
 

 

GAP HOME SECURITY ALARM   1401 لیست قیمت گپ خرداد ماه

 ردیف  مشخصات  قیمت تومان  تصاویر

 

3, 578 ,000 

G14 با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت  اماکندزدگیر  
زون با قابلیت تعریف هرزون به پنج حالت مختلف 8دارای ●  

حافظه ی زون مخفی دارای 2حافظه ی تماس و  10حافظه ی پیامک و  10دارای ●

 نرم افزار 

 24ی تمامی زون های با سیم و بی سیم، مخفی و قابلیت ضبط صوت مجزا برا●

 ساعته

امکان بخش بندی به صورت چهار بخش مجزا●  

عدد سنسور بی سیم با کد منحصر به فرد 64امکان اضافه کردن ●  

آژیر و بلندگوهشدارقطع ●  

  امکان استفاده از چهارعدد رله خروجی با عملکرد قابل برنامه ریزی●

نصب میکروفون خارجی در مکان دلخواه●  

ارسال کلی گزارش ها وهشدارهای دستگاه از طریق تلگرام●  

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتري ،شنود صدا    ● 

کشور وامکان پشتیبانی ازخطوط تلفن سانترالامکان استفاده دستگاه در خارج از ●  

امکان مشخص کردن اولویت تماس یا پیامک از طریق منو●  

،دارای نرم افزار ایفون و اندروید برای کنترل ، ریموتهای با برد باال 315فرکانس ●

 دستگاه

امکانات فراوان دیگر.....و●  

1 

 

3,250,000 

G13   خط ثابت با تلفن کننده سیم کارتی و اماکندزدگیر
سنسور بی سیم باکد مختلف  20زون با سیم و افزودن  5●  

حافظه ی  10سیمکارت و حافظه ی تماس 10حافظه ی پیامک و  10دارای  ●

 تماس ثابت

امکان استفاده از دوعدد رله خروجی با عملکرد قابل برنامه ریزی ●  

پیامک از طریق منومکان مشخص کردن اولویت تماس یا ا●  
، ریموتهای با برد باال،دارای نرم افزار ایفون و اندروید  315فرکانس  ●

 برای کنترل دستگاه

هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتري ●  

كنترل از راه دور دستگاه با تلفن ●  

مدار آژیر و بلندگوي پر قدرت ●  
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2,500,000 

T11+   ثابتخط با تلفن  اماکندزدگیر
تنظیم تعداد زنگ پاسخگویي به تماس ورودي●  

داراي صفحه نمایش و صفحه كلید جهت برنامه ریزي●  

تلفن کننده با خط ثابت ستمیمجهز به س●  

ساعته ٢٤داراي مد دینگ دانگ و زون ●  

و کنترل خاموش و روشن از طریق خط ثابت قابلیت ضبط پیام●  

حافظه ی تماس 02  ● 

زون بي سیم 3زون با سیم و  ٤داراي ●     
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-  

S10 ساده   اماکندزدگیر  
، ریموتهای با برد باال 315فرکانس  ●  

ساعته ٢٤داراي مد دینگ دانگ و زون  ●  

مدار آژیر و بلندگوي پر قدرت ●  

زون بي سیم ٣زون با سیم و  ٤داراي  ●  
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313 ,000  

G10   سنسور حرکتی با سیم
متر 15طول دید  ●  

درجه 90زاویه دید  ●  

داراي پایه ي فابریك ●  

12VDC ولتاژ●  

 حفاظت جهت شاسي و خروجي داراي ●

 TAMPER ،سنسور از

 35و منفی  55دمای کارکرد مثبت  ●
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338,000  

G15 سنسور حرکتی  باسیم 
متر 21طول دید  ●  

درجه 104زاویه دید  ●  

داراي پایه ي فابریك ●  

12VDC ولتاژ●  

 حفاظت جهت شاسي و خروجي داراي ●

 TAMPER ،سنسور از

 حالت مختلف  3در دارای جامپر برای نوع حساسیت سنسور●

 35و منفی  65دمای کارکرد مثبت ●
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400,000  

G105 وزنی داخلی سنسور حرکتی  باسیم    
متر 51طول دید  ●  

درجه 110زاویه دید  ●  

دارای جامپر برای تعیین وزن ●  

12VDC ولتاژ●  

 حفاظت جهت شاسي و خروجي داراي ●

 TAMPER ،سنسور از

  KG 25و  KG 15تشخیص وزن دارای جامپر ●

35و منفی  65دمای کارکرد مثبت ●  
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3 56 ,000  

G20 سنسور حرکتی بی سیم 
متر ١٢طول دید ●  

درجه 110زاویه دید  ● 

داراي پایه ي فابریك●  

داراي كلید حالت تست جهت كددهي آسان●   

315MHZ امكان تنظیم كردن بر روي سایر تجهیزات● 

قابلیت تنظیم كردن تاخیر زمان بین تحریك ها●  
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500,000 

G22 سنسور حرکتی بی سیم  

متر ١٢طول دید ●  

درجه 110زاویه دید  ● 

داراي پایه ي فابریك●  

داراي كلید حالت تست جهت كددهي آسان●   

 روی دسنگاه گپ ،کالسیک، سایلکس امكان تنظیم كردن بر●  

433MHZ  فرکانس ● 

قابلیت تنظیم كردن تاخیر زمان بین تحریك ها●  
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- 

G25- 433-سنسور حرگتی بی سیم  
متر ١٢طول دید ●  

درجه 110زاویه دید  ● 

داراي پایه ي فابریك●  

داراي كلید حالت تست جهت كددهي آسان●   

 روی دسنگاه گپ ،کالسیک، سایلکس امكان تنظیم كردن بر●  

433MHZ  فرکانس ● 

قابلیت تنظیم كردن تاخیر زمان بین تحریك ها●  
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- 

متری 60 با سیم خطیسنسور   
متری  60طول دید  ● 

درجه 10زاویه دید افقی  ● 

درجه180زاویه دید عمود  ● 

ولت  24ولت تا  10ولتاژ کاری  ● 

NC.NO  دارای مدار● 

درجه55و مثبت  25دمای کارکرد منفی  ● 
لنز خطی  2داری  ● 
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1,125,000 

متری 100 با سیم خطینسور س  
متری  100طول دید  ● 

درجه 10زاویه دید افقی  ● 

درجه180زاویه دید عمود  ● 

ولت  24ولت تا  10ولتاژ کاری  ● 

NC.NO  دارای مدار● 

درجه55و مثبت  25دمای کارکرد منفی  ● 
لنز خطی  2داری  ● 
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1,250,000 

متری 150 با سیم خطینسور س  
متری  150طول دید  ● 

درجه 10زاویه دید افقی  ● 

درجه180زاویه دید عمود  ● 

ولت  24ولت تا  10ولتاژ کاری  ● 

NC.NO  دارای مدار● 

درجه55و مثبت  25دمای کارکرد منفی  ● 
لنز خطی  2داری  ● 
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1,750,000 

GAP-DG85 یباز وزن یفضاسنسور باسیم   
 ● کیلوگرم 40وزن تشخیص  ،متر 11طول دید

درجه 90زاویه دید  ● 

220ارتفاع نصب  ● 

ولت  16ولت تا  9ولتاژ کاری  ● 

NC.NO  دارای مدار● 

درجه05و مثبت  35دمای کارکرد منفی  ● 
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45,000 

M31 مگنت باسیم 
 15  قابلیت نصب بر روي درب و پنجره ●

 

000,300  

   433بی سیم ضربه ای  شوک سنسور
433 MHZ فرکانس● 

متر 03با دستگاه  نصب فاصلهطول ●  

قابلیت نصب بر روي دیوار و شیشه●  

داراي كلید حالت تست جهت كددهي آسان●   

  روی دسنگاه گپ ،کالسیک، سایلکس امكان تنظیم كردن بر●  
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3 51 ,000 

G2    مگنت بی سیم
433 MHZ فرکانس● 

متر 50فاصله نصب با دستگاه طول ●  

درب و پنجرهقابلیت نصب بر ●  

  روی دسنگاه گپ ،کالسیک، سایلکس امكان تنظیم كردن بر●  
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150,000 

G3- مگنت بی سیم 
315MHZ عملكرد فركانس● 

قابلیت نصب بر روي درب و پنجره●  

315MHZ مكان تنظیم كردن بر روي سایر تجهیزاتا ● 
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513,000 

G100- باسیم  دود  دتکتور  
ولت 12تا  9کاری ولتاژ ●  

داراي بیزر داخلي●  

 (NO,NC) خروجي● كاركرد حالت  

 

19 

 
150,000 

با سیم لرزشی ضربهنسورس  
داراي پتانسیومترجهت تنظیم حساسیت●  
قابلیت نصب بر روي تمامي دزدگیرها●  
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125,000 

   وارداتی بلندگو گپ
وات  30●  

پایه فلزي●  

ضد آب●  

خروجي صداي پر قدرت●  
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125,000 

ژیرتک صداآ  
12VDC كاري ولتاژ● 

پایه فلزي●  

ضد آب●  

خروجي صداي پر قدرت●  

22 

 

70,000 

 آژیرپیزو

تك صدا●  

12VDC ولتاژ كاري● 
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025 ,000 

G12-   آنتن دار ریموت

433MH فرکانس ریموت● 

کدهاپینگ ●  

آنتن دار●  

24 

 

1 52 ,000 

315MH   آنتن دارریموت  

315MH فرکانس ریموت● 

آنتن دار●  
25 

 
200,000 

 ریموت گپ  طرح قدیم 

433MH فرکانس ریموت● 

کدهاپینگ ●  

دکمه  3●  
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225,000 

GAP-6V4.5A یباتر  
ولت 6ولتاژ ●  

4.5آمپر ●  

باتری خشک●  
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365,000 

GAP-12V4.5A یباتر  
ولت 12ولتاژ ●  

4.5آمپر ●  

باتری خشک●  
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490,000 

GAP-12V7.2A یباتر  
ولت  12ولتاژ ●  

7.2آمپر ●    

باتری خشک●  
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