
قیمت همکارنام محصولکد کاال

BREEZY8,850,000 ریلی درب اتوماتیک شیشه برقی اپراتور03010032

TT-180811,550,000 بازویی درب اتوماتیک برقی مدل اپراتور03010025

6,050,000 مخصوص درب شیشه ای بدون فریم1902 بازویی درب اتوماتیک برقی مدل اپراتور03010009

6,600,000 مخصوص درب شیشه ای بدون فریم1910 بازویی درب اتوماتیک برقی مدل اپراتور03010010

BETA765,000رادار اپراتور درب اتوماتیک شیشه برقی 03910022

20,000گاید راهنمای ثابت اپراتور شیشه برقی03910015

440,000(بدون ریموت) رله تک حالته اپراتور شیشه ای برقی 6رسیور 03090042

130,000کلید پنج حالته بی سیم اپراتور03050050

**** متری6 تا 4 با بوم تلسکوپی B400 بتا راهبند03020005

31,550,000 متری5 دار LED با بوم B400 بتا راهبند03020009

****(دولوکس) متری 5 با بوم B300 بتا راهبند03020003

33,000,000 درجه90 با بوم B-501 تاشو بتا راهبند03020001

33,000,000 درجه180 با بوم B-502 تاشو بتا راهبند03020002

****(نرده ای) B400F فنسی بتا راهبند03020014

55,000,000 تبلیغاتی بتاراهبند03020015

2,915,000 متری6 تا 4 با بوم تلسکوپی B400بوم راهبند بتا 03920013

5,050,000 متری5 دار LED با بوم B400بوم راهبند بتا 03920021

4,180,000(دولوکس) متری 5 با بوم B300بوم راهبند بتا 03920014

6,650,000 درجه90 با بوم B-501بوم راهبند تاشو بتا 03920015

6,650,000 درجه180 با بوم B-502بوم راهبند تاشو بتا 03920016

535,000(تولید بتا )لوپ دتکتور تک حلقه 

****(تولید چین)لوپ دتکتور تک حلقه 03920001

****(تولید چین)لوپ دتکتور دو حلقه 03920019

14,150,000 با برد سالیدMPC titan400درب پارکینگی جک 03030013

13,915,000 با برد راکMPC titan 400 درب پارکینگ جک03030071

5,300,000 با برد سالیدFAB 400 درب پارکینگ بتا جک03030055

5,070,000 با برد راکFAB 400 درب پارکینگ بتاجک03030069

5,650,000 با برد سالیدFAB 600 درب پارکینگ بتا جک03030061

5,420,000   با برد راکFAB 600 درب پارکینگ بتاجک03030070

5,340,000 با برد راکMAX 400 درب پارکینگ بتا جک

****    با برد راکMAX 600 درب پارکینگ بتاجک

7,000,000(بدون یراق) MPC titan400تک بازویی  جک درب پارکینگ 03030037

راهبند و لوازم جانبی

اپراتور درب اتوماتیک شیشه برقی و لوازم جانبی

(1401/08/15)لیست قیمت محصوالت 
. می باشدتومانتمامی قیمت ها به 

جک درب پارکینگ، موتور ریلی و لوازم جانبی



2,100,000(با یراق و خازن) FAB 400تک بازویی  جک درب پارکینگ بتا

2,250,000(با یراق و خازن)  FAB 600تک بازویی  جک درب پارکینگ بتا 

10,300,000( ولت220) با چهار متر ریل F500موتور ریلی درب پارکینگ 03040003

9,820,000( ولت24) با چهار متر ریل F550موتور ریلی درب پارکینگ 03040004

F3906,650,000موتور زیر سقفی درب پارکینگ سکشنال 03300001

1,695,000ریل چهار متری سکشنال03970073

690,000ریل یک متری سکشنال03970135

580,000برد کرکره برقی فول کانال بتا با دو عدد ریموت 03070001

625,000برد کرکره برقی فول کانال هاپینگ بتا با دو عدد ریموت 03070002

495,000 کانال بتا99برد کرکره برقی فول 03070024

410,000برد کرکره برقی پنج کانال بتا با دو عدد ریموت 03070004

460,000برد کرکره برقی پنج کانال هاپینگ بتا با دو عدد ریموت 03070005

330,000 کانال بتا99برد کرکره برقی 03070012

645,000برد کرکره برقی چهار موتوره بتا با دو عدد ریموت 03070006

565,000 کانال بتا99برد کرکره برقی چهار موتوره 03070042

620,000برد کرکره برقی ساید فول کانال بتا با دو عدد ریموت 03070008

535,000 کانال بتا99برد کرکره برقی ساید فول 03070044

420,000برد کرکره برقی ساید پنج کانال بتا با دو عدد ریموت 03070016

335,000 کانال بتا99برد کرکره برقی ساید 03070028

500,000برد کرکره برقی ساید فول کانال چینی با دو عدد ریموت 03070026

715,000(ضد نویز)برد کرکره برقی اسپانیایی با دو عدد ریموت 03070011

373,000( ولت220ورودی و خروجی ) ولت بتا با دو عدد ریموت220رسیور تک کانال 03090040

327,000(و خروجی فری ولتاژ ولت 30 تا 12 ورودی)رسیور صنعتی تک رله بتا با دو عدد ریموت03090001

247,000 کانال بتا99رسیور تک رله 

345,000رسیور مینی دو رله بتا با دو عدد ریموت03090037

265,000 کانال بتا99رسیور مینی دو رله 03090035

497,000رسیور صنعتی سه رله بتا با دو عدد ریموت03090023

545,000رسیور صنعتی سه رله هاپینگ بتا با دو عدد ریموت03090006

497,000 بتا  با دو عدد ریموت315رسیور صنعتی سه رله فرکانس 03090022

417,000 کانال بتا99رسیور صنعتی سه رله 03090021

523,000رسیور صنعتی چهار رله بتا با دو عدد ریموت03090009

570,000رسیور صنعتی چهار رله هاپینگ بتا با دو عدد ریموت03090010

437,000رسیور مینی چهار رله بتا با دو عدد ریموت03090039

483,000رسیور قفل برقی بتا با دو عدد ریموت03090013

490,000 بتاi-Keyرسیور ریموت 03090027

825,000(لرنینگ)رسیور سیم کارتی سیموت دو رله بتا03230018

870,000(هاپینگ)رسیور سیم کارتی سیموت دو رله بتا03230021

برد و مرکز کنترل

رسیور و برد کرکره برقی سیم کارتی

رسیور صنعتی



925,000(دو مدیریتی) (لرنینگ)رسیور سیم کارتی سیموت دو رله بتا

925,000رسیور سیم کارتی سیموت چهار رله بتا03230019

1,000,000رسیور سیم کارتی هشت رله بتا03090052

1,200,000برد کرکره برقی فول کانال سیم کارتی بتا03070027

1,235,000برد کرکره برقی ساید فول کانال سیم کارتی بتا03070029

825,000صفحه پلیت موتور ساید سه پیچ03930051

945,000صفحه پلیت موتور ساید پر سرعت03930061

1,950,000 نیوتن بتا100موتور توبوالر کرکره برقی 03100005

2,200,000 نیوتن بتا140موتور توبوالر کرکره برقی 03100007

31588,000 فرکانس 2006ریموت لرنینگ بتا 03050001

88,000 433 فرکانس 2007ریموت لرنینگ بتا 03050002

433118,000 فرکانس 2011ریموت هاپینگ بتا 03050005

43390,000 فرکانس 2013ریموت لرنینگ بتا 03050007

43383,000 فرکانس 2018ریموت لرنینگ بتا 03050049

68,000(اکونومی)  207ریموت لرنینگ بتا 03050019

868355,000 فرکانس Go-Miniریموت ضد نویز اسپانیایی 03050029

655,000 کانال بتا99ریموت دیجیتال 03050028

85,000(اصلی) 433ریموت بلوتوثی فرکانس 03050055

43371,000 فرکانس 2007ریموت بلوتوثی طرح 03050057

43371,000 فرکانس 2018ریموت بلوتوثی طرح 03050056

71,000  433 فرکانس AZERAریموت بلوتوثی طرح 03050058

**** 315 فرکانس AZERAریموت بلوتوثی طرح 03050061

71,000 315 فرکانس 2006ریموت بلوتوثی طرح 03050062

315125,000ریموت آنتن دار برد بلند فرکانس 03050024

85,000ریموت پنج حالته اپراتور بتا03050037

43380,000 فرکانس MPCریموت ام پی سی 03050009

74,000ریموت آنتن دار دیپ سوئیچی اسمارت 03050039

1,200,000( ولت 220)برد جک درب پارکینگ بتا سالید با ترانس03060029

830,000( ولت 220)برد جک درب پارکینگ بتا راک 03060079

1,990,000(بدون ترانس) F500 ولت درب پارکینگ 220برد موتور ریلی 03060026

F5501,950,000 ولت درب پارکینگ 24برد موتور ریلی 03060033

2,530,000(برد، جعبه، ترانس) بدون ریموت F600 ولت بتا 24برد جک درب پارکینگ 03060019

1,925,000(بدون ترانس) F600 ولت بتا 24برد جک درب پارکینگ 03060016

B4002,450,000برد راهبند بتا 03920017

B3002,700,000برد راهبند بتا 03920034

970,000همراه جعبه و دو عدد ریموت (تولید بتا)ولت بتا 220برد راهبند 03060084

موتور کرکره ساید و توبوالر

ریموت کنترل

برد کنترلر 

لوازم جانبی



95,000(برای یک بازو) BSIیراق آالت جک 03970058

355,000(فتوسل)چشمی درب پارکینگ 03250002

165,000(طرح پروتکو) ولت بتا 220فالشر 03240002

45,000(V2طرح ) ولت تابان 220فالشر 03240008

215,000(LED)فالشر اسلیم بتا 03240005

60,000لیمیت سوئیچ الکترونیکی کرکره برقی بتا03930065

270,000(ایرانی مشکی رنگ)(متری)ریل فوالدی 03970066

60,000 چهار رله بتاLCDماژول 03970068

105,000 ولت جک پارکینگ220جعبه برد 02010011

65,000 ولت بتا220برد فالشر 03240003

120,000(ترانس آیفون)منبع تغذیه آیفون بتا 03270013

UPS2,400,000 بتا

AC83,000کابل اتصال برد ساید 01150004

DC100,000کابل اتصال برد ساید 01150070

88,000جاقفلی برقی بتا03930066

65,000 آمپر2 ولت 12آداپتور 03270015

110,000 آمپر5 ولت 12آداپتور 03270020

****(توبوالر-راهبند)کلید سه حالته دیواری 03970033

433Mhz300,000کلید وایرلس بتا 03970034

door exit50,000(پالستیک)کلید خروج فشاری بتا 03970025

door exit 98,000(استیل)شاسی خروج اسلیم فشاری بتا 03970138

door exit 132,000(طالیی)کلید خروج فشاری بتا 03970144

door exit 255,000 (استیل)کلید خروج بدون تماس بتا 03970119

door exit 320,000 (طرح شیشه ای )کلید خروج تماسی بتا 03970137

****door exit (روکار-مشکی )کلید خروج تماسی بتا 03970121

21,000قاب زیر کلید خروج03970143

12041,000,000دستگاه کنترل تردد بتا 03080005

1205A352,000دستگاه کنترل تردد بتا 03080033

1,800,000(ضد آب) 1206TWدستگاه کنترل تردد بتا 03080060

12073,100,000دستگاه کنترل تردد بتا 03080009

12121,400,000دستگاه کنترل تردد بتا 03080035

****1224دستگاه کنترل تردد بتا 03080056

****1225دستگاه کنترل تردد بتا 03080057

1226352,000دستگاه کنترل تردد بتا 03080058

385,000(روکار) EM Reader SBریدر 03940043

i Button295,000 دکمه ای Emریدر  03990070

****(بدون جعبه) مخصوص آیفون Emریدر 03080059

125k EM 7,500تگ 03940002

(کارتخوان)دستگاه کنترل تردد 

کلید خروج



13.56mhz Mifare8,500تگ  03940004

EM 8,000کارت 03940001

Mifare9,000کارت 03940005

EM19,000دستبند 03940003

Mifare20,000دستبند 03940044

4,400,000( متری 5) mini بتا UHFآنتن برد بلند 03940041

9,680,000( متری10) S51 بتا UHFآنتن برد بلند 03940028

S022,650,000 بتا مدل UHFبرد آنتن برد بلند 03940032

UHF7,000تگ 03940009

915,000باکس تغذیه برد آنتن برد بلند03940034

22063,950,000دستگاه حضور و غیاب بتا 03320005

Z71,430,000دزدگیر اماکن بتا 03220015

Z7-Line2,050,000دزدگیر اماکن بتا 03220017

Z7-GSM2,595,000دزدگیر اماکن بتا 03220016

B1 Ultimate 1,300,000تلفن کننده سیم کارتی بتا 03230005

B1 Eco950,000تلفن کننده سیم کارتی بتا 03230015

760,000 حافظه خط ثابت بتا20تلفن کننده 03230016

295,000 با پایهG15چشمی با سیم دزدگیر گپ مدل 03900043

320,000 با پایهG20چشمی بی سیم دزدگیر گپ مدل 03900040

160,000 بدون پایه476چشمی با سیم دزدگیر طرح پارادوکس پرو 03900037

60,000(seraco)آژیر پیزو سراکو 03900046

83,000(سیرن) (SERACO)آژیر فالشر سراکو03900045

105,000(seraco)بلندگو دزدگیر سراکو 03900044

27,000مگنت با سیم03900001

****ABSکاور بلندگو 03900020

3,500پایه چشم03900008

O&C530,000مغزی مقابل برقی 03260001

885,000قفل شیشه میرال03910042

1,290,000(بدون براکت  ) کیلویی بتا280قفل الکترومغناطیسی 03910027

**** کیلویی280براکت قفل 

660,000(مغناطیسی) EL-150قفل اپراتور 03010031

685,000قفل الکترومکانیکی پنج سیم03910046

140,000 قفل مگنتیUبراکت 03910028

****898قفل برقی حیاطی یوتاپ مدل 03130007

1093810,000قفل برقی پارکینگی یوتاپ مدل 03130004

UHFآنتن برد بلند 

دستگاه حضور و غیاب

دزدگیر و تلفن کننده

قفل و مغزی مقابل

باتری



295,000 آمپر5 ولت 12باتری 03970100

360,000 آمپر7 ولت 12باتری 03970095

125,000(رله کمکی)برد مدار واسط رله بتا 03090054

220,000(رله کمکی)برد مدار واسط دو رله بتا 03090055

310,000(رله کمکی)برد مدار واسط سه رله بتا 03090056

45kg-60kg345,000آرام بند بتا 03030031

60kg-80kg385,000آرام بند  بتا 03030030

80kg-100kg540,000آرام بند بتا 03030029

100kg-120kg825,000آرام بند بتا 03030032

آرام بند 

رله واسط


