
تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸ ۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،
www.RashSystem.com

HR-SW0050
۴,۱۲۵,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۴ پورت و ۱ پورت آپلينک ۱۰/۱۰۰

۱Gbps هنای بانددارای پ
https://b2n.ir/d18827

HR-SW0080
۵,۶۱۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰

۱,۶Gbps هنای بانددارای پ
https://b2n.ir/u48950

HR-SWG1050
۷,۱۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۴ پورت و ۱ پورت آپلينک گيگ

۱۰Gbps هنای بانددارای پ

VLan

https://b2n.ir/u10200

LoopDetect

Extend

HR-SWG1080
۹,۹۹۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۸ پورت گيگ

۱۶Gbps هنای بانددارای پ
https://b2n.ir/s86195

VLan LoopDetect

Extend

HR-SWG00160D
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۱۶ پورت گيگ

۳۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan

https://b2n.ir/j36014

QoSLoopDetect

Extend

محصوالت

ليست قيمت محصوالت

مشخصات محصوللينک

نماينده انحصاری سوئيچ های شبکه اچ آر يو آی در ايران

قيمت

سوئيچ شبکه اترنت

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

۳۰ماه وارانتی(تعويض بدون قيد و شرط)

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

HR-SWG20244S
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت مديريتی دارای ۲۴ پورت و ۴ پورت SFP گيگ

۵۶Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://b2n.ir/b06272

SFP

Management

HR-SWTG342408S
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت مديريتی دارای ۲۴ پورت و

۱۰G SFP ورتگيگ و ۴پSFP ورت۸پ
۱۲۸Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://b2n.ir/j14324

SFP

Management

HR-SWTG3424S
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۱۰G SFP ورتورت و ۴ پريتی دارای ۲۴ پچ شبکه اترنت مديسوئي

۱۲۸Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://b2n.ir/s22401

SFP

Management

HR-SWTG3448S
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۱۰G SFP ورتورت و ۴ پريتی دارای ۴۸ پچ شبکه اترنت مديسوئي

۱۷۶Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://b2n.ir/w80790

SFP

Management

HR-SWG00240D
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت دارای ۲۴ پورت گيگ

۵۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://b2n.ir/t98647

QoS LoopDetect

Extend

HR-SWG2082NS
۴۹,۸۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه اترنت مديريتی دارای ۸ پورت گيگ

و ۲ پورت SFP گيگ و يک پورت کنسول
۲۰Gbps هنای بانددارای پ

https://b2n.ir/z52637

Extend

Rack mountSFP

Management

قيمتمشخصات محصوللينک

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه PoE ۴پورت

HR900-AF-41N
۹,۶۹۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۴ پورت و ۱ پورت آپلينک ۱۰۰/۱۰

۱Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

WatchDog

Lightning Protection

VLan
https://b2n.ir/x65258

Extend

HR901-AXG-411NS-120
۱۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه Hi-PoE دارای ۴ پورت گيگ و ۱ پورت SFP گيگ

و ۱ پورت آپلينک گيگ
۱۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

1Port PoE 60w

Lightning Protection

VLan
https://b2n.ir/z78827

Extend

HR901-AXG-42NS-120
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه Hi-PoE دارای ۴ پورت گيگ و ۲ پورت SFP گيگ

۱۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

1Port PoE 60w

Lightning Protection

VLan
https://b2n.ir/p37236

Extend

HR901-AFG-42S
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۴ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۱۲Gbps هنای بانددارای پ
https://b2n.ir/a40950

SFP

HR100-AF-42N
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۴ پورت و ۲ پورت آپلينک ۱۰۰/۱۰

۱,۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

WatchDog VLan
https://b2n.ir/f73856

QoS

Extend

Lightning Protection

HR901-AFG-411S
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۴ پورت و ۱ پورت آپلينک و

۱ پورت SFP گيگ
۱۲Gbps هنای بانددارای پ

https://b2n.ir/s47369

SFP

HR900-AF-42N
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۴ پورت و ۲ پورت آپلينک ۱۰۰/۱۰

۱,۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

WatchDog

Lightning Protection

VLan
https://b2n.ir/w91081

Extend



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

HR100-AF-8L2GN
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰ و ۲ پورت آپلينک گيگ

۵,۶Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/w04020۸۰۰Meters Long Distance

Rack mount

WatchDog

VLan Extend

Lightning Protection

 HR900-AXG-80N-120
۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه Hi-PoE دارای ۸ پورت گيگ

۱۶Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/t91562

Rack mount

WatchDog

VLan2Port PoE 60w

Extend

Lightning Protection

 HR901-AF-821GNS
۲۴,۹۹۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰ و ۲ پورت آپلينک

و ۱ پورت SFP گيگ
۷,۶Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan

https://B2n.ir/g65923

SFP

Extend

https://B2n.ir/q53038

HR100-AF-82GN
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰ و ۲ پورت آپلينک گيگ

۵,۶Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/q53038

Rack mount

WatchDog VLanQoS

Extend

Lightning Protection

 HR900-AF-82N
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت و ۲ پورت آپلينک ۱۰/۱۰۰

۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

WatchDog VLan
https://B2n.ir/p15930

Extend

Lightning Protection

 HR100-AF-82N
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت و ۲ پورت آپلينک ۱۰/۱۰۰

۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

WatchDog VLan
https://B2n.ir/b61779

QoS

Extend

Lightning Protection

 HR900-AF-82GN
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰۰ و ۲ پورت آپلينک گيگ

۵,۶Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/f12887

Rack mount

WatchDog VLan

Extend

Lightning Protection

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه PoE ۸پورت



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 HR901-AFG-82NS
۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۲۰Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://B2n.ir/m41639

SFP

Extend

 HR901-AFG-82N
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۸ پورت و ۲ پورت آپلينک گيگ

۲Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/u64503

قيمتمشخصات محصوللينک



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 HR901-AF-1621GS-300
۵۴,۴۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۱۶ پورت ۱۰۰/۱۰ و ۲ پورت آپلينک

و ۱ پورت SFP گيگ
۱۰Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan

https://b2n.ir/n84721

SFP

Extend

 HR901-AFG-162S-300
۸۴,۴۸۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۱۶ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۳۶Gbps هنای بانددارای پ
https://b2n.ir/g92995

Rack mount

VLan

SFP

Extend

 HR901-AF-1621GS-200
۴۶,۹۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۱۶ پورت ۱۰۰/۱۰ و ۲ پورت آپلينک

و ۱ پورت SFP گيگ
۹,۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan

https://b2n.ir/w46560

SFP

Extend

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه PoE ۱۶پورت



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 HR901-AF-2422GS-400
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۲۴ پورت ۱۰۰/۱۰ و

(Combo )گيگ SFP ورتورت آپلينک اترنت گيگ و ۲پ۲ پ
۱۲,۸Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://B2n.ir/f85282

SFP

Extend

 HR901-AFG-242S-300
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۲۴ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۵۲Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://B2n.ir/a16026

QoS

SFP

Extend

 HR901-AFG-242S-400
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۲۴ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۵۲Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/m23210

Rack mount

VLanQoS

SFP

Extend

 HR901-AF-2421GS-300
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۲۴ پورت ۱۰۰/۱۰ و ۲ پورت آپلينک

و ۱ پورت SFP گيگ
۱۰,۸Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://B2n.ir/p60667

SFP

Extend

 HR901-AF-2422GS-300
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE دارای ۲۴ پورت ۱۰۰/۱۰ و

(Combo )گيگ SFP ورتورت آپلينک اترنت گيگ و ۲پ۲ پ
۱۲,۸Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://B2n.ir/r99842

SFP

Extend

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه PoE ۲۴پورت



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 HR-AFGM-82NS
۵۹,۹۵۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی دارای ۸ پورت و

۲ پورت آپلينک SFP گيگ
۲۰Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://B2n.ir/m94778

SFP

Extend

 HR-AFGM-1622S-300
۱۰۱,۶۴۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی دارای ۱۶ پورت و

(Combo )گيگ SFP ورتورت آپلينک اترنت گيگ و ۲پ۲ پ
۴۰Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

VLan
https://B2n.ir/h04543

SFP

Extend

 HR-AFGM-2444S-400
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی دارای ۲۴ پورت و

(Combo )گيگ SFP ورتورت آپلينک اترنت گيگ و ۴پ۴پ
۵۶Gbps هنای بانددارای پ

Rack mount

https://B2n.ir/y06288

SFP

 HR-AFGM-SWTG342408S-400
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی دارای ۲۴ پورت و

۱۰G SFP ورتگيگ و ۴پSFP ورت۸پ
۱۲۸Gbps هنای بانددارای پ

https://B2n.ir/e04841

Rack mountSFP

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه مديريتی



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

ADABTOR 52130
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ريال آداپتور سوئيچ شبکه صنعتی ۵۲ ولت، ۲,۵ آمپر

ADABTOR 52240
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ريال آداپتور سوئيچ شبکه صنعتی ۵۲ ولت، ۴,۶۲ آمپر

 HR600-AFGM-42S
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی و صنعتی دارای ۴ پورت گيگ و

۲ پورت  SFP گيگ
۱۸Gbps هنای بانددارای پ

https://b2n.ir/j52754

Din-Rail

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

Management

 HR600-AFGM-82S
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE مديريتی و صنعتی دارای ۸ پورت گيگ و

۲ پورت SFP گيگ
۲۴Gbps هنای بانددارای پ

https://B2n.ir/u57354

Din-Rail

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

Management

 HR500-AF-42
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE صنعتی دارای ۴ پورت و ۲ پورت آپلينک ۱۰/۱۰۰

۱,۶Gbps هنای بانددارای پ

VLan

https://B2n.ir/s37660

Din-Rail

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

Extend

 HR500-AFG-411S
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE صنعتی دارای ۴ پورت و

۱ پورت آپلينک و ۱ پورت SFP گيگ
۱۲Gbps هنای بانددارای پ

https://B2n.ir/u20212

VLan Din-Rail

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

Extend

 HR600-AFG-42S
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال سوئيچ شبکه PoE صنعتی دارای ۴ پورت و ۲ پورت SFP گيگ

۱۲Gbps هنای بانددارای پ
https://B2n.ir/q91437

Din-Rail

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

قيمتمشخصات محصوللينک

سوئيچ شبکه صنعتی



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 HR-BTG-N901
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ريال اينجکتور PoE گيگ

تامين برق ۵۲ ولت، توان خروجی ۹۰ وات
https://B2n.ir/y49124

Outdoor

 HR-AFG-N301
۷,۲۶۰,۰۰۰ ريال اينجکتور PoE گيگ

تامين برق ۵۲ ولت، توان خروجی ۳۰ وات
https://B2n.ir/z40014

 HR-ATG-N301
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ريال اينجکتور PoE گيگ

تامين برق ۵۲ ولت، توان خروجی ۳۰ وات

Outdoor

https://B2n.ir/s31912

 HR-BTG-N601
۱۷,۱۶۰,۰۰۰ ريال اينجکتور PoE گيگ

تامين برق ۵۲ ولت، توان خروجی ۶۰ وات
https://B2n.ir/x60952

Outdoor

HR-AF-PD12D
۱,۰۶۰,۰۰۰ ريال اسپليتر PoE دوربين مداربسته

انتقال ديتا با سرعت ۱۰/۱۰۰ و تامين برق ۱۲ ولت ۱ آمپر

 HR-FB-48045
۲,۰۵۰,۰۰۰ ريال PoE اينجکتور

انتقال ديتا با سرعت ۱۰/۱۰۰ و تامين برق ۴۸ ولت ۰.۵ آمپر

 HR-2410(for microtik)
۲,۶۰۰,۰۰۰ ريال اينجکتور PoE مناسب ميکروتيک

انتقال ديتا با سرعت ۱۰/۱۰۰ و تامين برق ۲۴ ولت ۱ آمپر

 HR-FB-48V1A
۲,۴۰۰,۰۰۰ ريال PoE اينجکتور

انتقال ديتا با سرعت ۱۰/۱۰۰ و تامين برق ۴۸ ولت ۱ آمپر

قيمتمشخصات محصوللينک

لوازم جانبی



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

GNT-6FP31
۵,۶۵۰,۰۰۰ ريال اکستندر PoE با توان ۶۰ وات

دارای پهنای باند ۰.۶Gbps و حداکثر متراژ کابل کشی ۱۳۰ متر
https://B2n.ir/u11156

 GNT-5313AB
۱,۵۴۰,۰۰۰ ريال PoE مبدل يک به دو

مسافت کابل کشی مجاز ۵۰ متر
https://B2n.ir/j21201

GNT-69P31
۴,۳۰۰,۰۰۰ ريال اکستندر PoE با توان ۶۰ وات

دارای پهنای باند ۰.۶Gbps و حداکثر متراژ کابل کشی ۱۳۰ متر
https://B2n.ir/w18952

 HR100-ATGE-SFP
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (Media Converter) مبدل اترنت به فيبر

دارای ۱ پورت اترنت و ۱ پورت SFP گيگ
https://b2n.ir/q40697

Network Cable Tester
۲,۲۵۰,۰۰۰ ريال HRUi تستر شبکه

RJ۱۱ و Rj۴۵ قابليت تست کابل

 HR100W-GE-25-TR
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال (Media Converter) مبدل اترنت به فيبر

دارای ۱ پورت اترنت و ۱ پورت فيبرنوری گيگ
https://B2n.ir/z77015

 HR100-POC-4VPR
۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال انتقال برق دوربين مداربسته آنالوگ به صورت ترکيبی

با استفاده از کابل کواکسيال و شبکه
https://b2n.ir/t61900

NEW

 HR-PE08-SV  HR-PE08-IPC
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال قابليت انتقال برق PoE و انتقال ديتا تا فاصله ۸۰۰ متری

https://B2n.ir/h91312

NEW

قيمتمشخصات محصوللينک



تهران - ميدان توحيد - خيابان توحيد - خيابان نيايش شرقی
پالک ۱۰ واحد ۱۳ و ۱۴

۰۲۱-۷۸۴۱۸
www.RashSystem.com

۰۲۱-۶۶۵۹۵۹۰۰،

يکــم تير ماه يک هزار و چهارصد و يک

ليست قيمت مصرف کننده

کليه قيمت ها با احتساب ۹٪ ارزش افزوده محاسبه شده است!

 GNT-ND7032
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال دکودر ۳۲ کانال دوربين مداربسته

نمايش تصاوير دوربين مداربسته بدون قابليت ضبط
پشتيبانی از دوربين مداربسته ۵ مگاپيکسل https://B2n.ir/s38754

https://B2n.ir/s38754
https://B2n.ir/s38754
https://B2n.ir/s38754

https://B2n.ir/s38754

USBVGA HDMi

H265

CISCO GLC-SX-MMD
۳,۲۵۰,۰۰۰ ريال ماژول SFP سيسکو

NEW

 GNT-ND7016
۱۹,۹۵۰,۰۰۰ ريال دکودر ۱۶ کانال دوربين مداربسته

نمايش تصاوير دوربين مداربسته بدون قابليت ضبط
پشتيبانی از دوربين مداربسته ۵ مگاپيکسل

USB

https://B2n.ir/f37558

VGA HDMi

H265

قيمتمشخصات محصوللينک


