
قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

1
  خط ثابت/ سیم کارت  

SG8-805Q

 حالت   اطالع رسانی از 8 زون با قابلیت تعریف هر زون به 5دارای *  رله ی کنترلی  با تنظیمات متنوع 4دارای 

 iOS ( App  پیام صوتی متناسب با نوع تحریک   اپلیکیشن اندروید و 4ضبط  تا * طریق سیم کارت و خط ثابت 

Store ) *  گزارش متنوع به مدیران 14 حافظه مخاطبین آالرم   قابلیت ارسال 10حافظه مدیران و 4دارای  *

 با دو خروجی اسپیکرSMDسخت افزار تمام 

       Hopping Codeدارای ریموت 

 را اسکن نمائیدQR Codeجهت کسب توضیحات فنی بیشتر 

66,700,000

2
  خط ثابت/ سیم کارت  

SG8-805S

 حالت   اطالع رسانی از 8 زون با قابلیت تعریف هر زون به 5دارای *  رله ی کنترلی  با تنظیمات متنوع 1دارای 

 iOS ( App  پیام صوتی متناسب با نوع تحریک   اپلیکیشن اندروید و 4ضبط  تا * طریق سیم کارت و خط ثابت 

Store ) *  گزارش متنوع به مدیران 14 حافظه مخاطبین آالرم   قابلیت ارسال 10حافظه مدیران و 4دارای  *

 با دو خروجی اسپیکر SMDسخت افزار تمام 

        Hopping Codeدارای ریموت 

 را اسکن نمائیدQR Codeجهت کسب توضیحات فنی بیشتر 

58,600,000

3
سیم کارت  

  SG8-LITE

(Hopping Code - 443.92 MHz)دارای ریموت کنترل با باالترین ضریب ایمنی 

دامنه وسیع (*ارسال کدهای رمزگذاری شده ( با امنیت بسیارباال برای کاربرانiOSقابلیت کنترل توسط نرم افزاراندروید و 

 حالت 4 زون با قابلیت تعریف هر زون به 5دارای *منوی تنظیمات فوق العاده و با کاربری آسان *گزارش های مدیران

مختلف

به صورت تماس و پیام کوتاه (واکنش سریع در هنگام وقوع هشدارمخاطبان 

(از طریق سیم کارت

 را اسکن نمائیدQR Codeجهت کسب توضیحات فنی بیشتر 

50,700,000

(دزدگیراماکن)  _ (1402فروردین19) _محصوالت شرکت سایلکس (USER)لیست قیمت  مصرف کننده 



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

PD14   تلفن کننده  3

ه با ریموت     Hopping Code - 315MHz ـ Prime یا Lenexقابل ارائ

ـ مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت 

 ثانیه 15ـ امکان ضبط پیام به مدت 

(Full,Part,Tamper,Chime)زون 4ـ 

 Full Key Pad Setupـ 

(Door Opener)ـ دارای رله درب بازکن 

48,700,000

SL14 ساده4

 Fixed Code (Learning)-433MHz ـ Primeـ دارای ریموت 

  (Full,Part,Tamper, Chime) زون 4ـ مجهز به 

 (Door Opener)ـ رله درب بازکن 

ـ رله آژیر داخلی و خارجی 

 ( وات 30تا دو بلندگوی  ) SPـ خروجی 

Chimeـ زون 

28,500,000

5
LENEX

Hopping 433

Hopping Code - 433.92MHz

کانال4 

Full SMD ـ

Battery (12V23A) ـ
3,500,000

6
Prime Hopping 

433

Prime- Hopping Code-433.92 MHz

کانال3

FullSMD

Battery (12v – 23A)

2,500,000

7
Prime Learning 

433

Prime- Fixed Code(Learning)- 433  MHz

کانال3

Full SMD

Battery (12v – 23A)1,950,000



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

1  Lenex433

Hopping Code - 433.92MHz

کانال4 

Full SMD ـ

Battery (12V23A) ـ
3,500,000

2  Lenex315

Hopping Code - 315MHz

کانال4 

Full SMD ـ

Battery (12V23A) ـ
3,500,000

3 Unix

 Hopping Code 433.92 MHz

کانال3  

Full SMD ـ

Battery (12V23A) ـ

2,950,000

(ریموت) _ (1402فروردین 19) _محصوالت شرکت سایلکس  (USER)لیست قیمت مصرف کننده 



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

4
Prime Hopping 

433

 Hopping Code 433.92 MHz

کانال3  

Full SMD ـ

Battery (12V23A)2,500,000 ـ

5
Prime Hopping 

315

Prime- Hopping Code-315 MHz

کانال3

FullSMD

Battery (12v – 23A)2,500,000

6
Prime Learning 

433

Prime-Fixed Code-433.92 MHz

کانال3

FullSMD

Battery (12v – 23A)1,950,000

7
Prime Learning 

315

Prime-Fixed Code-433.92 MHz

کانال3

FullSMD

Battery (12v – 23A)
1,950,000



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

1
کیت ریموت 

SUH4 یونیکس

 (Hopping Code – 433.92MHz) ـ Unixـ دارای ریموت 

(NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

 (Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )ـ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها 

دارای ترمینال ورودی آنتن 

دارای ترمینال ورودی آنتن

9,500,000

تک رله یونیکس2

 (Hopping Code – 433.92MHz) ـ Unixـ دارای ریموت 

(NC , NO) رله 1ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

8,400,000(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )ـ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله ها 

3
  کیت ریموت 

HCS ریموت  با

  سازگار با کلیه ریموتهایUnixدارای ریموت 

 Hopping Code433.92 MHz مانند :(Beninca ,BFT,FAAC,Fadini … )

(NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )ـ کلید تنظیمات حاالت عملکرد رله ها 

(External Antenna)ـ دارای ترمینال ورودی آنتن 

9,500,000

(کیت ریموت) _ (1402 فروردین 19) _محصوالت شرکت سایلکس  (USER)لیست قیمت مصرف کننده 



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

4
 HCSکیت ریموت 

بدون  ریموت

 Hopping Code -433.92 MHzسازگار با ریموتهای 

(NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

ـ کلید تنظیمات حاالت عملکرد رله ها 

(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )

(External Antenna)ـ دارای ترمینال ورودی آنتن 

5,000,000

5
کیت ریموت

 SLL-3

 SLL3(315MHz)/ـ کیت ریموت 

Prime 315( fixed code- learning)دارای ریموت 

(External Antenna)وترمینال ورودی آنتن  (NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )ـ کلید تنظیمات حاالت عملکرد رله ها 

7,900,000

6
کیت ریموت

 SLL-4

  SLL4(433.92MHz)ـ کیت ریموت 

Prime ( fixed code learning)ـ دارای ریموت 

(NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

ـ کلید تنظیمات حاالت عملکرد رله ها 

(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )

(External Antenna)ـ دارای ترمینال ورودی آنتن 

7,900,000

7
کیت ریموت

 SPH-4

  Prime Hopping 433.92MHzـ دارای ریموت 

(NC , NO) رله 3ـ دارای 

 24V ac/Dc-12ـ 

ـ کلید تنظیمات حاالت عملکرد رله ها 

(Flip Flop, ON/OFF –لحظه ای  –فشاری  )

(External Antenna)ـ دارای ترمینال ورودی آنتن 

7,900,000



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

SL12مدار فرمان 1

 Primeـ دارای ریموت 

Fixed Code (Learning)- 433.92MHzـ 

ـ دارای قاب ضد آب و گلند 

 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت 3ـ امکان کنترل تا 

(On Board. External)ـ ورودی فرمان دستی 

7,150,000

PL12مدار فرمان 2

Fixed Code (Learning)- 433.92MHz ـ Prime ـ دارای ریموت 

ـ دارای قاب ضد آب و گلند 

 ولت 220ـ خروجی فالشر 

 (NC)ـ امکان نصب چشم 

 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت3ـ امکان کنترل تا 

9,250,000

SH12مدارفرمان 3

 Unixـ دارای ریموت 

(Hopping Code – 433.92MHz)

ـ دارای قاب ضد آب و گلند 

 (On Board – External)ـ ورودی فرمان دستی 

 کرکره بصورت مجزا بایک ریموت3ـ امکان کنترل تا 

9,600,000

PH12مدارفرمان 4

 Unixـ دارای ریموت 

(Hopping Code – 433.92MHz)

ـ دارای قاب ضد آب و گلند 

 ولت 220ـ خروجی فالشر 

 (On Board – External)ـ ورودی فرمان دستی 

 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت3ـ امکان کنترل تا 

11,300,000

(TUBULAR )مدار فرمان  _(1402 فروردین19)_محصوالت شرکت سایلکس (USER)لیست قیمت مصرف کننده 



قیمت توضیحات فنیتصاویرنام محصولردیف

1
مدار فرمان

SS12

 Primeـ دارای ریموت 

Fixed Code (Learning)- 433.92MHzـ 

ـ دارای قاب ضد آب و گلند

 کرکره بصورت مجزا بایک ریموت3ـ امکان کنترل تا 

(On Board. External)ـ ورودی فرمان دستی 

Side(220V)ـ مخصوص موتورهای ساید 

ـ دارای کابل اتصال به موتور

7,150,000

2
مدار فرمان

PS12

 Primeـ دارای ریموت 

Fixed Code (Learning)- 433.92MHzـ 

ـ دارای قاب ضد آب و گلند 

 ولت 220ـ خروجی فالشر 

 (NC)ـ امکان نصب چشم 

 کرکره بصورت مجزا با یک ریموت3ـ امکان کنترل تا 

(On Board. External)ـ ورودی فرمان دستی 

Side(220V)ـ مخصوص موتورهای ساید 

ـ دارای کابل اتصال به موتور 

9,250,000

(SIDE)مدار فرمان  _ (1402فروردین 19) _محصوالت شرکت سایلکس (USER)لیست قیمت مصرف کننده 


