
Stt Đại Lý

(VND)

A BÁO TRỘM KHÔNG DÂY DÙNG LINE ĐIỆN THOẠI (bảo hành: trung tâm 24 tháng; đầu dò 12 tháng)

1 Đèn báo trộm hoạt động độc lập GUARDSMAN GS-2100 (20W) 910,000     

( Bảo hành 12 tháng; pin + adaptor 6 tháng )

- Khi Trộm vào vùng kiểm soát, hệ thống sẽ hụ còi và mở đèn pha.

- Hệ thống có 3 chế độ hoạt động như sau :

+ Chế độ báo trộm : hụ còi và pha đèn khi có chuyển động.

+ Chế độ đèn cảm ứng : chỉ pha đèn khi có chuyển động.

+ Chế độ tắt : không làm gì cả.

- Khi mất điện, đầu dò chuyển động và đèn vẫn họat động 

- Đèn dùng nguồn DC 12V 1Ah, Pin sạc lithium 1000Ah

- Đèn sẽ tự động tắt sau 20 giây

- Trọn bộ : 01 đèn, 1 GS-161, 1 còi và 1 điều khiển từ xa

2 Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950 910,000     

( báo trộm, báo khói, báo gas )

- Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.

- Báo trộm tại chổ và từ xa thông báo qua điện thoại. Khi có Trộm

tại vùng kiểm soát, bộ kiểm soát trung tâm sẽ hiển thị số của vùng 

có Trộm đồng thời kích hoạt hệ thống còi hụ còi và thực hiện cuộc gọi

đến số điện thoại (đã cài đặt) của Chủ Nhà để thống báo có trộm.

- Cài đặt được tối đa 5 số điện thoại .

- Có màn hình hiển thị vùng có trộm .

- Hổ trợ điều khiển từ xa bằng điện di động hoặc bằng bộ điều khiển từ xa.

- Kiểm soát tối đa được 98 vùng không dây

- Tổng số đầu dò cho phép kết nối với thiết bị lên đến 120 đầu dò.

- Kết nối được các đầu dò báo Trộm , khói, dò Gas, nút báo khẩn, còi, …

- Mất điện vẫn họat động ( bằng nguồn dự phòng có sẵn )

- Trọn bộ bao gồm : 01 Bộ kiểm soát trung tâm, 01 đầu dò GS-161,

   01 bộ kiểm soát mở cửa GS-112,  1 còi và 02 điều khiển từ xa .

3 Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-5820 1,200,000  

( báo trộm, báo khói, báo gas, báo khách, chuông của )

- Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.

- Báo trộm tại chổ và từ xa thông báo qua điện thoại. Khi có Trộm

tại vùng kiểm soát, bộ kiểm soát trung tâm sẽ hiển thị số của vùng 

có Trộm đồng thời kích hoạt hệ thống còi hụ còi và thực hiện cuộc gọi

đến số điện thoại (đã cài đặt) của Chủ Nhà để thống báo có trộm.

- Cài đặt được tối đa 9 số điện thoại .

- Có màn hình hiển thị vùng có trộm.

- Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.

- Hổ trợ điều khiển từ xa bằng điện di động hoặc bằng bộ điều khiển từ xa.

- Kiểm soát tối đa được 120 vùng ( không dây ).

HỆ THỐNG BÁO TRỘM KHÔNG DÂY GUARDSMAN,

ĐÈN CẢM ỨNG & THIẾT BỊ BÁO KHÁCH

Hàng Hóa
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- Tổng số đầu dò cho phép kết nối với thiết bị lên đến 180 đầu dò.

- Kết nối được các đầu dò báo Trộm , khói, dò Gas, báo khách, 

chuông của, nút báo khẩn, còi, …

- Ngoài chức năng báo trộm, GS-5820 còn có thêm chức năng báo khách

  ( chỉ kêu ping pong hoặc welcome ) và chuông cửa .

- Mất điện vẫn họat động ( bằng nguồn dự phòng có sẵn )

- Hệ thống được bảo vệ bằng mật mã ( password ) .

- Có bàn phím 16 nút dùng để cài đặt, bật/tắt báo động, …

- Trọn bộ bao gồm : 01 Bộ kiểm soát trung tâm, 01 đầu dò GS-161,

   01 bộ kiểm soát mở cửa gs-112,  1 còi và 02 điều khiển từ xa .

B BÁO TRỘM KHÔNG DÂY DÙNG SIM (bảo hành: trung tâm 24 tháng; đầu dò 12 tháng)

1 Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500 1,290,000  

- Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.

- Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500 

  hổ trợ sử dụng SIM điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi

  khẩn cấp và gởi tin nhắn khi hệ thống bị kích hoạt báo động. 

- Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.

- Hổ  trợ 3 băng tần 900 / 1800 / 1900MHz

- Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Trung Tâm sẽ

  kích hoạt hụ còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời 

  thực hiện cuộc gọi và gởi 05 tin nhắn SMS đến 05 số điện thoại 

  cùng lúc của Chủ Nhà để thống báo có trộm.  

- Kiểm soát 6 Vùng (zone) không dây và  4 Vùng (zone) có dây. 

- Kết nối tối đa 40 thiết bị như báo trộm, báo cháy, báo Gas,…

- Điều khiển Tắt / Mở các thiết bị điện .

- Trọn bộ bao gồm : 01 Bộ kiểm soát trung tâm, 01 đầu dò GS-161,

   01 bộ kiểm soát mở cửa GS-112,  1 còi và 02 điều khiển từ xa .

C BÁO TRỘM KHÔNG DÂY DÙNG SIM VÀ LINE ĐIỆN THOẠI (bảo hành: trung tâm 24 tháng; đầu dò 12 tháng)

1 Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000 1,450,000  

- Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.

- Điều khiển Tắt/Mở bằng phần mềm trên Android phone.

- Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, GS-6000 sẽ kích hoạt

  hụ còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời thực hiện 

  cuộc gọi và gởi 05 tin nhắn SMS đến 05 số điện thoại cùng lúc

  của Chủ Nhà để thống báo có trộm.  

- Tự động Tắt / Mở chế độ báo động theo thời gian cài đặt trước.

- Tương thích SIM GSM và 1 line điện thoại.

- Kiểm soát được 99 vùng (không dây) + 2 vùng (có dây).

- Kết nối tối đa 150 thiết bị như báo trộm, báo cháy, báo Gas, đèn,...

- Có màn hình hiển thị vùng có trộm và giờ hệ thống.

- Ngoài chức năng báo trộm, GS-6000 còn có thêm chức năng

  báo khách ( chỉ kêu ping pong hoặc welcome ) và chuông cửa .

- Điều khiển Tắt / Mở các thiết bị điện .

- Cúp điện vẫn hoạt động nhờ có pin dự phòng.

- Hệ thống được bảo vệ bằng password.
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- Trọn bộ bao gồm : 01 Bộ kiểm soát trung tâm, 01 đầu dò GS-161,

   01 bộ kiểm soát mở cửa GS-112,  1 còi và 02 điều khiển từ xa .

E THIẾT BỊ BÁO KHÁCH KHÔNG DÂY ( bảo hành 12 tháng, adaptor 3 tháng )

1 Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-132 345,000     

- 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

2 Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-232 365,000     

- 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

3 Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-138 410,000     

- 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

4 Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-238 430,000     

- 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

5 Chuông cửa không dây GUARDSMAN GS-139 365,000     

- 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

F PHỤ KIỆN BÁO TRỘM KHÔNG DÂY ( bảo hành 12 tháng )

1 Đầu dò chuyển động hồng ngoại + đèn pha GS-210W 550,000     

- 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
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- Trọn bộ : đèn + GS161 + Adaptor 12V 1Ah

2 Đầu dò lắp cửa GS-112 ( lắp cửa ) 95,000       

3 Đầu dò lắp cửa GS-312 ( lắp cửa ) 105,000     

4 Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-161 ( lắp tường ) 200,000     

5 Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-361 ( lắp tường ) 175,000     

6 Đầu dò chuyển động hồng ngoại GS-163 ( lắp trần ) 245,000     

7 Đầu dò lắp cửa GS-115 ( lắp cửa cuốn ) 195,000     

8 Đầu dò chấn động lắp kính GS-113 225,000     

9 Đầu dò Beam GS-B166 ( 2 tia hồng ngoại, inside 50m, outside 30m ) 550,000     

Đầu dò Beam GS-B167 ( 2 tia hồng ngoại, inside 100m, outside 50m ) 700,000     

Đầu dò Beam GS-B168 ( 2 tia hồng ngoại, inside 150m, outside 70m ) 830,000     

Chưa adaptor

10 Còi GS-S01 ( có dây ) 80,000       

11 Còi có đèn flash GS-S02 ( có dây ) 165,000     

12 Còi có đèn flash GS-S03 ( không dây ) 330,000     

13 Remote điều khiển Gaurdsman 155,000     
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- 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.

14 Bộ khuyếch đại tín hiệu vô tuyến dùng cho báo trộm 495,000     

- Hộ trợ nhiều đầu dò trong 01 zone.

15 Nút báo khẩn không dây GS-A01 100,000     

16 Nút báo khẩn không dây GS-A02 ( đeo tay ) 120,000     

G PHỤ KIỆN BÁO TRỘM/BÁO GAS CÓ DÂY ( bảo hành 12 tháng )

1 Đầu dò chuyển động Guardsman GS-3302 140,000     

- Lắp tường . Có bát treo

2 Đầu dò chuyển động Gaurdsman GS-6605 190,000     

- Lắp trần .

3 Công tắc từ gắn cửa kim lọai Guardsman GS-152 80,000       

- Phát hiện cửa đóng hay mở . -             

-             

-             

4 Công tắc từ gắn cửa gỗ Guardsman GS-150 90,000       

- Phát hiện cửa đóng hay mở . -             

-             

5 Công tắc từ gắn cửa cuốn Guardsman GS-903 165,000     

- Phát hiện cửa đóng hay mở . -             

-             

-             

6 Còi báo động có đèn Posonic PS-285 ( dùng kết nối với tủ điều khiển ) 790,000     

- Vẫn họat động khi mất điện. Nhờ có pin dự phòng. -             

- Chống tháo rời và cắt dây.

- Có thể lắp trong nhà hoặc ngòai trời . -             

- Cường độ âm thanh 115 dB. Kích thước 145 x 255 x 63 mm -             

7 Còi báo động có đèn flash xoay Guardsmen GS-S10 275,000     

(dùng kết nối với tủ điều khiển)

- Nguồn DC12V.

- Kích thước : đường kính 100mm , cao 180mm.

8 Đèn flash Guardsman GS-S08 ( dùng với tủ điều khiển ) 220,000     
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- Nguồn DC12V.

- Kích thước : đường kính 80mm , cao 60mm.

9 Nút nhấn báo động khẩn Posonic PS-900 250,000     

- Trong tình huốn khẩn cấp, Người dùng có thể nhấn nút này để kích họat

  tòan bộ báo động hụ còi.

- Có nắp nhựa trong suốt che để tránh trường hợp vô tình kích hoạt báo động

- Giá đã bao gồm phần hộp âm tường .
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10 Nút nhấn báo động khẩn Posonic PS-901A ( dùng kết nối với tủ điều khiển )100,000     

- Trong tình huốn khẩn cấp, Người dùng có thể nhấn nút này để kích họat -             

  tòan bộ báo động hụ còi. -             

H LOẠI 1 ĐÈN LED + PIN NIMH

1 Đèn năng lượng mặt trời sân vườn Pati GL-012 98,000       

- 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-014 110,000     

- 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-016 120,000     

- 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-018 260,000     

- 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

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng .

- Bảo hành : bộ trung tâm 24 tháng ; đầu báo trộm, báo gas, báo cháy, báo khách, còi 12 tháng ; Adaptor 03 tháng .

Phòng Kinh Doanh
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