعالم حریق آدرس پذیرVeloxUAEدر انتظارWLSB100q928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/
1745Wireless آژیر فالشر آدرس پذیرVeloxUAEدر انتظارWLS AV100q928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار04/
1746Wireless ماژول ارتباطی آدرس پذیرVeloxUAEدر انتظارWLTM100n928 پارس آژیراكLPCB88948332در انتظاردر انتظار01/

KODبیم دتکتور متعارف1747 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارBM 100a 1283  LPCB77132335در انتظاردر انتظار01/
66046624

فاتح ستیز

KODکنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر 1 تا 4 لوپ1748 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارAA504
TSE_14.0.30.34.00/ 66

_222    
_CPR_0370 2314

TSEدر انتظاردر انتظار

APPLUS

77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODکاشف دودي  آدرس پذیر1749 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارDD501_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2317
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODکاشف حرارتی آدرس پذیر1750 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارDD502_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2316
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODآژیراعالم حریق آدرس پذیر1751 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارSA340_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2648
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODشستی اعالم حریق قابل ریست آدرس پذیر1752 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارCP312_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2318
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODماژول (ورودي/خروجی) آدرس پذیر 1تا 4 لوپ1753 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارIO404_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2319
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODآژیرمتعارف1754 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارSR408_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2649
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODکنترل پنل اعالم حریق متعارف 16 زون1755 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارKA316_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2315
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODکنترل پنل اعالم حریق متعارف 8 زون1756 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارK8_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2315
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODکنترل پنل اعالم حریق متعارف 4 زون1757 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارK4_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2315
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODمنبع تغذیه1758 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارPS120
TSE_14.0.30.34.00/ 66

_221    
_CPR_0370 2164

TSEدر انتظاردر انتظار

APPLUS

77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODدتکتور دودي متعارف1759 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارDK230_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2317
77132335 
66046624

فاتح ستیز

KODدتکتور حرارتی متعارف1760 ELEKTRONIK Turkiyeدر انتظارDK231_CPR_0370 APPLUSدر انتظاردر انتظار2316
77132335 
66046624

فاتح ستیز

-MHU 110CPD1293در انتظارچکLITESکنترل پنل آدرس پذیر1761 EVPUدر انتظاردر انتظار0142-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHU 111CPD1293در انتظارچکLITESکنترل پنل آدرس پذیر1762 EVPUدر انتظاردر انتظار0142-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHU 115CPD1293در انتظارچکLITESکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1763 EVPUدر انتظاردر انتظار0266-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHU 116CPR1293در انتظارچکLITESکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1764 EVPUدر انتظاردر انتظار0494-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHU 117CPR1293در انتظارچکLITESکنترل پنل آدرس پذیر ماژوالر1765 EVPUدر انتظاردر انتظار0494-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHA 142CPR1293در انتظارچکLITESشستی1766 EVPUدر انتظاردر انتظار0484-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس



-MHA 145CPR1293در انتظارچکLITESشستی1767 EVPUدر انتظاردر انتظار0485-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHA 184CPR1293در انتظارچکLITESشستی1768 EVPUدر انتظاردر انتظار0485-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 186CPR1293در انتظارچکLITESدتکتور دود یونیزاسیون1769 EVPUدر انتظاردر انتظار0486-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 261CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1770 EVPUدر انتظاردر انتظار0113-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 262CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر1771 EVPUدر انتظاردر انتظار0355-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

MHGدر انتظارچکLITESدتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر با ایزوالتور1772 i 262CPD1293- EVPUدر انتظاردر انتظار0355-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 283CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور دود اپتیکال  آدرس پذیر1773 EVPUدر انتظاردر انتظار0115-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 362CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور حرارت  آدرس پذیر1774 EVPUدر انتظاردر انتظار0107-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 383CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور حرارت  آدرس پذیر1775 EVPUدر انتظاردر انتظار0108-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 862CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر1776 EVPUدر انتظاردر انتظار0354-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

MHGدر انتظارچکLITESدتکتور مولتی دود و حرارت آدرس پذیر با ایزوالتور1777 i 862CPD1293- EVPUدر انتظاردر انتظار0354-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 661CPD1293در انتظارچکLITESبیم دتکتور1778 EVPUدر انتظاردر انتظار0116-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 664CPR1293در انتظارچکLITESبیم دتکتور1779 EVPUدر انتظاردر انتظار0487-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHY 918CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر خروجی1780 EVPUدر انتظاردر انتظار0176-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHY 923CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر ورودي / خروجی1781 EVPUدر انتظاردر انتظار0145-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHY 924CPD1293در انتظارچکLITESماژول آژیر آدرس پذیر1782 EVPUدر انتظاردر انتظار0255-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 942CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر ورودي  با ایزوالتور ( تکنولوژیک)1783 EVPUدر انتظاردر انتظار0126-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHY 925/4CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر ورودي / خروجی1784 EVPUدر انتظاردر انتظار0254-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHY  925/8CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر ورودي / خروجی1785 EVPUدر انتظاردر انتظار0254-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 943CPD1293در انتظارچکLITESاینتر فیس آدرس پذیر 4 ورودي1786 EVPUدر انتظاردر انتظار0144-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 531CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور شعله متعارف1787 EVPUدر انتظاردر انتظار0121-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

-MHG 585CPD1293در انتظارچکLITESدتکتور شعله متعارف1788 EVPUدر انتظاردر انتظار0123-
66647038   
66656798

آتش پاد پارس

xtralisپانل هاي مکشی - لیزري1789 by  
honeywell

VLF250URXGدر انتظاراسترالیا S. گروه توسعه فناوري نارانUL44618320-3در انتظاردر انتظار5198

xtralisپانل هاي مکشی - لیزري1790 by  
honeywell

VLF500URXGدر انتظاراسترالیا S. گروه توسعه فناوري نارانUL44618320-3در انتظاردر انتظار5199

xtralisپانل هاي مکشی - لیزري1791 by  
honeywell

VLC400URXGدر انتظاراسترالیا S. گروه توسعه فناوري نارانUL44618320-3در انتظاردر انتظار5200

1792

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري
Air Sampling Detector  

30m  :طول لوله
250m2 :مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLF 250در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /06
G205060 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1793

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري
Air Sampling Detector  

60m  :طول لوله
500m2 :مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLF 500در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /07
G205060 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1794

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري 
Air sampling Detector  

مدل رله دار
 100m :طول لوله

800m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLC-500در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /03
G298024

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3



1795

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري 
Air sampling Detector  

مدل تحت شبکه
 100m :طول لوله

800m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLC-505در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /03
G298024

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1796

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش 
همراه با نمایشگر

Air sampling Detector  
 400m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLP-002در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /04
G298024

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1797

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش 
همراه با نمایشگر و ماژول برنامه ریزي

Air sampling Detector  
 400m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLP-012در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /04
G298024

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1798

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش 
Air sampling Detector  

 400m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLP-400در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /04
G298024

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1799

دتکتور مکنده دودي صنعتی از نوع لیزري داراي چهار مسیر 
مکش 

Air sampling Detector  
مدل رله دار

 445m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLI-880در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

g305 /01
G212155

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1800

دتکتور مکنده دودي صنعتی از نوع لیزري داراي چهار مسیر 
مکش 

Air sampling Detector  
مدل تحت شبکه

 445m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLI-885در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

g305 /02
G212155

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1801

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر / 7 رله

Air sampling Detector  
VESDA net Version  

 400m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-204در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1802

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و ماژول برنامه ریزي/7 

رله
Air sampling Detector  

VESDA net Version  
 400m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-214در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1803

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر / 12 رله

Air sampling Detector  
VESDA net Version  

 400m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-304در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1804

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا همراه با نمایشگر و ماژول برنامه ریزي/12 

رله
Air sampling Detector  

VESDA net Version  
 400m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-314در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3



1805

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا/ 7 رله

Air sampling Detector  
VESDA net Version  

 400m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-600در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1806

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري داراي چهار مسیر مکش با 
امکان تشخیص مجزا/

Air sampling Detector  
VESDA net Version  

 400m :طول لوله
2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VLS-700در انتظاراسترالیا
URXG S. 5198

d305 /05
G298024 

در انتظاردر انتظار
UL FM-
LPCB

Vds

گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1807

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري (سريE) به همراه نمایشگر 
LED

Air sampling Detector  
 130m :طول لوله

1000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VEPدر انتظاراسترالیا A P- 00-1URXG S. 5198
G214010در انتظاردر انتظارUL FM-

Vds
گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1808

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري (سريE) داراي چهار مسیر 
LED مکش به همراه نمایشگر

Air sampling Detector  
  560m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VEPدر انتظاراسترالیا A P- 00-URXG S. 5198
G214010در انتظاردر انتظارUL FM-

Vds
گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

1809

دتکتور مکنده دودي از نوع لیزري (سريE) داراي چهار مسیر 
LCD مکش به همراه نمایشگر

Air sampling Detector  
 560m :طول لوله

2000m2 : مساحت تحت پوشش

xtralis by  
honeywell

VEPدر انتظاراسترالیا A P- 10-URXG S. 5198
G214010در انتظاردر انتظارUL FM-

Vds
گروه توسعه فناوري ناران44618320-3

Dدر انتظارترکیهDEKONکنترل پنل آدرس پذیر 1-2-3و 4 لوپ1810 AA- 504CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2841-
Dدر انتظارترکیهDEKONدتکتور دود آدرس پذیر1811 DD- 501CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2844-
Dدر انتظارترکیهDEKONدتکتور حرارت آدرس پذیر1812 DD- 502CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2843-
Dدر انتظارترکیهDEKONشستی آدرس پذیر1813 CP- 312CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2845-
Dدر انتظارترکیهDEKONآژیر آدرس پذیر1814 SA- 340CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2847-
Dدر انتظارترکیهDEKON اینتر فیس ورودي خروجی آدرس پذیر1815 IO- 404CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2846-
Dدر انتظارترکیهDEKONمنبع تغذیه 24 ولت1816 PS- 120CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2840-
Dدر انتظارترکیهDEKONکنترل پنل متعارف 4-8 و 16 زون1817 K K KA- 4, 8, 316CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2842-
Dدر انتظارترکیهDEKONدتکتور دود متعارف1818 DK- 230CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2844-
Dدر انتظارترکیهDEKONدتکتور حرارت متعارف1819 DK- 231CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2843-
Dدر انتظارترکیهDEKONآژیر متعارف1820 SR- 408CPR0370- آتش پاد پارسAPPLUS44200425در انتظاردر انتظار2848-

1821ZX مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

301c429-001-722در انتظارانگلستان سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1822ZX مرکز کنترل اعالم حریق 2  لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

301c429-001-720در انتظارانگلستان سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار05/

1823ZX مرکز کنترل اعالم حریق 5  لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

301c429-001-721در انتظارانگلستان سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار06/

1824DXc مرکز کنترل اعالم حریق 1 لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

714/001/117g550در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار01/

1825DXc مرکز کنترل اعالم حریق 2  لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

714/001/227g550در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار03/

1826DXc مرکز کنترل اعالم حریق 4 لوپ آدرس پذیر سريMorley IAS-  
by Honeywell 

714/001/247g550در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1827DXc کارت توسعه دو لوپ مخصوص سريMorley IAS-  
by Honeywell 

111g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1828DXc کارت شبکه سريMorley IAS-  
by Honeywell 

099g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1829DXc سري RS232 پورتMorley IAS-  
by Honeywell 

122g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1830DXc چهل (40) زون براي سري LED کارتMorley IAS-  
by Honeywell 

102g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1831DXc هشتاد (80) زون براي سري LED کارتMorley IAS-  
by Honeywell 

124g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/

1832
کلید الکترونیکی جهت افزایش امنیت کاربري کنترل پنل هاي 

DXc سري
Morley IAS-  

by Honeywell 
118g550-795در انتظارانگلستان/هند سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار04/



Morleyدتکتور دودي آدرس پذیر1833 IAS-  
by Honeywell 

HMدر انتظارانگلستان/هند PSE/n550 /01 
G209097 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyدتکتورحرارتی آدرس پذیر1834 IAS-  
by Honeywell 

HMدر انتظارانگلستان/هند FHSE/m550 /02
G209098 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyدتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر1835 IAS-  
by Honeywell 

HMدر انتظارانگلستان/هند RHSE/m550 /01
G209100 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyدتکتور ترکیبی دودي - حرارتی آدرس پذیر1836 IAS-  
by Honeywell 

HMدر انتظارانگلستان/هند PTSE/r550 /01
G209096 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyپایه عمیق آنالوگ دتکتور و آژیر بهمراه ایزوالتور داخلی1837 IAS-  
by Honeywell 

Bدر انتظارانگلستان IEFT524 -1x199 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار01/

Morleyبیم دتکتور آدرس پذیر1838 IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان LPB S I- 2- 2w199 /01
G212013در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyکیت نصب سطحی بیم دتکتور1839 IAS-  
by Honeywell 

BEAMSMKدر انتظارانگلستان
w199 /01

G212014در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyکیت نصب سقفی و دیواري فرستده بیم دتکتور1840 IAS-  
by Honeywell 

BEAMMMKدر انتظارانگلستان
w199 /01

G212015در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyکیت افزایش رنج بیم دتکتور تا 100 متر1841 IAS-  
by Honeywell 

BEAMLRKدر انتظارانگلستان
w199 /01

G212016در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1842
(MCP) شستی اعالم حریق
بهمراه المان انعطاف پذیر

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان MCP xxxxx- -b166 /47
G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1843
شستی اعالم حریق آدرس پذیر

بهمراه المان انعطاف پذیر
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان MCP xxxxx I- - -e166 /02
G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1844
شستی اعالم حریق آدرس پذیر

بهمراه المان شیشه اي
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان MCP xxxxx- -b166 /47

G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1845
شستی اعالم حریق آدرس پذیر

بهمراه المان شیشه اي
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان MCP xxxxx I- - -e166 /02
G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1846
شستی اعالم حریق 
IP67 داراي تائیدیه

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WCP R Sx- - /b166 /59
G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1847
شستی اعالم حریق 

بهمراه المان شیشه اي
 IP67 داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WCP RI Sx- - /e166 /04
G206061در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyماژول اینرفیس زون1848 IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان DCZRM-v199 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار08/

1849
Morleyماژول ترکیبی با قابلیت کنترل دو ورودي بهمراه یک خروجی  IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان D ICMO- 2v 199 /03

G202144در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1850
Morleyماژول با قابلیت کنترل دو ورودي IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان DMM I- 2v199 /02

G202145در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1851
Morleyماژول با قابلیت کنترل یک ورودي IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان DMMI-v199 /01

G202145در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyماژول با قابلیت کنترل  یک خروجی و یک ورودي1852 IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان MM E S- 3 - 2G214118 در انتظاردر انتظارVDS71745000سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد

Morleyماژول کنترل یک خروجی1853 IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان D CMO- 240
v199 /05

G202146در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyماژول با قابلیت کنترل یک خروجی1854 IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان DCMO-v 199 /04
G202146در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1855
Morleyماژول با قابلیت ایزولیت سازي یک لوپ IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان DISO-r199 /01

G202142در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1856
آزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوري

داراي ایزوالتور داخلی
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان BSO xx I- - -j166 /03

G212162 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1857
Morleyآزیر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوري IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان BSO xx N- - -h166 /03

G212161در انتظاردر انتظارLPCB

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1858
آزیر فالشر پایه دتکتور آدرس پذیر رنگ بدنه سفید دتکتوري و 

لنز شفاف ،داراي ایزوالتور داخلی
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان BSS xx I- - -j166 /04

G212162 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1859
آزیر فالشر پایه دتکتور یکپارچه آدرس پذیر،رنگ بدنه سفید 

دتکتوري و لنز شفاف
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان BSS xx N- - -h166 /04

G212161در انتظاردر انتظارLPCB

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1860
آزیر دیواري آدرس پذیر 

رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WSO xx I- - -j166 /01
G212162 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1861
آزیر دیواري آدرس پذیر

رنگ بدنه سفید خالص و رویه سفید
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان WSO xx N- - -h166 /01

G212161در انتظاردر انتظارLPCB

VDS

سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000



1862
آزیر دیواري آدرس پذیر 

رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WSO xx I- - -j166 /01
G212162 در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1863
آزیر دیواري آدرس پذیر بدون پایه
رنگ بدنه سفید خالص و رویه قرمز

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WSO xx N- - -h166 /01
G212161در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1864
آزیر فالشر دیواري آدرس پذیر

رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WSS xx I- - -j166 /02
G216059در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1865
آزیر فالشر دیواري آدرس پذیر

رنگ بدنه سفید خالص و لنز شفاف
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان WSS xx N- - -h166 /02

G216058در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1866
آزیر فالشر دیواري آدرس پذیر

رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز
داراي ایزوالتور داخلی

Morley IAS-  
by Honeywell 

MIدر انتظارانگلستان WSS xx I- - -j166 /02
G216059در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

1867
آزیر فالشر دیواري آدرس پذیر

رنگ بدنه سفید خالص و لنز قرمز
Morley IAS-  

by Honeywell 
MIدر انتظارانگلستان WSS xx N- - -h166 /02

G216058در انتظاردر انتظارLPCB

VDS
سپهرصنعت هوشمند پاسارگاد71745000

Morleyمرکز کنترل اعالن حریق متعارف 2 زون1868 IAS-  
by Honeywell 

HRZدر انتظارانگلستان e Zone2-8  2 c429 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار10/

Morleyمرکز کنترل اعالن حریق متعارف 4 زون1869 IAS-  
by Honeywell 

HRZدر انتظارانگلستان e Zone2-8  4 c429 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار11/

Morleyمرکز کنترل اعالن حریق متعارف 8 زون1870 IAS-  
by Honeywell 

HRZدر انتظارانگلستان e Zone2-8  8 c429 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار12/

Morleyدتکتور حرارتی متعارف1871 IAS-  
by Honeywell 

Visionدر انتظارانگلستان HF 2020n199 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار11/

Morleyدتکتور حرارتی افزایشی متعارف1872 IAS-  
by Honeywell 

Visionدر انتظارانگلستان R 2020n199 سپهرصنعت هوشمند پاسارگادLPCB71745000در انتظاردر انتظار12/

XLSدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق آنالوگ آدرس پذیر1873 e80g154 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
XLSدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق 2 لوپ آنالوگ آدرس پذیر1874 e L80 -2g154 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
XLSدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق 4 لوپ آنالوگ آدرس پذیر1875 e L80 -4g154 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
XLSدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق 6 لوپ آنالوگ آدرس پذیر1876 e L80 -6g154 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
XLSدر انتظارانگلستانHoneywellمرکز کنترل اعالم حریق 8 لوپ آنالوگ آدرس پذیر1877 e L80 -8g154 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
XLSدر انتظارانگلستانHoneywellیونیت شبکه مرکز کنترل اعالم حریق1878 e NI80 -g NO154 / مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار1
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف ترکیبی دودي و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر1879 MES yy840 -b550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار05/

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف ترکیبی دودي و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1880 MEIS yy840 -e550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/

TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر1881 ES yy808 1028-c550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار06/
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1882 ES yy808 1002-c550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار07/
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1883 EIS yy808 1028-f550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1884 EIS yy808 1002-f550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف دودي اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1885 ES yy806 1012-a550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار04/
TCدر انتظارهندHoneywellکاشف دودي اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1886 EIS yy806 1012-d550 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/

1887
کاشف ترکیبی دودي و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر 

TCدر انتظارانگلستانHoneywellایزوالتوردار MFEIS840aa199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودي و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1888 MEIS840aa199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودي و حرارتی و شعله آنالوگ آدرس پذیر1889 MFES840p199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار06/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف ترکیبی دودي و حرارتی آنالوگ آدرس پذیر1890 MES840p199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار07/

1891
کاشف ترکیبی دودي و حرارتی و شعله و مونواکسید کربن 

TCدر انتظارانگلستانHoneywellآنالوگ آدرس پذیر E yy850 1009-t199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف نوري خطی اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1892 A EURIS847 1004w199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1893 EIS808 1002ac199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1894 EIS808 1051ac199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1895 EIS808 1028ac199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار03/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی افزایشی آنالوگ آدرس پذیر1896 ES808 1028n199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار15/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1897 ES808 1051n199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار16/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف حرارتی ثابت آنالوگ آدرس پذیر1898 ES808 1002n199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار17/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف لیزري اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1899 A846 1005
a1359 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودي اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1900 EIS806 1012ab199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودي اپتیک آنالوگ آدرس پذیر ذاتاً امن1901 B AE842 1007m199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار07/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellکاشف دودي اپتیک آنالوگ آدرس پذیر1902 ES806 1012m199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار10/



TCدر انتظارانگلستانHoneywellزون مانیتور ماژول متعارف به همراه مقاومت ته خط1903 E EIS841 1019v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار08/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول تک کانال ورودي آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1904 E809 1043v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار01/
TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول دو کانال ورودي آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1905 E809 1050v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار02/

1906
ماژول دو کانال ورودي و یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر 

TCدر انتظارانگلستانHoneywellایزوالتوردار E809 1068v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار03/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellماژول یک کانال خروجی آنالوگ آدرس پذیر ایزوالتوردار1907 E810 1032v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار04/

1908
ماژول یک کانال خروجی 240 ولت آنالوگ آدرس پذیر 

TCدر انتظارانگلستانHoneywellایزوالتوردار E810 1040v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار05/

1909
ماژول یک کانال خروجی 240 ولت دین ریل آنالوگ آدرس 

TCدر انتظارانگلستانHoneywellپذیر ایزوالتوردار E810 1057v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار06/

TCدر انتظارانگلستانHoneywellزون مانیتور ماژول متعارف1910 E841 1019v199 مرکز کنترل ایرانLPCB88730717در انتظاردر انتظار07/

1911
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر IQ8Control C با 

ظرفیت حداکثر 2 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
IQدر انتظارآلمان Control C8  G 205129

S 294050در انتظاردر انتظارVDS

BOSEC
مرکز کنترل ایران88730717

1912
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر IQ8Control M با 

ظرفیت حداکثر 7 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
IQدر انتظارآلمان Control M8  G 205129

S 294050در انتظاردر انتظارVDS

BOSEC
مرکز کنترل ایران88730717

1913
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX2 با ظرفیت حداکثر 2 

لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 2G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1914
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX10 با ظرفیت حداکثر 

5 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 10/5G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1915
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX10 با ظرفیت حداکثر 

10 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 10/10G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1916
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX18 با ظرفیت حداکثر 

5 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 18/5G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1917
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX18 با ظرفیت حداکثر 

10 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 18/10G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1918
مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر FX18 با ظرفیت حداکثر 

18 لوپ

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
FlexESدر انتظارآلمان FX 18/18G 209207

S 209207در انتظاردر انتظارVDS

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

کاشف حرارتی ثابت آدرس پذیر ایزوالتوردار1919
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

در انتظاردر انتظار802171G 204058در انتظارآلمان
VDS

CNBOP

BOSEC

مرکز کنترل ایران88730717

کاشف حرارتی ثابت با عملکرد دماي باال آدرس پذیر ایزوالتوردار1920
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802177G 208057در انتظارآلمان

کاشف حرارتی افزایشی آدرس پذیر ایزوالتوردار1921
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

در انتظاردر انتظار802271G 204059در انتظارآلمان
VDS

CNBOP

BOSEC

مرکز کنترل ایران88730717

کاشف دودي اپتیک آدرس پذیر ایزوالتوردار1922
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

در انتظاردر انتظار802371G 204060در انتظارآلمان
VDS

CNBOP

BOSEC

مرکز کنترل ایران88730717

1923OT کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802373G 205070در انتظارآلمان

1924O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

در انتظاردر انتظار802374G 204061در انتظارآلمان
VDS

CNBOP

BOSEC

مرکز کنترل ایران88730717

1925
کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 

OTblue

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802375G 205071در انتظارآلمان

1926
کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار 

OTblue جهت کاشف کانالی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802379G 207128در انتظارآلمان

1927
کاشف ترکیبی دودي، حرارتی و گاز CO آدرس پذیر 

OTG ایزوالتوردار

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802473G 205072در انتظارآلمان



کاشف دودي اپتیک آدرس پذیر ایزوالتوردار با آژیر داخلی1928
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802382G 206090در انتظارآلمان

1929
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با فالشر داخلی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802383G 205111در انتظارآلمان

1930
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با آژیر داخلی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802384G 205111در انتظارآلمان

1931
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با فالشر، آژیر و بلندگو داخلی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802385G 205111در انتظارآلمان

1932
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با فالشر، آژیر و بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
.SV802385در انتظارآلمان 98G 205111در انتظاردر انتظارVDS88730717مرکز کنترل ایران

1933
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با آژیر و بلندگو داخلی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار802386G 205111در انتظارآلمان

1934
 O2T کاشف ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر ایزوالتوردار

با آژیر و بلندگو داخلی به صورت نسخه متنی

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
.SV802386در انتظارآلمان 98G 205111در انتظاردر انتظارVDS88730717مرکز کنترل ایران

1935Fireray 50RV کاشف نوري خطیFire Fighting  
Enterprises Ltd 

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار761315G 203070در انتظارانگلستان

1936Fireray 100RV کاشف نوري خطیFire Fighting  
Enterprises Ltd 

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار761316G 203070در انتظارانگلستان

 Kiddeکاشف حرارتی خطی متعارف مناسب سنسور کابلی1937
Deutschland GmbH 

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار761290G 205066در انتظارآلمان

1938
ماژول الکترونیک شستی IQ8MCP  طرح بزرگ آدرس پذیر 

ایزوالتوردار

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
VDSدر انتظاردر انتظار804905G 205002در انتظارآلمان

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

شستی IQ8MCP  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردار1939
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

VDSدر انتظاردر انتظار804971G 205132در انتظارآلمان

CNBOP
مرکز کنترل ایران88730717

1940
شستی IQ8MCP  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردار با 

المان ریست شونده

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار804973G 205132در انتظارآلمان

1941
شستی IQ8MCP  طرح کامپکت آدرس پذیر ایزوالتوردار با 

IP66 المان شکننده

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار804961G 205132در انتظارآلمان

آژیر IQ8Alarm آدرس پذیر ایزوالتوردار1942
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار807206G 206001در انتظارآلمان

فالشر IQ8Alarm آدرس پذیر ایزوالتوردار1943
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظارRR807214G 206002در انتظارآلمان

آژیر و فالشر ترکیبی IQ8Alarm آدرس پذیر ایزوالتوردار1944
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار807224G 206003در انتظارآلمان

1945
ماژول 230 ولت AC با 2 رله قابل برنامه ریزي، آدرس پذیر 

ایزوالتوردار

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار808600.230G 210091در انتظارآلمان

1946
ماژول 24 ولت DC با 2 رله قابل برنامه ریزي، آدرس پذیر 

ایزوالتوردار

Esser 
by Honeywell  

Novar GmbH(  )
مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار808600.24G 210091در انتظارآلمان

ماژول 4 ورودي و 2 خروجی آدرس پذیر ایزوالتوردار1947
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار808623G 210020در انتظارآلمان

ماژول 1 ورودي و 1 خروجی آدرس پذیر ایزوالتوردار1948
Esser 

by Honeywell  
Novar GmbH(  )

مرکز کنترل ایرانVDS88730717در انتظاردر انتظار804868G 209138در انتظارآلمان



1949
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 1 تا 4 

(Internal) لوپ سري 6500 با منبع تغذیه داخلیProtec6500در انتظارانگلستانag201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار01/

1950
مرکز کنترل اعالم حریق هوشمند دیجیتال آدرس پذیر 1 تا 4 

(External) لوپ سري 6500 با منبع تغذیه خارجیProtec6500در انتظارانگلستانag201 مدامکارLPCB22894525در انتظاردر انتظار02/

1951
دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از 
تکنولوژي هاي Cloud Chamber  و (SCD/OP) ، از 1 تا 

4 کانال
Protecدر انتظارانگلستانCirrus HYBRID LHK15 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار0963-01

1952
دتکتور کشف حریق هوشمند از طریق مکش هوا با استفاده از 
تکنولوژي هاي اپتیکال (SCD/OP) و (SCD/OP/CO) ، از 1 

تا 4 کانال (هر کانال داراي آدرس جداگانه میباشد)
Protecدر انتظارانگلستانPro Point Plus  LHK15 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار1529-01

VAD6000/LHK15در انتظارانگلستانProtecچراغ چشمکزن (هشدار دهنده بصري) اعالم حریق آدرس پذیر1953 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار0959-01

1954
آژیر فالشردار (هشدار دهنده سمعی و بصري) اعالم حریق 

SSRدر انتظارانگلستانProtecآدرس پذیر VAD6000/ /LHK15 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار0960-01

VAD3000/LHK15در انتظارانگلستانProtecچراغ چشمکزن (هشدار دهنده بصري) اعالم حریق متعارف1955 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار0959-01

PLUSدر انتظارانگلستانProtecدتکتور ترکیبی دودي / حرارتی متعارف1956 OPHT3000 /LHK15 مدامکارIntertek22894525در انتظاردر انتظار0962-01

1957AA دتکتور مونوکسید کربن موضعی با باتري قابل تعویضSprue Safety  
Products

COدر انتظارانگلستان B-9KM 551504در انتظاردر انتظارKITEMARK02186020347طراحان نوین راهکار

1958
دتکتور مونوکسید کربن موضعی با نمایشگر LCD و باتري 7 

ساله
Sprue Safety  

Products
COدر انتظارانگلستان D-9KM 551504در انتظاردر انتظارKITEMARK02186020347طراحان نوین راهکار

1959AA دتکتور دود موضعی با باتري قابل تعویضSprue Safety  
Products

طراحان نوین راهکارAFNOR02186020347در انتظاردر انتظارST-625292075-1در انتظارانگلستان

Sprueدتکتور دود موضعی با باتري مادام العمر 10 ساله1960 Safety  
Products

طراحان نوین راهکارKITEMARK02186020347در انتظاردر انتظارST-622KM 557789در انتظارانگلستان

Sprueدتکتور حرارت موضعی با باتري مادام العمر 10 ساله1961 Safety  
Products

طراحان نوین راهکارKITEMARK02186020347در انتظاردر انتظارHT-630KM 607094در انتظارانگلستان

Sprueدتکتور دودي وایرلس با باتري مادام العمر 10 ساله1962 Safety  
Products

WST-630d651در انتظارانگلستان طراحان نوین راهکارLPCB02186020347در انتظاردر انتظار12/

Sprueدتکتور حرارتی وایرلس با باتري مادام العمر 10 ساله1963 Safety  
Products

طراحان نوین راهکارKITEMARK02186020347در انتظاردر انتظارWHT-630KM 607094در انتظارانگلستان

Sprueفالشر وایرلس با قابلیت ویبره با باتري قابل شارژ 5 ساله1964 Safety  
Products

Wدر انتظارانگلستان SVP L2- -630KM 594270در انتظاردر انتظارKITEMARK02186020347طراحان نوین راهکار

1965
دتکتور دود موضعی با تغذیه دوگانه 220 ولت و باتري مادام 

العمر 10 ساله
Sprue Safety  

Products
SMدر انتظارانگلستان SN- -1KM 557789در انتظاردر انتظارKITEMARK02186020347طراحان نوین راهکار

1966
دتکتور دود وایرلس با تغذیه دوگانه 220 ولت و باتري مادام 

العمر 10 ساله
Sprue Safety  

Products
WSMدر انتظارانگلستان SN- -1KM 557789در انتظاردر انتظارKITEMARK02186020347طراحان نوین راهکار

1967
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 

Eiعمر 10 سال electronics در انتظارایرلندEi208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365

1968
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 

عمر 10 سال و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط 
رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس

Ei electronics در انتظارایرلندEi W208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365

1969
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 
عمر 10 سال و داراي ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر 

تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi WRF208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  

Licence
نارکوب ایران88824365

1970
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 

Eiعمر 10 سال و داراي صفحه نمایش electronics در انتظارایرلندEi D208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365

1971
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 

عمر 10 سال و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط 
رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس و داراي صفحه نمایش

Ei electronics در انتظارایرلندEi DW208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365

1972
دتکتور وایرلس مونوکسید کربن داراي باطري لیتیمی با طول 
عمر 10 سال و داراي ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر 

تجهیزات وایرلس و داراي صفحه نمایش
Ei electronics در انتظارایرلندEi DWRF208KM 86596در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  

Licence
نارکوب ایران88824365

1973
دتکتور وایرلس حرارتی کالس A1 ثابت داراي باطري آلکاالین 

و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر 
تجهیزات وایرلس

Ei electronics در انتظارایرلندEi C603KM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365

1974
دتکتور وایرلس حرارتی کالس A1 ثابت داراي باطري آلکاالین 

و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر 
تجهیزات وایرلس

Ei electronics در انتظارایرلندEi W603KM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  
Licence

نارکوب ایران88824365



1975
دتکتور وایرلس حرارتی کالس A1 ثابت داراي باطري لیتیمی 
با عمر 10 سال و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط 

رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi TYC603KM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  

Licence
نارکوب ایران88824365

1976
دتکتور وایرلس حرارتی کالس A1 ثابت داراي باطري لیتیمی 
با عمر 10 سال و با قابلیت افزودن ماژول RF جهت ارتباط 

رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi TYW603KM 83678در انتظاردر انتظارbsi Kitemark  

Licence
نارکوب ایران88824365

1977
دتکتور وایرلس دودي داراي باطري لیتیمی با طول عمر 10 

Eiسال electronics در انتظارایرلندEi650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1978
دتکتور وایرلس دودي داراي باطري لیتیمی با طول عمر 10 

سال و داراي ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با سایر تجهیزات 
وایرلس

Ei electronics در انتظارایرلندEi RF650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1979
دتکتور وایرلس دودي داراي باطري لیتیمی با طول عمر 10 
سال و با قابلیت افزایش ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با 

سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi C650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1980
دتکتور وایرلس دودي داراي باطري لیتیمی با طول عمر 10 
سال و با قابلیت افزایش ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با 

سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi W650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1981
دتکتور وایرلس دودي متعارف هوشمند داراي باطري لیتیمی با 

Eiطول عمر 10 سال electronics در انتظارایرلندEi i650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1982
دتکتور وایرلس دودي متعارف هوشمند داراي باطري لیتیمی با 
طول عمر 10 سال و داراي ماژول RF جهت ارتباط رادیویی با 

سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi iRF650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1983
دتکتور وایرلس دودي متعارف هوشمند داراي باطري لیتیمی با 
طول عمر 10 سال و با قابلیت افزایش ماژول RF جهت ارتباط 

رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi iC650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

1984
دتکتور وایرلس دودي متعارف هوشمند داراي باطري لیتیمی با 
طول عمر 10 سال و با قابلیت افزایش ماژول RF جهت ارتباط 

رادیویی با سایر تجهیزات وایرلس
Ei electronics در انتظارایرلندEi iW650G 211009در انتظاردر انتظارVdS88824365نارکوب ایران

Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي آدرس پذیر1985 T9030c1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف حرارتی آدرس پذیر1986 T9020b1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangشستی آدرس پذیر1987 T9060d1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
Cدر انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر متعارف1988 T9091a1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangماژول ورودي خروجی1989 T9056e1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangایزوالتور لوپ1990 T9057f1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
SEC3002h1159در انتظارچین Sanjiangکنترل پنل مرکزي1991 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار01/
EK3060a1159در انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل1992 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار02/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل با ویژگی بی صدا1993 T9091a1426 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار02/
EK3060A1436در انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر آدرس پذیر1994 صنعت محور ایمن اندیشLPCB44030046در انتظاردر انتظار02/
SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند دو لوپ1995 UK در انتظارانگلستانP A M- 2p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/

SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند هشت لوپ1996 UK در انتظارانگلستانP A M- 8p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/

SHIELDدتکتور دود آدرس پذیر هوشمند از نوع اپتیکال با پایه نصب1997 UK در انتظارانگلستانD A- 411d548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/

SHIELDدتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند کالس A1R با پایه نصب1998 UK در انتظارانگلستانD A- 412c548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/

SHIELDدتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر هوشمند  با پایه نصب1999 UK در انتظارانگلستانD A- 410q548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/

SHIELDبیم دتکتور آدرس پذیر هوشمند با پایه نصب2000 UK در انتظارانگلستانD A R- 430/k548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
SHIELDشستی دستی اعالم حریق آدرس پذیر با پایه نصب2001 UK در انتظارانگلستانBG I F- 450g548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار08/
SHIELDآژیر اعالم حریق  آدرس پذیر با پایه نصب2002 UK در انتظارانگلستانS A- 490e548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار05/
SHIELDآژیر فلشر اعالم حریق  آدرس پذیر با پایه نصب2003 UK در انتظارانگلستانS A- 491e548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/
SHIELDماژول ورودي آدرس پذیر2004 UK در انتظارانگلستانAI-500m548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
SHIELDماژول ورودي/ خروجی آدرس پذیر2005 UK در انتظارانگلستانAI-510m548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار02/
SHIELDواحد مانیتور زون آدرس پذیر2006 UK در انتظارانگلستانAI-515m548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار03/
SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق متعارف 2 زون2007 UK در انتظارانگلستانP C A- 202p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار03/
SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق متعارف 4 زون2008 UK در انتظارانگلستانP C A- 204p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار04/
SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق متعارف 8 زون2009 UK در انتظارانگلستانP C A- 208p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار05/
SHIELDتابلو کنترل اعالم حریق متعارف 16 زون2010 UK در انتظارانگلستانP C A- 216p548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار06/
SHIELDدتکتور دود متعارف از نوع اپتیکال با پایه نصب2011 UK در انتظارانگلستانD C- 401d548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
SHIELDدتکتور حرارتی متعارف کالس A1R  با پایه نصب2012 UK در انتظارانگلستانD C- 402c548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
SHIELDدتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف با پایه نصب2013 UK در انتظارانگلستانD C- 400q548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
SHIELDشستی دستی اعالم حریق متعارف با پایه نصب2014 UK در انتظارانگلستانBG C F- 440g548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار07/



SHIELDآژیر اعالم حریق  متعارف با پایه نصب2015 UK در انتظارانگلستانS C- 480e548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار04/
SHIELDآژیر فلشر اعالم حریق  متعارف با پایه نصب2016 UK در انتظارانگلستانS C- 481e548 آرتنوس آریاLPCB88636160در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي آدرس پذیر2017 T9030c1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف حرارتی آدرس پذیر2018 T9020b1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangشستی آدرس پذیر2019 T9060d1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
Cدر انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر متعارف2020 T9091a1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangماژول ورودي خروجی2021 T9056e1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangایزوالتور لوپ2022 T9057f1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
SEC3002h1159در انتظارچین Sanjiangکنترل پنل مرکزي2023 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار01/
EK3060a1159در انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل2024 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار02/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل با ویژگی بی صدا2025 T9091a1426 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار02/
EK3060A1436در انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر آدرس پذیر2026 نور ندا سیستمLPCB44201601در انتظاردر انتظار02/

Sentekدتکتور دودي متعارف2027

سنتک
SD119-2 Seriesدر انتظارچین

S24335
CPR ST0359- - UL-Intertek66521793در انتظاردر انتظار001-

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

Sentekدتکتور حرارتی متعارف2028

سنتک
HD912-2 Seriesدر انتظارچین

S24336
CPR ST0359- - UL-Intertek66521793در انتظاردر انتظار002-

شرکت صنعت حفاط 
الکترونیک برنا(صحاب)

2029
کنترل پانل متعارف 4 زون آژیر مستقل(4 زون خروجی 

-MATRIX2004R04TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

-MATRIX2008R00TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxکنترل پانل متعارف 8 زون2030 EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2031
کنترل پانل متعارف 8 زون آژیر مستقل(8 زون خروجی 

-MATRIX2008R08TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

-MATRIX2012R00TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxکنترل پانل متعارف 12 زون2032 EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2033
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر مستقل(12 زون خروجی 

-MATRIX2012R12TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2034
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر مستقل(8 زون خروجی 

-MATRIX2012R08TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2035
کنترل پانل متعارف 12 زون آژیر مستقل(4 زون خروجی 

-MATRIX2012R04TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

-MATRIX2016R00TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxکنترل پانل متعارف 16 زون2036 EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2037
کنترل پانل متعارف 16 زون آژیر مستقل(16 زون خروجی 

-MATRIX2016R16TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2038
کنترل پانل متعارف 16 زون آژیر مستقل(8 زون خروجی 

-MATRIX2016R08TOCPD 1293در انتظاریونانParadoxمستقل) EVPU66521793در انتظاردر انتظار0185-
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2039
کنترل پانل متعارف 8 زون قابل توسعه تا 72 زون با نمایشگر 

Fighterدر انتظاریونانParadoxگرافیکی MP 1293-CPD-0308 در انتظاردر انتظارEVPU66521793
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

2040
کنترل پانل اعالم و اطفاي حریق متعارف 8 زون قابل توسعه تا 

16 زون
آژیر مستقل(64 زون خروجی مستقل)

Paradoxدر انتظاریونانFighter MPR 1293-CPD-0308 در انتظاردر انتظارEVPU66521793
صنعت حفاظ الکترونیک 

برنا(صحاب)

-TCPR1438در انتظارلهستانawexکاشف دودي - حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2041 CNBOPدر انتظاردر انتظار0512- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

2042
کاشف دودي - حرارتی با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر 

-TFCPR1438در انتظارلهستانawexداخلی CNBOPدر انتظاردر انتظار0512- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

-SCPR1438در انتظارلهستانawexکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2043 CNBOPدر انتظاردر انتظار0513- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

-SFCPR1438در انتظارلهستانawexکاشف دودي با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2044 CNBOPدر انتظاردر انتظار0513- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

-TSCPR1438در انتظارلهستانawexکاشف دودي - حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2045 CNBOPدر انتظاردر انتظار0511- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

2046
کاشف دودي - حرارتی با فالشر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر 

-TSFCPR1438در انتظارلهستانawexداخلی CNBOPدر انتظاردر انتظار0511- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

-ROP21CPR1438در انتظارلهستانawexشستی  هوشمند آدرس پذیر  با ایزوالتر داخلی2047 CNBOPدر انتظاردر انتظار0510- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

-MIO 22CPR1438در انتظارلهستانawexماژول دو ورودي و دو خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر داخلی2048 CNBOPدر انتظاردر انتظار0519- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

2049
ماژول چهار ورودي و چهار خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر 

-MIO 44CPR1438در انتظارلهستانawexداخلی CNBOPدر انتظاردر انتظار0519- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

2050
ماژول هشت ورودي و هشت خروجی آدرس پذیر با ایزوالتر 

-MIO 88CPR1438در انتظارلهستانawexداخلی CNBOPدر انتظاردر انتظار0519- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه



2051
پنل آدرس پذیر 3 تا ارتقاع 7 لوپ با صفحه 7 اینچ لمسی  

-FASCPR1438در انتظارلهستانawexقابلیت راه اندازي هرلوپ 250 قطعه CNBOPدر انتظاردر انتظار0520- PIB-8888622228869؛
298

پیشروصنعت چابک آویژه

2052ATENA EASY کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیرComelit41 در انتظارایتالیاCPE012CPR1293- گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار0434-

2053
کنترل پنل اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند ATENA با 

41CPE014h1139در انتظارایتالیاComelitارتباط اینتراکتیو، مجهز یه صفحه نمایشگر و بدنه فلزي /01
1293-CPR-0433 در انتظاردر انتظارEVPU

LPCB
گروه مهندسین آگراپاد پایار26408871-6

2054
 ATENA Repeater پنل تکرارکننده آدرس پذیر هوشمند

41CPR000hدر انتظارایتالیاComelitبا ارتباط اینتراکتیو، مجهز یه صفحه نمایشگر و بدنه فلزي R1139 / گروه مهندسین آگراپاد پایارLPCB26408871-6در انتظاردر انتظار01

گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41RFU0001293-CPR-0467در انتظارایتالیاComelitدتکتوردود فتوالکتریک آدرس پذیر2055
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41RCS0001293-CPR-0468در انتظارایتالیاComelitدتکتور حرارتی آدرس پذیر2056
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41RML0001293-CPR-0470در انتظارایتالیاComelitدتکتور مولتی(دود و حرارت) آدرس پذیر2057
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41PAM0001293-CPR-0478 در انتظارایتالیاComelitشستی اعالم حریق آدرس پذیر2058
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41PAE0201293-CPR-0584در انتظارایتالیاComelitشستی اعالم حریق آدرس پذیر2059
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41IOM0221293-CPR-0436در انتظارایتالیاComelitماژول ورودي و خروجی2060
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41IOM0401293-CPR-0477در انتظارایتالیاComelitماژول ورودي و خروجی2061
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41IOM000 1293-CPR-0479 در انتظارایتالیاComelitماژول ورودي و خروجی2062
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41IOM0041293-CPR-0476در انتظارایتالیاComelitماژول ورودي و خروجی2063
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-7در انتظاردر انتظار 41ISC0001293-CPR-0437در انتظارایتالیاComelitماژول زون متعارف2064
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41ISL0001293-CPR-0435در انتظارایتالیاComelitماژول ایزوالتور اتصال کوتاه2065
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41SAI0001293-CPR-0469در انتظارایتالیاComelitآژیر آدرس پذیر2066
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41SCI0001293-CPR-0471در انتظارایتالیاComelitآژیر فالشر آدرس پذیر2067

گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 41SAB0001293-CPR-0438در انتظارایتالیاComelitپایه مخصوص نصب دتکتور آدرس پذیر مجهز به آژیر داخلی2068

گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43CPC0021293-CPR-0439در انتظارایتالیاComelitکنترل پنل متعارف 2 زون2069
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43CPC0041293-CPR-0439در انتظارایتالیاComelitکنترل پنل متعارف 4 زون2070
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43CPC0081293-CPR-0440در انتظارایتالیاComelitکنترل پنل متعارف 8 زون2071
-43CPC016CPR1293در انتظارایتالیاComelitکنترل پنل متعارف 8 زون قابل گسترش به 16 زون2072 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0581-
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43RFU0001293-CPR-0443در انتظارایتالیاComelitدتکتوردود متعارف فتوالکتریک2073
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43RCS0001293-CPR-0441در انتظارایتالیاComelitدتکتور حرارتی متعارف2074
-43RCS001CPR1293در انتظارایتالیاComelitدتکتور حرارتی متعارف2075 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0442-
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43RML0001293-CPR-0444در انتظارایتالیاComelitدتکتور مولتی (دود و حرارت) متعارف2076
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 43PAM0001293-CPR-0445در انتظارایتالیاComelitشستی اعالم حریق متعارف2077
-43PAE020CPR1293در انتظارایتالیاComelitشستی اعالم حریق متعارف2078 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0580-
-48SAI020CPR1293در انتظارایتالیاComelitآژیر اعالم حریق متعارف2079 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0579-
گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار 48SCI0401293-CPR-0578  در انتظارایتالیاComelitآژِیر فالشر متعارف2080
-48SCI060CPR1293  در انتظارایتالیاComelitآژِیر فالشر متعارف2081 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0577-
-46EST003CPR1293  در انتظارایتالیاComelitکنترل پنل سیستم اطفاي حریق2082 گروه مهندسین آگراپاد پایارEVPU26408871-6در انتظاردر انتظار  0605-

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودي متعارف2083 O 1000e928 LPCBدر انتظاردر انتظار02/
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی متعارف2084 T 1000d928 LPCBدر انتظاردر انتظار02/
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderشستی اعالم حریق متعارف2085 VB FIO  100-a958 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderآژیر متعارف2086 ES VTG SB 150- -a546 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderآژیر متعارف2087 ES VTG DB 150- -a546 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 2 زون متعارف2088 CP 2KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 4 زون متعارف2089 CP 4KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 8 زون متعارف2090 CP 8KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869؛88886

298
پیشروصنعت چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 2 زون متعارف (دو سیم )2091 CP W 2KM 644871در انتظاردر انتظارBSI88886298پیشروصنعت چابک آویژه؛
FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 4 زون متعارف (دو سیم )2092 CP W 4KM 644871در انتظاردر انتظارBSI88886298پیشروصنعت چابک آویژه؛
FFدر انتظارترکیهFinderکنترل پنل 8 زون متعارف (دو سیم )2093 CP W 8KM 644871در انتظاردر انتظارBSI88886298پیشروصنعت چابک آویژه؛
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر2094 O L 200e928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
FFT200a928در انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2095 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی دودي هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2096 OT  200c928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی دودي هوشمند آدرس پذیر2097 OT AL  200f928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار02/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف  دودي هوشمند آدرس پذیر2098 OT L  200f928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/



FFTدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2099 A200a928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار02/

FFTدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر2100 AL200d928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار03/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2101 O 200b928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر2102 O A 200b928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار02/
FFدر انتظارترکیهFinderکاشف دودي هوشمند آدرس پذیر2103 O AL 200e928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار03/
FFدر انتظارترکیهFinderآژیر هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتور2104 LS 200g928 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
FFدر انتظارترکیهFinderبیم دتکتور دودي متعارف2105 BD -1000a1283 پیشروصنعت چابک آویژه؛LPCB88886298در انتظاردر انتظار01/
MG-9100a926در انتظارmaviliTurkeyدتکتور دود آدرس پذیر2106 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
MG-9300b926در انتظارmaviliTurkeyدتکتور حرارت آدرس پذیر2107 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
MG -9400c926در انتظارmaviliTurkeyدتکتور مولتی آدرس پذیر2108 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر2109 EN-1231.d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 2 لوپ آدرس پذیر2110 EN-1232.d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 3 لوپ آدرس پذیر2111 EN-1233.d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار03/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 4 لوپ آدرس پذیر2112 EN-1234.d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار04/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل یک لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی2113 P EN-1241. .d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 2 لوپ آدرس پذیرهمراه با پرینتر داخلی2114 P EN-1242. .d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 3 لوپ آدرس پذیر همراه با پرینتر داخلی2115 P EN-1243. .d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار03/
MLدر انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل 4 لوپ آدرس پذیرهمراه با پرینتر داخلی2116 P EN-1244. .d926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار04/
ML-22102d926در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل دو زون متعارف2117 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار05/
ML-22104d926در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل چهار زون متعارف2118 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار06/
ML-22108d926در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل هشت زون متعارف2119 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار07/
ML-22116d926در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل شانزده زون متعارف2120 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار08/
MGR-2100a926در انتظارmaviliTurkeyدتکتور دود فتوالکتریک متعارف همراه با رله داخلی2121 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/
MGR-2500p926در انتظارmaviliTurkeyدتکتور مولتی متعارف همراه با رله داخلی2122 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

2123
بیم دتکتور (Beam Detector)آدرس پذیر نوع فرشتنده-

MLدر انتظارmaviliTurkeyگیرنده همراه با ایزوالتور داخلی SCI-1170.m926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

2124
بیم دتکتور (Beam Detector)آدرس پذیر نوع رفلکتور 

MLدر انتظارmaviliTurkeyهمراه با ایزوالتور داخلی SCI-1173.m926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/

ML-1361e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیر2125 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

MLدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس رله کنترلر آدرس پذیرهمراه با ایزوالتور داخلی2126 SCI-1361.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

ML-1362e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر2127 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/

2128
ماژول اینترفیس سویچ مانیتور آدرس پذیر همراه با ایزوالتور 

MLدر انتظارmaviliTurkeyداخلی SCI-1362.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/

ML-1363e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس  2ورودي / 1 خروجی آدرس پذیر2129 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار03/

2130
ماژول اینترفیس  2ورودي / 1 خروجی آدرس پذیر به همراه 

MLدر انتظارmaviliTurkeyایزوالتور داخلی SCI-1363.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار03/

ML-1366e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس  4ورودي / 2 خروجی آدرس پذیر2131 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار04/

2132
ماژول اینترفیس  4ورودي / 2 خروجی آدرس پذیر به همراه 

MLدر انتظارmaviliTurkeyایزوالتور داخلی SCI-1366.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار04/

ML-1371e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر2133 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار05/

MLدر انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس آژیر کنترلر آدرس پذیر همراه ایزوالتور داخلی2134 SCI-1371.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار05/

ML.1372e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس زون مانیتورآدرس پذیر2135 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار06/

2136
ماژول اینترفیس زون مانیتورآدرس پذیر به همراه ایزوالتور 

MLدر انتظارmaviliTurkeyداخلی SCI-1372.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار06/

ML-1373e926در انتظارmaviliTurkeyماژول اینترفیس  2ورودي / 1 خروجی آدرس پذیر2137 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار07/

2138
ماژول اینترفیس  2ورودي / 1 خروجی آدرس پذیر به همراه 

MLدر انتظارmaviliTurkeyایزوالتور داخلی SCI-1373.f926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار07/

ML-1380g926در انتظارmaviliTurkeyایزوالتور2139 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
ML-1710h926در انتظارmaviliTurkeyشستی اعالم حریق برگشت پذیر آدرس پذیر2140 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/

2141
شستی اعالم حریق برگشت پذیر آدرس پذیر همراه با ایزوالتور 

MLدر انتظارmaviliTurkeyداخلی SCI-1710.k926 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

ML-2710h926در انتظارmaviliTurkeyشستی اعالم حریق متعارف نوع برگشت پذیر2142 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

2143
بیم دتکتور (Beam Detector) متعارف نوع فرشتنده-

ML-2170j926در انتظارmaviliTurkeyگیرنده مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/

ML-2173j926در انتظارmaviliTurkeyبیم دتکتور (Beam Detector) متعارف نوع رفلکتور2144 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار02/
ML-2410q926در انتظارmaviliTurkeyآژیر اعالم حریق متعارف2145 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
ML-2420r926در انتظارmaviliTurkeyفالشر اعالم حریق متعارف2146 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
ML-2430s926در انتظارmaviliTurkeyآژیر - فالشر اعالم حریق متعارف2147 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/
ML-322n926در انتظارmaviliTurkeyکنترل پنل اطفا حریق 4+1 متعارف2148 مبناي سازه هوشمندLPCB22866441-2در انتظاردر انتظار01/



2149
پانل 1 تا 3 لوپ آدرس پذیر سري جونو نت - به همراه منبع 

Junoدر انتظارGFEPortugalتغذیه Net 
Loop1-3CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0160-

2150
پانل 1 تا 2 لوپ آدرس پذیر سري  جونیور L- به همراه منبع 

Juniorدر انتظارGFEPortugalتغذیه L 
Loop1-2CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0282-

2151
دتکتور ترکیبی آدرس پذیر سري ZEOS – داراي ایزوالتور 

Zeosدر انتظارGFEPortugalداخلی AD SHI- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0492-

2152ZEOS دتکتور ترکیبی آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AD SH- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0519-
2153ZEOS دتکتور حرارتی آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AD H- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0520-
2154ZEOS دتکتور دودي آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AD S- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0521-

2155
دتکتور آژیردار ترکیبی آدرس پذیر سري ZEOS – داراي 

Zeosدر انتظارGFEPortugalایزوالتور داخلی AS SHI- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0524-

2156ZEOS دتکتور آژیردار ترکیبی آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AS SH- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0525-
2157ZEOS دتکتور  آژیردار  دودي آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AS S- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0526-
2158ZEOS دتکتور  آژیردار  حرارتی آدرس پذیر سريGFEPortugalدر انتظارZeos AS H- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0527-

2159
آژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سري Valkyrie – داراي 

Valkyrieدر انتظارGFEPortugalایزوالتور داخلی

ASBI
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0286-

2160Valkyrie آژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

ASBI
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0276-

2161
آژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سري Valkyrie- داراي 

Valkyrieدر انتظارGFEPortugalایزوالتور داخلی

ASI
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0286-

2162Valkyrie آژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

AS
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0286-

2163
آژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سري Vulcan - داراي 

 Vulcanدر انتظارGFEPortugalایزوالتور داخلی
ASBI

CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0288-

2164Vulcan آژیر فالشر آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارVulcan 
ASB

CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0288-

2165
آژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سري Vulcan - داراي ایزوالتور 

 Vulcanدر انتظارGFEPortugalداخلی
ASI

CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0288-

2166Vulcan آژیر  آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارVulcan 
AS

CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0288-

2167
 Valkyrie آژیر فالشر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سري

Valkyrieدر انتظارGFEPortugal– داراي ایزوالتور داخلی

ASBI IP- 65CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0299-

2168Valkyrie آژیر فالشر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

ASB IP- 65CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0299-

2169
 – Valkyrie آژیر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سري

Valkyrieدر انتظارGFEPortugalداراي ایزوالتور داخلی

ASI IP- 65CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0299-

2170Valkyrie آژیر ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

AS IP- 65CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0299-

MCPEدر انتظارGFEPortugalشستی آدرس پذیر اعالم حریق2171 A-CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0374-

MCPEدر انتظارGFEPortugalشستی آدرس پذیر اعالم حریق -  داراي ایزوالتور داخلی2172 AI-CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0375-

2173
شستی ضد آب آدرس پذیر اعالم حریق -  داراي ایزوالتور 

MCPEدر انتظارGFEPortugalداخلی AI IP- - 67CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0376-

GFEدر انتظارGFEPortugalماژول ایزوالتورآدرس پذیر2174 AD ISO- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0538-

Iدر انتظارGFEPortugalماژول اینترفیس ورودي + خروجی–    تک کاناله2175 plus3 /0  -
channel1 CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0542-

Iدر انتظارGFEPortugalماژول اینترفیس ورودي + خروجی–     دو کاناله2176 plus3 /0  -
channel2 CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0543-

Iدر انتظارGFEPortugalماژول اینترفیس ورودي+ خروجی–    سه کاناله2177 plus3 /0  -
channel3 CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0544-

Maiinsدر انتظارGFEPortugalماژول اینترفیس ورودي یا خروجی2178 I O /CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0545-
QUADدر انتظارGFEPortugalماژول کنترل تک زون2179 ZMU Z- -1CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0575-
QUADدر انتظارGFEPortugalماژول کنترل چهار زون2180 ZMU Z- -4CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0577-
QUADدر انتظارGFEPortugalماژول کنترل سه زون2181 ZMU Z- -3CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0578-
QUADدر انتظارGFEPortugalماژول کنترل دو زون2182 ZMU Z- -2CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0579-
2183multi ماژول اینترفیس ورودي/خروجی سري –  سريGFEPortugalدر انتظارMulti I O - /CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0576-

2184GFE پانل 2،4،8 زون متعارف سري اوریونGFEPortugalدر انتظارOrion GFE 
Zone2-4-8 CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0224-

2185Zeos دتکتور ترکیبی متعارف – سريGFEPortugalدر انتظارZEOS C SH- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0704-
2186Zeos دتکتور دودي متعارف – سريGFEPortugalدر انتظارZEOS C S- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0705-
2187Zeos دتکتور حرارتی متعارف – سريGFEPortugalدر انتظارZEOS C H- -CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0706-

2188Valkyrie آژیر فالشر متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

CSB
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0287-



2189Valkyrie آژیر متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie

CS
CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0287-

2190Vulcan  آژیر فالشر متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارVulcan CSB CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0289-
2191Vulcan  آژیر متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارVulcan CS CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010316در انتظاردر انتظار0289-

2192Valkyrie  آژیر فالشر  ضد آب  متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie CSB IP - 65CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010317در انتظاردر انتظار0300-

2193Valkyrie  آژیر  ضد آب  متعارف اعالم حریق سريGFEPortugalدر انتظارValkyrie CS IP - 66CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010318در انتظاردر انتظار0300-
MCPEدر انتظارGFEPortugalشستی ضد آب متعارف اعالم حریق2194 C IP- - 67CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010319در انتظاردر انتظار0373-
MCPEدر انتظارGFEPortugalشستی متعارف اعالم حریق2195 C-CPR1328- مبنا آذر سپنتاCertif66010320در انتظاردر انتظار0377-

FFدر انتظارترکیهFinderکاشف حرارتی هوشمند آدرس پذیر2196 T L 200d928 LPCBدر انتظاردر انتظار01/
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2197
کاشف حرارتی دودي

FFدر انتظارترکیهFinder هوشمند آدرس پذیر با ایزوالتر OT A  200c928 LPCBدر انتظاردر انتظار02/
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderپانل تک لوپ آدرس پذیر سري6000 - به ھمراه منبع تغذیه2198 SYN L 1KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2199
پانل تک لوپ آدرس پذیر سري 6000 - به ھمراه منبع تغذیه 

FFSYNدر انتظارترکیهFinderو کارت شبکه L N1 -KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2200
پانل تک لوپ آدرس پذیر سري6000 - به ھمراه منبع تغذیه و 

FFدر انتظارترکیهFinderکارت شبکه SYN L K 1 -KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderپنل  دو لوپ آدرس پذیر سري6000 - به ھمراه منبع تغذیه2201 SYN L 2KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2202
پانل دو لوپ آدرس پذیر سري 6000 - به ھمراه منبع تغذیه و 

FFدر انتظارترکیهFinderکارت شبکه SYN L N 2 -KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

FFدر انتظارترکیهFinderپانل چهار  لوپ آدرس پذیر سري 6000 - به ھمراه منبع تغذیه2203 SYN L 4KM 644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2204
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی K 2525003KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2205
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی KD 2525003KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2206
منبع تغذیه تجهیزات ادرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی K 2540003KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2207
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی KD 2540003KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2208
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی K 2540015KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2209
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی KD 2540015KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2210
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی KD M 25250 2KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2211
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی K M 25250 3KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2212
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی KD M 25250 3KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2213
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار ایزوالتور اتصال کوتاه 

FFدر انتظارترکیهFinderبا جریان خروجی K M 25400 3KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

2214
منبع تغذیه تجهیزات آدرس پذیر با مدار

5A ایزوالتور اتصال کوتاه با جریان خروجی Finderدر انتظارترکیهFF KD M 25400 3KM644871در انتظاردر انتظارBSI
22228869
88886298

پیشروصنعت 
چابک آویژه

Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي آدرس پذیر2215 T9030c1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف حرارتی آدرس پذیر2216 T9020b1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangشستی آدرس پذیر2217 T9060d1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
Cدر انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر متعارف2218 T9091a1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangماژول ورودي خروجی2219 T9056e1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
Aدر انتظارچین Sanjiangایزوالتور لوپ2220 T9057f1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
SEC3002h1159در انتظارچین Sanjiangکنترل پنل مرکزي2221 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار01/
EK3060a1159در انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل2222 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار02/
Aدر انتظارچین Sanjiangکاشف دودي مستقل با ویژگی بی صدا2223 T9091a1426 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار02/
EK3060A1436در انتظارچین Sanjiangآژیر فالشر آدرس پذیر2224 ایمن گستر سنگسرLPCB77289505در انتظاردر انتظار02/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک با باتري داخلی 10ساله2225 PHS-626B1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار02/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک با باتري داخلی 10ساله2226 PHS-625B1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار01/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک 2سیمه متعارف2227 PC-613 -2A1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار04/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک 4سیمه متعارف2228 PC-613 -4A1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار03/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک 2سیمه متعارف2229 PC-612 -2A1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار02/
HMدر انتظارچینHeimanکاشف دود فتوالکتریک 4سیمه متعارف2230 PC-612 -4A1138 آوند انرژيLPCB71192در انتظاردر انتظار01/



2231
کنترل پانل آدرس پذیر

8-2 لوپ
Hochiki

Europe
HFPدر انتظارانگلستان Latitude 

Loop(2-8 )b360 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/

2232
کنترل پانل آدرس پذیر

16-2 لوپ
Hochiki

Europe
HFPدر انتظارانگلستان Latitude 

Loop(2-16 )b360 نارفوم کارLPCB88527812در انتظاردر انتظار01/

2233
کنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ PH Svesis (با قابلیت 

نمایش 16 زون) سازگار با پروتکل هاي آپولو-  با قابلیت ثبت 
IP مانیتورینگ و ارتباط با دوربین هاي ،PC وقایع، ارتباط با

Paradox Hellas در انتظاریونانSMARTX AP116 - a1369 /01
LPCBدر انتظاردر انتظار00123/101/1/2016

EVPU
نارکوب ایران88824365

2234
کنترل پنل آدرس پذیر یک لوپ PH Svesis (با قابلیت 

نمایش 32 زون) سازگار با پروتکل هاي آپولو- با قابلیت ثبت 
IP مانیتورینگ و ارتباط با دوربین هاي ،PC وقایع، ارتباط با

Paradox Hellas در انتظاریونانSMARTX AP132 - a1369 /01
LPCBدر انتظاردر انتظار00123/101/1/2016

EVPU
نارکوب ایران88824365


