
 تک الکتریک
 بزرگترین شبکه فروش کا�ی برق ، الکترونیک و لوازم خانگی در ایران

  الكترونيكيليست قيمت محصوالت 

قيمت واحد به 

 ريال
 مدل شرح كاال

ف
 ردي

000/600 باتلفن و موبايل از راه دور درب باز مي شود/ در بازكن تلفني/ كانال  1/ فرمان لحظه اي / ماژول تله سوييچ    TSP1 1 

000/600 كنترل از راه دور از طريق خط تلفن كليه وسايل برقي / كانال  1/   ON/OFF فرمان/ ماژول تله سوييچ    TSF1 2 

000/600 ترل را ه دور از طريق تلفن كليه وسايل برقي كن/ كانال  1/     ON, OFF با دو فرمان لحظه اي / ماژول تله سوييچ    TSFP1 3 

000/000/1 گزارش گيري  +تايمر  4+ كانال لحظه اي  1+    ON, OFF كانال 4/ كانال  5ماژول تله سوييچ    TSFP5 4 

000/000/2 امكان قطع و وصل بدون خط تلفن/     ON, OFF فرمان/كانال  15تله سوييچ  ماژول   TSF15 5 

000/900/1 با قابليت ارسال پيامك و تماس تلفنيورودي  1خروجي و  كانال 2/ كنترل تجهيزات برقي    SMS  GS2 6   دستگاه 

000/000/2 سنسور دما+با قابليت ارسال پيامك و تماس تلفنيورودي  3خروجي و  كانال 2/ كنترل تجهيزات برقي    SMS  AM322 7   دستگاه 

000/900/2 SMS و سنسور دما ورودي 6خروجي و  كانال 4/ كنترل تجهيزات برقي     AM642 8  دستگاه 

000/500/3 برق با باتري و شارژر و وصل و اعالم قطع و سنسور دما ورودي 6خروجي و  كانال 4/ كنترل تجهيزات برقي    SMS  AM642C 9   دستگاه 

000/300/2 ورودي با سنسور صنعتي با قابليت تنظيم از راه دور 3خروجي و  2پيامكي با ترموستات هوشمند    TM322 10 

000/500/2  AM322C 11 هشدار دهنده اعالم قطع برق با قابليت ارسال پيامك و تماس  و كنترل از راه دور با پيامك و تك زنگ 

000/200/1  RG801 12  داراي پريز خروجي )كنترل لوازم برقي با تلفن و موبايل(كانال 1كنترل باكس  

000/550/4 كيلومتر 1انتقال صوت و تصوير بي سيم تا فاصله    VK3 13 

000/950 ساعته با تكرار 24برنامه ريزي / 3*4كي برد /    LCD با نمايشگر/ كانال مستقل  2ماژول تايمر قابل برنامه ريزي    TML2 14 

000/900 كيلومتر 1كانال با برد  4كنترل راه دور    RF1K 15 

000/360 متر  50كانال راديويي برد  4كنترل راه دور    RF4CH 16 

000/100/1 كانال با ريموت و صفحه كليد 12كنترل راه دور    RF12CH 17 

000/650  TT1 18 دو فصله/ ترموستات ديجيتال /ترمومتر 

000/700  STF3 19 دو فصله/ترموستات ديجيتال فن كويل با تغيير سرعت اتوماتيك/رترمومت 

000/850  TR-92 20 كليد هوشمند كولر آبي با كنترل راه دور ، ترموستات و تايمر 

000/950  TR-92T 21  با دو نمايشگر  دو فصله/ترموستات ديجيتال زنت با تغيير سرعت اتوماتيك/ترمومتر 

000/950  TR92-3 22  با دو نمايشگر  دو فصله/ستات ديجيتال فن كويل با تغيير سرعت اتوماتيكترمو/ترمومتر 
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