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لیست قیمت روزانه
اعتبار  24ساعت

***
رسی پکیج

پکیج های رسی پالتنیوم

طالی
پکیج های رسی
ی

ز
تجهیات داخل پکیج
عکس

توضیحات
ر
کنیل کننده مرکزی کیوباکس یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRسه عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره پنج عدد
سنسور شکست و شوک سه عدد
سنسور حر ر
کت سه عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد--سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم سه عدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWدو عدد
آالرم دو عدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند دو عدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل دو عدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد
ر
کنیل کننده مرکزی تینکر یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRسه عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره پنج عدد
سنسور شکست و شوک سه عدد
سنسور حر ر
کت سه عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد--سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم سه عدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWدو عدد
آالرم دو عدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند دو عدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل دو عدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد
کنیل کننده مرکزی اینتلیجنت ر
ر
مسی یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRسه عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره پنج عدد
سنسور شکست و شوک سه عدد
سنسور حر ر
کت سه عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
16
دار
پریز هوشمند فیدبک
ر
سنسور دود یکعدد--سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم سه عدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWدو عدد
آالرم دو عدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی چهارکانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند دو عدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل دو عدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد
ر
کنیل کننده مرکزی کیوباکس یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRدو عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره سه عدد
سنسور حر ر
کت دو عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد
ر
کنیل کننده مرکزی تینکر یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRدو عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره سه عدد
سنسور حر ر
کت دو عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد
کنیل کننده مرکزی اینتلیجنت ر
ر
مسی یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRدو عدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره سه عدد
سنسور حر ر
کت دو عدد
پریز هوشمند  RFدو عدد
آمی  WIFIدو عدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
سنسور نشت گاز یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی چهارکانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد --آیفون تصویری یکعدد
دستگیه هوشمند درب ورودی یکعدد
سنسور نشت آب یکعدد
ر
موتور پرده برق دو عدد

کد پکیج

قیمت نصب
ز
تجهیات

تخفیف ویژه
پکیج

قیمت نصب پکیج

Q-Platinum

ناموجود

20%

ناموجود

G-Platinum

ناموجود

20%

ناموجود

S-Platinum

ناموجود

20%

ناموجود

Q-Gold

ناموجود

20%

ناموجود

G-Gold

ناموجود

20%

ناموجود

S-Gold

ناموجود

20%

ناموجود
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***
رسی پکیج

ز
تجهیات داخل پکیج
عکس

توضیحات
ر
کنیل کننده مرکزی کیوباکس یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره دو عدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد

پکیج های رسی نقره ای

ر
کنیل کننده مرکزی تینکر یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره دو عدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی سه کانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد

کنیل کننده مرکزی اینتلیجنت ر
ر
مسی یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند پنج عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند شش عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند سه عدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره دو عدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم دوعدد
شی
ی
درایور ریسه  RGBWیکعدد
آالرم یکعدد
آمی یکعدد
رله
تابلوی چهارکانال  16ر
ی
ترموستات هوشمند یکعدد
کلید سناریو قابل حمل  4پل یکعدد
ز
دوربی  360داخیل یکعدد

پکیج های رسی برنز

کد پکیج

Q-Silver

G-Silver

S-Silver

ر
کنیل کننده مرکزی کیوباکس یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند سه عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند دو عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم یکعدد
شی
ی

Q-Bronze

ر
کنیل کننده مرکزی تینکر یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند سه عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند دو عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم یکعدد
شی
ی

G-Bronze

کنیل کننده مرکزی اینتلیجنت ر
ر
مسی یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند سه عدد
کلید لمیس دو پل هوشمند دو عدد
کلید لمیس تک پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد
آمی  WIFIیکعدد
پریز هوشمند فیدبک دار  16ر
سنسور دود یکعدد
بازوی یی سیم یکعدد
شی
ی

S-Bronze

قیمت نصب
ز
تجهیات

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود

تخفیف ویژه
پکیج

20%

20%

20%

20%

20%

20%

قیمت نصب پکیج

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود

ناموجود
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***
رسی پکیج

ز
تجهیات داخل پکیج
عکس

توضیحات

کد پکیج

قیمت نصب
ز
تجهیات

تخفیف ویژه
پکیج

قیمت نصب پکیج

ر
کنیل کننده مرکزی کیوباکس یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند یکعدد
کلید لمیس دو پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد

Q-Basic

ناموجود

20%

ناموجود

ر
کنیل کننده مرکزی تینکر یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند یکعدد
کلید لمیس دو پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد

پکیج های رسی پایه

G-Basic

ناموجود

20%

ناموجود

کنیل کننده مرکزی اینتلیجنت ر
ر
مسی یکعدد
کلید لمیس سه پل هوشمند یکعدد
کلید لمیس دو پل هوشمند یکعدد
ر
گسیش دهنده شبکه های  RFو  IRیکعدد
سنسور آشکار ساز باز /بسته درب و پنجره یکعدد
سنسور حر ر
کت یکعدد
پریز هوشمند  RFیکعدد

S-Basic

نصب و راه اندازی پکیج های پالتینیوم وگلد به صورت حضوری در تهران رایگان ودر دیگر شهرستانها تنها با اخذ هزینه رفت و آمد انجام پذیر میباشد .
آموزش نحوه نصب و مشاوره تلفنی یا تماس تصویری هنگام نصب سیستم برای کلیه پکیج ها به صورت کامالً رایگان امکانپذیر است.

ناموجود

20%

ناموجود

