
 

 

 

 

 لیست قیمت قفل های آپارتمانی شرکت نامرو تجارت

 قیمت کاال

 

 مشخصات فنی کاال

 

 عکس کاال

 

 نام کاال

 

 ردیف
 

17,500,000 

 گانه 4کارکرد 

 کلید+  کارت+  رمز+  انگشت اثر
 روی آلیاژ ساخته شده از 

 رقمی 8: عبور رمز
 اثر انگشت 100تعریف  ظرفیت

 ٪0.0001درصد خطا: 
 عدد باطری قلمی 4کار کرد با 

 بار 10000 از بیش: باتری عمر

 70الی  -20کارکرد در دمای :

 رنگ: رزگلد, طالیی, سیلور

 

 

 

P06 1 

16,200,000 

 گانه 4کارکرد 

 کلید+  کارت+  رمز+  انگشت اثر
 روی آلیاژ ساخته شده از 

 رقمی 8: عبور رمز
 اثر انگشت 100تعریف  ظرفیت

 ٪0.0001درصد خطا: 
 عدد باطری قلمی 4کار کرد با 

 بار 10000 از بیش: باتری عمر

 70الی  -20کارکرد در دمای :

 رنگ: رزگلد, طالیی, سیلور

 

 

 

P05 2 

15,000,000 

 گانه 4کارکرد 

 کلید+  کارت+  رمز+  انگشت اثر
 روی آلیاژ ساخته شده از 

 رقمی 8: عبور رمز
 اثر انگشت 100تعریف  ظرفیت

 ٪0.0001درصد خطا: 
 عدد باطری قلمی 4کار کرد با 

 بار 10000 از بیش: باتری عمر

 70الی  -20کارکرد در دمای :

 رنگ: رزگلد, طالیی, سیلور

 
 

P010 3 



 

 

 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال قیمت کاال

13,000,000 

 گانه 4کارکرد 

 اثر انگشت+کد+کارت+کلید

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 

 

8801 4 

8,500,000 

 گانه 2کارکرد 

 اثر انگشت+کلید

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 طالیی و سیلوررنگ: 

 

 

 

 

 

8002 
 

5 

11,000,000 

 گانه 4کارکرد 

 اثر انگشت+کد+کارت+کلید

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 رنگ: طالیی و سیلور

 

 

 

8800 6 



 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال قیمت کاال

5,300,000 

 گانه 2کارکرد 

 +کلیدکارت

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 رنگ: طالیی و سیلور

 

 

1102 4 

6,300,000 

 گانه 2کارکرد 

 +کلیدکارت

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 رنگ:مسی

 

 

 

 
201 

5 

5,300,000 

 گانه 2کارکرد 

 +کلیدکارت

 عدد باطری معمولی 4منبع تغذیه : 

 رقمی 8قابلیت تعریف کد 

 اثر انگشت 100قابلیت تعریف 

 رنگ: طالیی و سیلور

 

 

1002 6 


