
لیست قیمت محصوالت ساترا 

نمایشگر 4 در 20
داراى منو ساده و دکمه هاى جهت دار با کیپد پلى کربنات 

 4 زون با سیم و 46 سنسور بى سیم ( 10 سنسور بى سیم   براى حالت نیمه فعال) 
شنود صدا 

داراى LED براى تست زون  
داراى دکمه TEST روى صفحه کلید براى تست زون ها 

داراى دکمه ARM , DISARM روى صفحه کلید که  دیگر نیاز به کیپد اضافه ندارد  روى صفحه کلید که  دیگر نیاز به کیپد اضافه ندارد 
دارا بودن 4 حالت تماس براى اطالع از هشدار دستگاه(قابلیت جابجایى اولویت 

 (CALL یا SMS
ذخیره شماره هاى پیامک در شماره هاى تماس به صورت خودکار 
نمایش، و جلوگیرى از ست شدن ریموت و سنسور هاى تکرارى 

نمایش کد ریموت و سنسورهاى بى سیم 
دارا بودن زون سکوت یا سایلنت(جهت گزارش اختصاصى براى مدیر) 

گزارش گیرى محرمانه (ریموت 1 مختص شماره اول و ریموت هاى دیگر  مختص شماره اول و ریموت هاى دیگر 
مختص شماره هاى 1 تا 3 گزارش مى فرستد) 

کنترل دستگاه از طریق کیپد، ریموت، تماس صوتى و پیامک و نرم افزارهاى 
andorid & ios

امکان کنترل خروجى 1 با تمام ریموت ها 
قابلیت ست کردن 20 ریموت 

امکان  ریست کردن دستگاه از روى برد و منو 
تنظیم حالت دینگ دانگ، Delay و حالت 24 ساعته  ساعته 

تنظیم  مدت آژیر و نوع آژیر 
اعالم کم شدن شارژ سیم کارت  از طریق پیامک 

قابلیت کنترل 2 خروجى با تماس، پیامک  و  نرم افزار  
افزودن ریموت اضطرارى و زون پدال  

ارسال پیامک قطع و وصل برق و  نمایش روى LED دستگاه 
رمز اختصاصى براى پنل دستگاه 

بهمن 1400

دزدگیر سیم کارتى و خط ثابت لمسى 
داراي کیپد لمسى جهت کاربري آسان 

داراي طراحى لوکس 
قابلیت اتصال به سیمکارت و خط ثابت 

Quectelاستفاده از بروز ترین ماژول سیم کارت
برنامه ریزي و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتى، پیام و نرم افزار هايبرنامه ریزي و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتى، پیام و نرم افزار هاي

ios,Android
ارسال شماره کیپد و شماره کاربر در گزارشگیري محرمانه 
نام گذاري هر زون به صورت مجزا(فارسى،انگلیسى) 
4 خروجى قابل کنترل با پیام کوتاه و تماس صوتى 

تنظیم مدت زمان آژیر(10الى 400ثانیه) 
 (SMS,GSM,LINE)30 تلفن شماره حافظه
چهار زون باسیم و یک زون بى سیم چهار زون باسیم و یک زون بى سیم 

گزارش قطع و وصل برق شهري و قطع خط تلفن 
گزارش گیري ورود و خروج محرمانه 

ios,A نرم افزار چند کاربره
قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسى 
قابلیت اتصال کیپد سریالى 
شماره گذاري ریموت ها 

ریموت اضطراري ریموت اضطراري 

www.satra-ec.com



چشمى حرکتى دزدگیر با سیم فضاى داخلى  
مناسب جهت فضاى داخلى منازل ، فروشگاه ، اتاق هاى ادارى ، انبار ، موزر ؛ 
بانک ، کتاب خانه و غیره با حساسیت باال ولتاژ ورودى : VDC  9-16  / جریان 

  mA  -35 20 : کارى
  ( NC ) نوع اتصال : ارتباط سیمى با دستگاه

  ( OMRON ) نوع رله : رله ماسفت 
 محدوده شناسایى: 65 درجه عمودى، 140 درجه افقى، 10 تا 14 متر عمق  متر عمق 

دید در دماى 25 درجه سانتى گراد 
 (EXCELITAS LHI968) نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتى دوگانه

محدوده دماى کارى: منفى 10 تا 50 درجه سانتى گراد 
قابلیت ها: داراى ترمینال ضد خرابکارى (TAMPER)، مقاومت بسیار پایین در 

EMI – RFI خروجى، امکان تنظیم حساسیت و عدم تداخل با امواج

SP2 چشمى دزدگیر اماکن ساترا مدل
مناسب جهت فضاى داخلى منازل، فروشگاه، اتاق هاى ادارى، انبار، موزه، 

بانک، کتابخانه و … با حساسیت باال 
ولتاژ ورودى: 9 تا 16 ولت DC / جریان کارى: 18 تا 30 میلى آمپر 

 (NC-NO) نوع اتصال: ارتباط سیمى با دستگاه
 (SSR1) نوع رله: رله حالت جامد ماسفت

محدوده شناسایى: 60 درجه عمودى، 120 درجه افقى، 8 تا 12 متر عمق  متر عمق 
دید در دماى 25 درجه سانتى گراد 

 (NICERA 500BP) نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتى دوگانه
محدوده دماى کارى: منفى 5 تا 50 درجه سانتى گراد 

 EMI عدم تداخل با امواج ،(TAMPER) قابلیت ها: داراى ترمینال ضد خرابکارى
RFI –، تنظیم عمق دید و حساسیت تشخیص 

WS1 چشمى دزدگیر اماکن بى سیم ساترا مدل
مناسب جهت فضاى داخلى منازل، اتاق هاى ادارى و …

ولتاژ باترى: 9 ولت DC (باترى 6F22) / جریان کارى: 5 تا 20 میلى آمپر 
نوع اتصال: ارتباط بى سیم با دستگاه 

فرکانس کارى: 315MHz با آدرس دهى دستى 
فاصله ارتباطى با دستگاه مرکزى: 10 تا 30 متر 

محدوده شناسایى: 60 درجه عمودى، 100 درجه افقى، 5 تا 10 متر  متر 
عمق دید در دماى 25 درجه سانتى گراد 

 (NICERA 500BP) نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتى دوگانه
محدوده دماى کارى: منفى 5 تا 40 درجه سانتى گراد 

قابلیت ها: انتخاب کددهى زون، چراغ نشانگر پایین بودن ولتاژ، قابلیت ها: انتخاب کددهى زون، چراغ نشانگر پایین بودن ولتاژ، 
امکان تنظیم زمان عملکرد تشخیص دوباره (5 ثانیه تا 5 دقیقه)، 
ارسال گزارش جهت پایین بودن ولتاژ باترى به دستگاه هاى داراى 

این قابلیت 
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ک رله  بــرد ـت

) ــزو  ــر پـی آژـی
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