Pars Electronic

گشٍُ خاسس الىسشًٍیه
اسائِ وٌٌذُ زجْیضاذ الىسشًٍیىی فشاسی دٌّذُ حیَاًاذ هَری

سدیف

وذ واال (هذل)

زَضیحاذ
فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه هَش  ،سَسه ٍ وه
زَضیحاذ :داسای یه تلٌذ گَی السشاسًَیه  ،فطاس صَزی  ، 021 dbزغییشاذ ازَهاذ جْطی دس فشواًس خشٍجی  ،خَضص

0

فشواًسی 20الی  25ویلَ ّشزض  ،هحذٍد ُ زاثیش گزاسی 2111-2511 square feet

909

ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه  :هَش  ،سَسه  ،عشاحی ضذُ جْر هىاًْای فالذ تشق
زَضیحاذ :داسای  0تلٌذگَ  ،فطاس صَزی ، 031 dbزغییشاذ ازَهازیه ٍ جْطی دس فشواًس خشٍجی  ،خَضص فشواًسی  25الی

2

 26ویلَ ّشزض  ،هحذٍدُ زاثیش گضاسی 20111 unobstructed square feet

925

تذٍى آداخسَس  ،زغزیِ اص عشیك تازشی وساتی  ، 9Vساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه  :هَش  ،سَسه  ،جیشجیشن
زَضیحاذ :داسای خایِ ًصة تِ دیَاس ٍ سمف تا لاتلیر زغییش صاٍیِ تِ هیضاى  361دسجِ  ،داسای  0تلٌذگَ  0،هذ ػولیازی 031 ،

3

 0 X dbفطاس صَزی  ،زغییشاذ ازَهازیه ٍ جْطی دس فشواًس خشٍجی  ،خَضص فشواًسی  21الی  27ویلَ ّشزض  ،هحذٍدُ

968

زاثیش گضاسی 3511-4511 unobstructed square feet
داسای آداخسَس زغزیِ 9V-006 VA

ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه  :دٍس وٌٌذُ هَش ٍ حطشاذ
زَضیحاذ :داسای خایِ ًصة تِ دیَاس ٍ سمف تا لاتلیر زغییش صاٍیِ تِ هیضاى  361دسجِ ـ داسای  0تلٌذگَ ـ  0هذ ػولیازی
 0 X 031 dbفطاس صَزی ـ زغییشاذ ازَهازیه ٍ جْطی دس فشواًس خشٍجی ـ خَضص فشواًسی  25الی  35ویلَ ّشزض ـ

4

هحذٍدُ زاثیش گضاسی 4111-5111 unobstructed square feet

938

ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه :هَش  ،سَسه  ،ػٌىثَذ  ،وه  ،وٌِ  ،جیشجیشن  ،خشٍاًِ ٍ 000
زَضیحاذ :داسای  2تلٌذگَ ـ  2هذ ػولیازی ـ  2 X 031 dbفطاس صَزی ـ فشواًس دٍتل ـ زغییشاذ ازَهازیه ٍ جْطی دس

5

فشواًس خشٍجی ـ خَضص فشواًسی  31الی  65ویلَ ّشزض ـ هحذٍدُ زاثیش گضاسی 4111-5111 unobstructed square

927

feet
داسای آداخسَس زغزیِ  9V-006 VAساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ السشاسًَیه  :هَش  ،سَسه  ،ػٌىثَذ  ،وه  ،وٌِ  ،جیشجیشن  ،خشٍاًِ ٍ000
زَضیحاذ :داسای  2ػذد تلٌذگَی اٍلسشاسًَیه ٍ یه ػذد زشًس دیَسش زمَیسی ـ داسای 4هذ ػولیازی ـ فطاس صَزی خشٍجی 3
 X 031 dbـ هجْض تِ سیسسن زغییشدٌّذُ ازَهازیه ٍ جْطی دس فشواًس خشٍجی ـ خَضص فشواًسی  25الی  65ویلَ ّشزض ـ

6

هحذٍدُ زاثیش گضاسی 5111-6111 unobstructed square feet

927-M

داسای آداخسَس زغزیِ  ، 9V-006 VAساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ هیلِ ای  :هَش ٍ هاس
-زَضیحاذ ً :صة تِ صَسذ هیلِ ای دس خان ـ فشواًس  311HZـ هحذٍدُ زاثیش گضاسی  0111هسش هشتغ ( صیش خان ) ،

7

دایشُ ای تِ ضؼاع  07الی  08هسش اص ّش عشف هٌاسة تشای هضاسع ،گلخاًِ ّا ٍ فضاّای سثض ٍ حیاط ّا ٍ ًیض اهىاى تا لشاسدادى

997

تش سٍی وف سالي ّا ٍ اًثاسّاتذٍى آداخسَس ـ زغزیِ اص عشیك  4ػذد تازشی ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا
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گشٍُ خاسس الىسشًٍیه
اسائِ وٌٌذُ زجْیضاذ الىسشًٍیىی فشاسی دٌّذُ حیَاًاذ هَری

سدیف

وذ واال (هذل)

زَضیحاذ
فشاسی دٌّذُ  :خشًذُ
زَضیحاذ  :لاتلیر ًصة تِ دیَاس ـ هحذٍدُ زاثیش گضاسی دس صاٍیِ خَضص 71دسجِ تِ فاصلِ  01الی  02هسش حذٍد  85هسش هشتغ

8

ـ داسای  0تلٌذگَ آلسشاسًَیه تا  031 dbفطاس صَزیـ خَضص فشواًسی  07الی  24ویلَ ّشزض ـ داسای 2فالضش ًَسی جْر

987-BF

زشساًذى خشًذُ ـ داسای سٌسَس حشوسی تا لاتلیر  PIRـ داسای خَضص ضذ تاساى
زغزیِ اص عشیك آداخسَس  ٍ 9V-006 VAیا  2ػذد تازشی وساتی  9Vـ ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ  :خشًذُ تِ سٍش Sonic
زَضیحاذ  :داسای 0ػذد تلٌذگَ جْر ایجاد صذای ػماب  ،ضاّیي ٍ جغذ ـ داسای ٍلَم زٌظین تلٌذی صذا ـ داسای ٍلَم زٌظین
صهاى زىشاس صذا ـ داسای  3هذ ػولیازی ـ داسای سٌسَس خاهَضی ازَهازیه دس ضة ٍ سٍضي ضذى ازَهازیه دس سٍص ـ داسای

9

لاتلیر زٌظین ػولىشد تِ صَسذ  ٍ PIRسٌسَس حشوسی تا خَضص صاٍیِ  031دسجِ،ایي سٌسَس زا فاصلِ  02هسش حشور هَجَد
صًذُ سا زطخیص هیذّذ0

2110

هحذٍدُ زاثیش گضاسی  4111هسش هشتغ دس حالر واسوشد دس هذ ػولیازی ازَهازیه ٍ خَضص صاٍیِ  031دسجِ زا فاصلِ  02هسش دس
هذ  PIRتِ ّوشاُ آداخسَس ـ ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

واستشد  :لالدُ سگ ٍ گشتِ خاًگی
01

جْر فشاسی دادى اًَاع وه ٍ ضدص ٍ وٌِ اص تذى حیَاى

213

ساخر زایَاى

فشاسی دٌّذُ  :سگ ،گشتِ
زَضیحاذ  :لاتلیر ًصة تِ دیَاس ـ هحذٍدُ زاثیش گضاسی دس صاٍیِ خَضص 71دسجِ تِ فاصلِ  01الی  02هسش حذٍد  85هسش هشتغ

00

ـ داسای  0تلٌذگَ آلسشاسًَیه تا  031 dbفطاس صَزیـ خَضص فشواًسی  07الی  24ویلَ ّشزض ـ داسای 2فالضش ًَسی جْر

987-F

زشساًذى حیَاى ـ داسای سٌسَس حشوسی  PIRـ داسای خَضص ضذ تاساى
زغزیِ اص عشیك آداخسَس  ٍ 9V-006 VAیا  2ػذد تازشی وساتی  ، 9Vساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ  :سگ
زَضیحاذ  :حول دسسی ـ داسای 0ػذد تلٌذگَ آلسشاسًَیه تا  031 dbفطاس صَزی ـ خَضص فشواًسی  21الی  25ویلَ ّشزض ـ

02
977-F

داسای 2فالضش ًَسی جْر زشساًذى سگ ـ داسای  3هذ ػولیازی تِ صَسذ فشاسی دٌّذُ ،آهَصش سگ ٍ چشاؽ لَُ ـ زغزیِ اص
عشیك  0ػذد تازشی وساتی ٍ 9لر  ،ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ  :سگ
زَضیحاذ  :حول دسسی ـ داسای 0ػذد تلٌذگَ آلسشاسًَیه تا  031 dbفطاس صَزی ـ خَضص فشواًسی  21الی  25ویلَ ّشزض ـ

03
977

هحذٍدُ ػولىشد زا فاصلِ  5الی  6هسشی  ،زغزیِ اص عشیك  0ػذد تازشی وساتی ٍ 9لر
ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

فشاسی دٌّذُ  :خطِ هادُ ( فمظ خطِ هادُ ًیص هی صًذ )
04

زَضیحاذ  :هحذٍدُ زاثیش گضاسی حذٍد  21هسش هشتغ ـ داسای  0تلٌذگَی سًَیه تا خَضص فشواًسی  7ویلَ ّشزض ـ داسای ولیذ

905

خاهَش ٍ سٍضي ـ زغزیِ اص عشیك  2ػذد تازشی للوی  ،ساخر زایَاى

فشاسی دٌّذُ  :خطِ هادُ ( فمظ خطِ هادُ ًیص هی صًذ )
05

زَضیحاذ  :حول دسسی ـ داسای 0ػذد تلٌذگَی سًَیه تا خَضص فشواًسی  5الی  7ویلَ ّشزض ـ داسای ولیذ خاهَش ٍ سٍضي ـ

206

زغزیِ اص عشیك  0ػذد تازشی ًین للوی  ،ساخر زایَاى
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گشٍُ خاسس الىسشًٍیه
اسائِ وٌٌذُ زجْیضاذ الىسشًٍیىی فشاسی دٌّذُ حیَاًاذ هَری

سدیف

وذ واال (هذل)

زَضیحاذ
فشاسی دٌّذُ  :سگ ،گشتِ  ،خشًذُ
زَضیحاذ  :لاتلیر ًصة تِ دیَاس ـ هحذٍدُ زحر خَضص تِ فاصلِ  05هسش اص دسسگاُ تا صاٍیِ  9199ـ داسای  0تلٌذگَ آلسشاسًَیه

06

تا  031 dbفطاس صَزی ـ خَضص فشواًسی  07الی  24ویلَ ّشزض

937-CD

داسای خَضص ضذ تاساى زغزیِ اص عشیك آداخسَس  9V-006 VAـ ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

هٌثغ صَذ لاتل زٌظین
ػولىشد  :جْر فشاسی دادى اًَاع هَش  ،سَسه  ،خشًذُ  ،سگ ٍ حطشاذ ٍ 000
زَضیحاذ  :داسای 0ػذد تلٌذگَ آلسشاسًَیه تا  021 dbفطاس صَزی تِ لذسذ  4Wـ خَضص فشواًسی  01الی  65ویلَ ّشزض

07

لاتل زٌظین دس  01هحذٍدُ فشواًسی هخسلف ـ داسای ٍلَم زٌظین فشواًس ٍ زغیشاذ سشػر تِ صَسذ دسسی ـ هحذٍدُ ػولىشد

305

زا فاصلِ  751هسش هشتغ دس هحیظ سشخَضیذُ
زغزیِ اص عشیك آداخسَس زغزیِ  ،ساخر زایَاى زحر لیساًس آهشیىا

زلِ الىسشیىی خطِ
واستشد  :اًثاس ـ هٌضل ـ هحیظ سشخَضیذُ ـ هحیظ سٍتاص ـ ّوِ جا
زَضیحاذ  :ایي دسسگاُ اص عشیك الهح  UVحطشاذ خشًذُ سا تِ سور خَد جزب هی وٌذ  0خس اص ًضدیىی حطشاذ آًْا تِ دلیل
هىص سیسسن في دسسگاُ تِ داخل دسسگاُ هىیذُ ضذُ ٍ دس هحفظِ داخلی دسسگاُ هحصَس هی ضًَذ  0ایي هحفظِ خس اص خش ضذى

08

تِ صَسذ دسسی لاتل زخلیِ اسر 0ساخر زایَاى

207



هسؼلماذ :الهح  UVـ في هىٌذُ ـ فسَسل ـ لاتلیر واسوشد دس  3هذ ػولیازی



داسای آداخسَسزغزیِ 221V / 02VDC-511mA-5W



ٍصى  611grـ اتؼاد 06*06*28Cm

هَلذ صَذ گاصی( زَج صَزی)
09

ایي ٍسیلِ تا ازصال تِ ودسَل یا خیه ًیه گاص هایغ ایجاد صذای ضذیذ هی ًوایذ 0هٌاسة جْر دٍس وشدى حیَاًاذ هضاحن ًظیش
خشًذگاى  ،گشاص  ،خشس  000اص هضاسع ٍ تاغاذ هیَُ ٍ اسسخشّای خشٍسش هاّی 000هی تاضذ0
هحذٍدُ ی زحر خَضص ّش دسسگاُ ّ 0ىساس هی تاضذ
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