CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TOÀN CẦU PTVN
SĐT: (04) 39953884 - Hotline: 0982128629
Đ/c: Số 5C2 Ngõ 210 - Nghi Tàm - Tây Hồ - HN
Email: tuanphamiso@Gmail.com
Website: http://thietbicongnghecao.vn

THIẾT BỊ BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN,
ĐÈN CẢM ỨNG & THIẾT BỊ BÁO KHÁCH
* CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ ( không áp dụng đối với phụ kiện )
- Mua 05 bộ hệ thống báo trộm : giảm 5% ; Mua 10 bộ : giảm 7%
Stt

Hàng Hóa

E THIẾT BỊ BÁO KHÁCH KHÔNG DÂY ( bảo hành 12 tháng, adaptor 3 tháng )
Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-132
1
- Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa
đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn
biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi
phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ...
- 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
- Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò cửa tối đa 30m.
- Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-112, 1 Adaptor 12V1A
Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-232
2
- Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa
đồng thời kích hoạt bộ phận chuông phát nhạc để báo cho Bạn
biết có Người đi vào . Điều này giúp Bạn không còn lo lắng khi
phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ...
- 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
- Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò cửa tối đa 30m.
- Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-112, 1 Adaptor 12V1A
Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-138
3
- Bộ phận kiểm soát chuyển động sẽ phát hiện khi có Người vào Nhà,
Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, ..... đồng thời kích hoạt bộ phận chuông
phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp
Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ...
- 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
- Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò cửa tối đa 30m.
- Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-161, 1 Adaptor 12V1A
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Giá bán
(VNĐ)
442,500

472,500

540,000

Stt
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Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-238
- Bộ phận kiểm soát chuyển động sẽ phát hiện khi có Người vào Nhà,
Cửa Hàng, Nơi Đậu Xe, ..... đồng thời kích hoạt bộ phận chuông
phát nhạc để báo cho Bạn biết có Người đi vào . Điều này giúp
Bạn không còn lo lắng khi phải ra sau Nhà, đi qua phòng khác, ...
- 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
- Chuông có thể đặt cách xa bộ phần dò cửa tối đa 30m.
- Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 GS-161, 1 Adaptor 12V1A
Chuông cửa không dây GUARDSMAN GS-139
- 32 kiểu nhạc chuông để Khách Hàng cài đặt theo sở thích.
- Chuông có thể đặt cách nút bấm tối đa 50m.
- Trọn bộ bao gồm : 1 Trung tâm, 1 nút bấm, 1 Adaptor 12V1A
PHỤ KIỆN BÁO TRỘM KHÔNG DÂY ( bảo hành 12 tháng )
Đầu dò chuyển động hồng ngoại + đèn pha GS-210W
- Kết nối không dây với bộ trung tâm của Guardsman
- Khi mất điện, đầu dò chuyển động và đèn vẫn họat động
- Cho phép điều chỉnh độ nhạy của cảm ứng hồng ngoại.
- Đèn dùng nguồn DC 12V 1Ah, Pin sạc lithium 1000Ah
- Đèn sẽ tự động tắt sau 20 giây
- Trọn bộ : đèn + GS161 + Adaptor 12V 1Ah
Đầu dò lắp cửa GS-112 ( lắp cửa )
Sử dụng pin 23A

Giá bán
(VNĐ)
570,000

472,500

742,500

112,500
22,500

3

Đầu dò lắp cửa GS-312 ( lắp cửa )

127,500

4

Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-161 ( lắp tường )
Sử dụng pin 9V

208,500
45,000

5

Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-361 ( lắp tường )
Sử dụng loại pin tiểu

232,500

6

Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-163 ( lắp trần )

337,500

7

Đầu dò lắp cửa GS-115 ( lắp cửa cuốn )

262,500

8

Đầu dò chấn động lắp kính GS-113

307,500
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Giá bán
(VNĐ)
780,000
975,000
1,170,000

10

Đầu dò Beam GS-B166 ( 2 tia hồng ngoại, inside 50m, outside 30m )
Đầu dò Beam GS-B167 ( 2 tia hồng ngoại, inside 100m, outside 50m )
Đầu dò Beam GS-B168 ( 2 tia hồng ngoại, inside 150m, outside 70m )
Chưa adaptor (12V - 1Ah)
Còi GS-S01 ( có dây )

11

Còi có đèn flash GS-S02 ( có dây )

217,500

12

Còi có đèn flash GS-S03 ( không dây )

465,000

13

Remote điều khiển Gaurdsman
- Bao gồm các nút : tắt báo động, mở báo động, còi và mở chế độ Home
- Có nắp che phòng trường hợp vô tình chạm nhầm.
- Sử dụng pin 23A
Bộ khuyếch đại tín hiệu vô tuyến dùng cho báo trộm
- Hộ trợ nhiều đầu dò trong 01 zone.

202,500

15

Nút báo khẩn không dây GS-A01

120,000

16

Nút báo khẩn không dây GS-A02 ( đeo tay )

150,000

G PHỤ KIỆN BÁO TRỘM/BÁO GAS CÓ DÂY ( bảo hành 12 tháng )
1
Đầu dò chuyển động Guardsman GS-3302
- Lắp tường .

180,000

9

14

2

Đầu dò chuyển động Gaurdsman GS-6605
- Lắp trần .

3

Công tắc từ gắn cửa kim lọai Guardsman GS-152
- Phát hiện cửa đóng hay mở .
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90,000

712,500

255,000

90,000
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4

Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150
- Phát hiện cửa đóng hay mở .

5

Công tắc từ gắn cửa cuốn Guardsman GS-903
- Phát hiện cửa đóng hay mở .

H LOẠI 1 ĐÈN LED + PIN NIMH
1
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-012
- Tắm năng lượng solar 2V, 40mA
- Pin NiMh 1.2V 600mAh
- Số đèn Led : 01 bóng
- Ánh sáng trắng . Kích thước : 55x55x360mm
2
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-014
- Tắm năng lượng solar 2V, 40mA
- Pin NiMh 1.2V 600mAh
- Số đèn Led : 01 bóng
- Ánh sáng trắng. Kích thước : 86x86x285mm
3
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-016
- Tắm năng lượng solar 2V, 40mA
- Pin NiMh 1.2V 600mAh
- Số đèn Led : 01 bóng
- Ánh sáng trắng. Kích thước : 67x67x370mm
4
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-018
- Tắm năng lượng solar 2V, 40mA
- Pin NiMh 1.2V 600mAh
- Số đèn Led : 01 bóng
- Hổ trợ diệt côn trùng.
- Ánh sáng trắng. Kích thước : 67x67x370mm
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Giá bán
(VNĐ)
105,000

217,500

102,000

120,000

135,000

315,000

