
 

 

 

 
 

 لیست قفل های شرکت نامروتجارت پیشتاز

 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال
, بسیار مرغوب و مقاوم,  زنگ ضد روی آلیاژ طالیی رنگ از بدنه

 میزان,  اتاق شماره,  تاریخ نمایش قابلیت\خش دار  PVDآبکاری 

معمولی  باطری عدد 4:  تغذیه منبع/ گویی آمد خوش و باطری

عددکلید مکانیکی برای مواقع  2باطری / بودن ضعیف هشدار دارای/

 سال گارانتی بدون قید و شرط  3/  ضروری

  

OR-4341 1 

 از آلیاژ کروم بسیار مرغوب و مقاوم, ( ای اسلحه)  مشکی بدنه

عددکلید  2دارای -MIFAREسیستم -ضد زنگ -PVDآبکاری 

معمولی  باطری عدد 4:  تغذیه منبع -مکانیکی برای مواقع ضروری

سال گارانتی بدون قید و 2 باطری / بودن ضعیف هشدار دارای/

 شرط
 

I-17 2 

 ,  از جنس روی خش دار بسیار مرغوب و مقاومزیتونی رنگ  بدنه

سیستم -آلیاژ استیل ضد زنگ-PVDآبکاری  ضد زنگ ,

MIFARE-منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری 

 2 باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه

 سال گارانتی بدون قید و شرط
 

 

I-202 
3 

مدل سلطنتی )  –از آلیاژ روی خش دار مرغوب و مقاوم  دودی بدنه

دارای عددکلید -MIFAREسیستم - -PVDآبکاری ارتفاع بلند ( , 

معمولی  باطری عدد 4:  تغذیه منبع -مکانیکی برای مواقع ضروری

سال گارانتی بدون قید و  2 باطری / بودن ضعیف هشدار دارای/

 شرط
 

P02S 4 

از آلیاژ روی خش دار ضد زنگ , بسیار مقاوم و   رزگلد بدنه

دارای عددکلید -MIFAREسیستم  -PVDآبکاری   مستحکم ,

معمولی  باطری عدد 4:  تغذیه منبع -مکانیکی برای مواقع ضروری

سال گارانتی بدون قید و  2 باطری / بودن ضعیف هشدار دارای/

 شرط
 

I-201 
 

5 



 

 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال
آلیاژ استیل بسیار مرغوب و -PVDو مشکی با  آبکاری  طالیی بدنه

-MIFAREسیستم -مستحکم و پنل شیشه ای ضد خش , ضد زنگ

 عدد 4:  تغذیه منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری

سال گارانتی بدون  2باطری /  بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری

 قید و شرط
 

 

TG8001B 
6 

-آلیاژ استیل ضد زنگ-خش دار PVDبا  آبکاری   طالیی بدنه

دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع -MIFAREسیستم 

 هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه منبع -ضروری

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2  باطری / بودن ضعیف

 

 
TG8001 7 

سیستم -ضد زنگ رویآلیاژ -PVDبا  آبکاری  طالیی بدنه

MIFARE-منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری 

 باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه

  سال گارانتی بدون قید و شرط 2

P02G 8 

سیستم -ضد زنگ رویآلیاژ -PVDبا آبکاری  طالیی بدنه

MIFARE-منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری 

 باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2

 

 

TG1102 

 

9 

 آلیاژ استیل ضد زنگ-خش دار PVDبا آبکاری  سیلور بدنه

دارای عددکلید مکانیکی -MIFAREسیستم -بسیار مرغوب 

 معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه منبع -برای مواقع ضروری

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2 باطری / بودن ضعیف هشدار
 

 

TG8010 
10 

بسیار مرغوب  آلیاژ استیل ضد زنگ-PVDبا  آبکاری  سیلور بدنه

عددکلید مکانیکی برای مواقع دارای -MIFAREسیستم -

 هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه منبع -ضروری

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2 باطری / بودن ضعیف

 

TG200 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال

سیستم -ضد زنگ رویآلیاژ -PVDبا  آبکاری  طالیی بدنه

MIFARE- منبع -مکانیکی برای مواقع ضروریدارای عددکلید 

 باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2
 

TG-8007 12 

-ضد زنگ رویآلیاژ -خش دار PVDبا  آبکاری  رزگلد بدنه

دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع -MIFAREسیستم 

 هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه منبع -ضروری

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2  باطری / بودن ضعیف
 

 

P02R 
13 

سیستم -ضد زنگ رویآلیاژ -PVDبا  آبکاری  طالیی  بدنه

MIFARE-منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری 

  باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه
  سال گارانتی بدون قید و شرط 2

TG-300G 14 

سیستم -ضد زنگ رویآلیاژ -PVDآبکاری  با سیلور  بدنه

MIFARE-منبع -دارای عددکلید مکانیکی برای مواقع ضروری 

  باطری / بودن ضعیف هشدار معمولی /دارای باطری عدد 4:  تغذیه
 سال گارانتی بدون قید و شرط 2

 

 
TG-300S 15 



 

 

 

 

 

 ردیف نام کاال عکس کاال مشخصات فنی کاال

قابلیت خواندن کارت و گزارش گیری ,نصب و راه اندازی 

 ساعت زدن قفل ها –

 

 13 دستگاه برنامه ریزی

دارای پورت -قابلیت نوشتن اطالعات روی کارت -انکودر

USB- مدل  8صدور بیش از  -نرم افزار تحت شبکه

 کارت مختلف و گزارش گیری

 

 14 دستگاه کارت خوان

 8صدور بیش از  -بکاپ اتوماتیک -کارکرد تحت شبکه

صدور کارت با دسترسی های -مدل کارت مختلف

نصب نرم افزار -روی سرور BACKUPذخیره  -مختلف

 تحت شبکه

 

 15 نرم افزار الینسس اورجینال

 جنس : پی وی سی

MF4 

 

 16 کارت گزارش گیری

توسط کارشناسان  نجاری و نصب تمامی محصوالت

 مجرب
 

 17 نجاری و نصب

 جنس پی وی سی -APتک کارت 
 

 18 کارت خام
 جنس پی وی سی –کارت خام مایفر 

PHILIPS TEMIC 4305- جنس پی وی سی 

PHILIPS T5557 WES -جنس پی وی سی 


