
 
 
  

شرکت آنیکت محصوالقیمت لیست   

1400 آذر  

 



 
 

 ردیف نام محصول مشخصات فنی )ریال( قیمت تصویر محصول

 

34.900.000 

 ستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت اQuectel 

  غیر همزمانپشتیبانی از دو سیم کارت به صورت 

 4  های افزار نرم و کوتاه پیام صوتی، تماس طریق از برقی وسایل کنترل جهت خروجی  ios  وAndroid  

 کوتاه پیام طریق از مجزا صورت به ریموت هر حذف امکان  

 مختـلف های زون روی سیـم بی چشم کردن تنظیـم قابلیت  

 آالرم پیـــام در سیــم بی چشــم شمـاره و زون نام ارسال  

 انگلیسی-فارسی)مجزا صورت به زون هر گذاری نام( 

 محرمانه گیری گزارش در ریموت شماره ارسال  

 (ثانیه 400 الی10) آژیـر زمان مـــدت تنظیم 

 30 تلفن شماره حافظه (SMS،GSM،(LINE 

 کاربره چند افزار نرم  ios اندروید و  

 ریموت به دستگاه برد و برد افزایش کیپـد اتصال قابلیـت 

  قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم(security) 

  زون باسیم و یک زون بی سیم  5دارای 

 بلنـدگو حفاظـت 

 پدال زون 

  ماه گارانتی 36دارای 

 دزدگیر

 سیمکارتیدو 

A770 
 

 ریموت بردباال *

1 

 

31.900.000 

 ستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت اQuectel 

 4  های افزار نرم و کوتاه پیام صوتی، تماس طریق از برقی وسایل کنترل جهت خروجی  ios  وAndroid  

 کوتاه پیام طریق از مجزا صورت به ریموت هر حذف امکان 

 مختـلف های زون روی سیـم بی چشم کردن تنظیـم قابلیت  

 آالرم پیام در سیم بی چشم شماره و زون نام ارسال  

 انگلیسی-فارسی)مجزا صورت به زون هر گذاری نام( 

 محرمانه گیری گزارش در ریموت شماره ارسال  

  دارای پنج زون با سیم و یک زون بی سیم 

 سیستـم امنیـت تنظیـم قابلیـت (Security) 

 ثانیه 400 الی10) آژیر زمان مدت تنظیم( 

 30 تلفن شماره حافظه SMS)،GSM،(LINE 

 کاربره چند افزار نرم  IOS و Android  

 ریموت به دستگاه  برد و برد افزایش کیپـد اتصال قابلیـت(RXD) 

 بلنـدگو حفاظـت 

 پدال زون 

  ماه گارانتی 36دارای 

 دزدگیر

 سیمکارتی

A670 

 ریموت بردباال *
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30.000.000 

 ستفاده از بروزترین ماژول سیم کارت اQuectel 

 دار سیم ریپیتر اتصال قابلیت (RXD)ریموت برد افزایش جهت 

 محرمانه گزارشگیری در کاربر شماره و کیپد شماره ارسال  

 فارسی،انگلیسی) مجـزا صورت به زون هر گذاری نام( 
 2 های افزار نرم و کوتاه پیام صوتی، تماس طریق از برقی وسایل کنترل جهت خروجی  ios  وAndroid  

 ثانیه 400 الی10)آژیر  زمان مدت تنظیبم( 

 30 تلفن شماره حافظه SMS)،GSM،(LINE 

 سیم بی زون یک و سیم با زون چهار  

 تلفن خط قطع و شهری  برق وصل و قطع گزارش  

 رمانهـمح خروج و ورود گیری گزارش  

 کاربره چند افزار نرمios  و Android 

 فارسی کوتاه پیام ارسال قابلیت  

 سریالی کیپد اتصال قابلیت  

 ها ریموت گذاری شماره  

 اضطراری ریموت 

  گارانتیماه  36دارای 

 دزدگیر

  سیمکارتی

 تلفنی

A570 

ریموت بردباال *  

3 

 

28.000.000 

 شتیبانی از سیم کارت پ 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتQuectel 

 فارسی،انگلیسی) مجـزا صورت به زون هر گذاری نام( 

 ثانیه 400 الی10) آژیر  زمان مدت بمتنظ( 

 20تلفن شماره حافظه     (SMS , GSM )  

 شهری برق وصل و قطع گزارش 

 محـرمانه خروج و ورود گیری گزارش  

 اندروید و   کاربره چند افزار نرمiOS 

 فارسی کوتاه پیام ارسال قابلیت  

 ها ریموت گذاری شماره  

 اضطراری ریموت 

  خروجی منفی 3دارای 

  زون باسیم و یک زون بی سیم 5دارای 

  خروجی 2دارایAUX جهت تغذیه تجهیزات 

  کاربری آسانمنو 

 حفاظت بلندگو 

 قابلیت رمز گذاری برای ورود به منو و افزودن ریموت از طریق منو 

  ماه گارانتی 36دارای 

دزدگیر 

 A470سیمکارتی 

 ریموت بردباال *
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20.000.000 

 

 دار سیم ریپیتر اتصال قابلیت (RXD)ریموت برد افزایش جهت 

 مختلف های زون روی سیم بی چشم کردن تنظیم قابلیت 

 تـماس طریق از دزدگیر کردن فـعال غیـر و فـعال امـکان  

 3 صـــوتی تمــاس طریق از کنترل قابل خروجی  

 خروجی هر کنترل برای مجزا صدای ضبط امکان  

 سخنگـو صـورت به بـرق وصـل و قطـع گـزارش  

 ثـانیـه 400 الی 10)آژیـر زمـان مـدت تـنظیـم( 

 20تلفن شماره حافظه  

 30 صدا ضبـط ثانیه 

 اضطـــــراری ریمـــوت 

 4 زون باسیم و یک زون بی سیم 

  ماه گارانتی 24دارای 

  دزدگیر

 خط ثابت

A360 

5 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
تماس با واحد 

 فروش

  پشتیبانی از سیم کارت 

  استفاده از بروزترین ماژول سیم کارتSIM800 

 فارسی،انگلیسی) مجـزا صورت به زون هر گذاری نام( 

 ثانیه 400 الی10) آژیر  زمان مدت متنظی( 

 20تلفن شماره حافظه     (SMS , GSM )  

 برق شهری وصل و قطع گزارش 

 محـرمانه خروج و ورود گیری گزارش                           

 اندروید و   کاربره چند افزار نرمiOS 

 فارسی کوتاه پیام ارسال قابلیت  

 ها ریموت گذاری شماره  

 اضطراری ریموت 

  خروجی منفی 3دارای 

  زون باسیم و یک زون بی سیم 5دارای 

  خروجی 2دارای AUX جهت تغذیه تجهیزات 

 منو کاربری آسان 

 قابلیت رمز گذاری برای ورود به منو و افزودن ریموت از طریق منو 

  ماه گارانتی  18دارای 

 

 
 

 

دزدگیر 

 سیمکارتی سری 

 اکونومی مدل 

ECO4000 
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13.500.000 

 

 

 

 دستگاه وضعیت از گزارش برای کننده تلفن به اتصال جهت منفی خروجی 

 دار سیم ریپیتر اتصال قابلیت (RXD )ریموت برد افزایش جهت 

 مختلف های زون روی سیم بی چشم کردن تنظیم قابلیت  

 کننده تلفن طریق از سازی فعال غیر و فعال امکان  

 و یک زون بی سیم  سیم با زون چهار 

 کنترل قابل دانگ دینگ  

 کیپد اتصال قابلیت  

 اضطراری ریموت  

 فعال نیمه حالت  

 کن باز در فرمان 

  ماه گارانتی 24دارای 
 

 

 اماکن دزدگیر

A260 
7 

 
 
 
 
 

 

37.500.000 

 

 

 اتوماتیک صـورت به دستگاه بـه متصل کدینگ سنسورهـای ثبـت و شناسایی امکان 

 خروجی بودن خاموش یا روشن دهی، نآنت میزان تلفن، سیم برق، سیم اتصال وضعیت نمایش  

 (هفتگی/روزانه -زمان دو) زمانی یا ای لحظه صورت به ها خروجی وضعیت تغییر امکان 

 تنها صورت به کدینگ سنسورهای ویرایش یا افزایش امکان  

 ســریال نزو 32 دستــگاه، زون6 ها زون وضعیــت نمـایــش 

 ( انگلیــسی و فارســی صـورت به): ها خروجـی نامگذاری امکان 

 وضعیت تغییر HALFARM ،DISARM ،ARM 

 گیــــر دزد تــاریــخ و سـاعـت تغییـــر امکـــان  

 نصاب و اصلـی کاربـر پسـورد تغییـــر امکـــان 

 خروج و ورود تاخیر تغییر امکان  

 دستـگاه تاریـخ و ساعـت نمایش  

 (کاربره9)کاربرها سایر پسورد ویرایش یا و نمودن حذف نمودن، اضافه امکان 

 صدا میزان کنترل امکان و اسپیکر از استفاده امکان 

 دارای صفحه نمایشگر تمام دیجیتال لمسی 

  ماه گارانتی 24دارای 

 

 

 کیپد لمسی

 T1  مدل
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11.000.000 

 ارای کلید لمسید 

 دزدگیر کردن فعال غیر و فعال قابلیت 

 دزدگیر دستگاه کنترل جهت ریموت یا و کیپد از همزمان استفاده قابلیت 

 کیپد به تاخیری چشم اتصال 

 مجزا عبور رمز با کاربر 10  تعریف قابلیت 

 خروجی چهار وضعیت تغییر قابلیت 

 دزدگیر دستگاه کارت سیم دهی آنتن میزان مشاهده 

 ها خروجی وضعیت تغییر برای عبور رمز تنظیم 

  ماه گارانتی 24دارای 

 کیپد

 K910 مدل
9 

 

11.000.000 

 تلفن خط یا و برق ،وصل و قطعمایش وضعیت ن 

  ها خروجی و دستگاه های زون نمایش وضعیت 

 )نمایش وضعیت دزدگیر )فعال یا غیرفعال بودن 

  دارای زون تاخیری و خروجیTamper 

  کاربر 10قابلیت تعریف 

 )کنترل دزدگیر )فعال، غیر فعال، نیمه فعال 

  لحظه ای( –تغییر نوع خروجی ها)دائمی 

  مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه 

 ها خروجی وضعیت تغییر منوی به ورود برای عبور رمز اختصاص 

  ماه گارانتی 24دارای 

 کیپد 

 K808مدل 
10 

 

16.750.000 

 

 4  صدا ضبط جهت( ای ثانیه 32 حافظه یک به تبدیل قابل) ای ثانیه 9حافظه  

 کوتاه پیام طریق از ثابت خط و برق وصل و قطع گزارش  

 تماس طریق از دزدگیر کردن فعال غیر و فعال امکان  

 6 صوتی تماس طریق از کنترل قابل خروجی  

 خروجی هر کنترل برای مجزا صدای ضبط امکان  

 ثانیه 400 الی 10) آژیر زمان مدت تنظیم( 

 فارسی زبان به کوتاه پیام ارسال قابلیت  

 کاربره  چند افزار نرم ios و Android 

 30 حافظه شماره تلفنSMS)،GSM،(LINE 

 30 ثانیه ضبط صدا 

  دارای آنتن خارجیGSM 

  ماه گارانتی 36دارای 

 

 کننده تلفن

 سیمکارتی

GL150 

11 



 
 

 

10. 53 0.000 

 

 

 تلفن حافظه 30  دارای 

 36  ای ثانیه 9 حافظه 4)  صدا ضبط ثانیه( 

 4 مجزا ورودی 

 6  کنترل قابل مجزا خروجی 

 سخنگو صورت به شهر برق وصل و قطع اعالم  

 تغییر قابل رقمی 4  کاربری رمز 

  ماه گارانتی 24دارای 
 

کننده تلفن  

 خط ثابت

L50 

12 

 

 

11.500.000 

 

 

 به همراه دوربین 8  تغذیه مناسب جهت  DVR ون نیاز به آداپتور بد 

  دوربین و  8تامین برقDVR    آمپر   7ساعت به وسیله یک باتری  1به مدت زمان حداقل 

  خروجی محافظت شده توسط فیوز  5دارای 

 جعبه درون آمپر 9  باطری نصب قابلیت 

 آمپر 20  باطری تا خارجی باطری نصب قابلیت 

  کنترل هوشمند ولتاژ خروجی 

  قطع اتوماتیک ولتاژ خروجی 

  آمپر صنعتی  15دارای پاور 

  گارانتی برد ماه 24دارای 

 زمان در خروجی ولتاژ قطع جهت کننده کنترل IC دارای     

  DVR و هارد خرابی از جلوگیری برای ولتاژ آمدن پایین     
  

 

 اضطراری برق

 مدار دوربین

 بسته

15A-12V 
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13.700.000 

 دزدگیر به سیــم با زون 20 فزایشا  

 دزدگیـر توسـط کوتاه پیام طـریق از زون شماره ارسال  

 ها چشم از بخشی برق تامین جهـت مجزا شارژ دارای  

 جعبه درون آمپر 9 باتری نصب قابلیت  

 آژیر  خروجی دارای 

  570فقط قابلیت اتصال به دستگاه 

  ماه گارانتی 24دارای 

 

 اکسپندر
 )افزایش دهنده زون(

14 



 
 

 

7.500.000 

 دزدگیر به سیــم با زون 5 فزایشا  

 دزدگیـر توسـط کوتاه پیام طـریق از زون شماره ارسال  

 خروجی منفی قابل استفاده برای آژیر 

  رشته سیم 4اتصال به دزدگیر از طریق 

  570فقط قابلیت اتصال به دستگاه 

  ماه گارانتی 24دارای 

 اکسپندر
 )افزایش دهنده زون(

15 

 

7.900.000 
 آمپر 7 باطری عدد یک شارژ ابلیتق 

 فیوز توسط شده محافظت خروجی 5 دارای 

  ماه گارانتی 24دارای 

 16 باطری شارژر

 

5.000.000 

 

 خطا آالرم کاهش جهت دیجیتال عبوری فیلتر 4 دارای 

 کوچک موجودات حرکت به واکنش عدم تنظیم 

 متوالی حرکت سه از پس چشمی آالرم تنظیم 

 الکترومغناطیسی اختالالت برابر در مقاوم 

 کیفیت بهترین با قرمز مادون سنسور 

 باالتر دماهای در تر دقیق تشخیص 

 ورودی سیگنال دیجیتال ردازشپ  

 حساسیت میزان تنظیم 

 پایین مصرفی جریان 

 الکترونیکی خروجی 

  ماه گارانتی 24دارای 

 

چشم دیجیتال 

 DP1حجمی مدل 
17 



 
 

 

4.280.000 

 مگاهرتز 315ارای فرکانس د 

  دارای سنسور مادون قرمزNICERA ژاپن 

  گزارش وضعیت باتری به دزدگیر آنیکارسال 

 دقیقه( 5ثانیه،  50ثانیه، 5تنظیم زمان عملکرد چشمی )  امکان 

 بهترین عملکرد در شرایط دمای متفاوت 

  متر 14درجه و طول دید  140زاویه دید 

 توان مصرفی پایین 

 فرستندگی فرکانس باال 

 تنظیم آدرس 

  ماه گارانتی 24دارای 

چشمی بی سیم 

 WP1مدل 
18 

 

3.600.000 

 

 پایین مصرفی جریان    

 کیفیت بهترین با قرمز مادون سنسور 

 حساسیت تنظیم امکان 

 الکترونیکی خروجی  

 خروجی در پایین بسیار مقاومت  

 مختلف دماهای در عملکرد بهترین 

  ماه گارانتی 24دارای 

 
 

 آنیک  چشم

  P1 مدل
19 

 
2.880.000 

 

 پایین مصرفی جریان    

 کیفیت بهترین با قرمز مادون سنسور 

 خروجی در پایین بسیار مقاومت  

 مختلف دماهای در عملکرد بهترین 

  ماه گارانتی 24دارای 

 آنیک  چشم

  P2 مدل
20 

تماس با واحد  

 فروش

  20~3ولتاژ کاریVDC.................. 

 صوت فشار سطحdB.................. 80   

   فرکانس.................. Hz3500±200  

  30-دمای کاری°c~+70°c .......... 
 21 آنیک آژیر پیزو



 
 

 
 

2.450.000  رتباط به وسیله سیم با دستگاه جهت افزایش برد ریموتا 
 دار سیم ریپیتر

RXD 
22 

 

2.450.000 

 ارای دو خروجی بلندگو مجزاد 

 تامین جریان بلندگو از باطری 

 دارای ولوم تنظیم صدا از صفر تا صد برای هر خروجی 

 

 آژیر برد

 دوخروجی
23 

 

1.950.000  24 رله 4برد  هت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقیج 

 

2.150.000 

 

  ولت 20تا  0ورودی 

  ولت 15تا  0خروجی 

  آمپر واقعی جریان می دهد 1ولت تبدیل می کند و تا  5در تنظیم اولیه ولتاژ ورودی را به 

 

 25 ولتاژ مبدل برد

 

84 0.000  26 رله تک برد هت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقیج 

 

510.000  تبدیل تریگر مثبت به منفی یاتبدیل تریگر منفی به مثبت 
 تبدیل برد

 (تریگر) ورودی
27 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


