
 

      (FAACلیست قیمت محصوالت ) شرکت درب سازان ایمن فک 

 
 

www.FAAC.ir       Tel: +98 21 27664000 
 

 (ریال)قیمت مصرف کننده  نام محصول ردیف

 007.227222 214کیت الکترومکانیک درب دو لنگه مدل  1

 0.7.027222 214کیت الکترومکانیک درب تک لنگه مدل  2

 0070027222 191کیت الکترومکانیک درب دو لنگه مدل  3

 CBC 007.227222 402کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه مدل  4

 SBS 0.7.027222 402کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه مدل  5

 SBS 0.7..27222 402کیت الکتروهیدرولیک درب تک  لنگه مدل  6

 SB 0070227222 400کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه  مدل   7

 SB 007.027222 400کیت الکتروهیدرولیک درب تک  لنگه  مدل   8

 SBS .070027222 400کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه  مدل   9

 SBS .070.27222 400کیت الکتروهیدرولیک درب تک  لنگه  مدل   10

 CBAC ..70227222 400کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه  مدل   11

 CBAC .070027222 400کیت الکتروهیدرولیک درب تک  لنگه  مدل   12

 CBAC 0072.27222 422کیت الکتروهیدرولیک درب دو  لنگه  مدل   13

 0.72027222 777کیت الکترومکانیک زیر سطحی  مدل    14

 C 720 0070027222کیت الکترومکانیک درب کشویی  مدل   15

 0070.27222 727کیت الکترومکانیک درب کشویی  مدل   16

 0.7.027222 721کیت الکترومکانیک درب کشویی  مدل   17

 C 850 02.7.227222درب کشویی  مدل   هیدرولیککیت الکترو 18

 0070.27222 727کیت الکتروهیدرولیک درب کشویی  مدل   19

 270227222. 422کیت الکتروهیدرولیک درب کشویی  مدل   20

 0072027222 )  فاز 0 ( 442کیت الکتروهیدرولیک درب کشویی  مدل   21

 D 1000 220v 007.027222مدل ( سکشنال ) کیت الکترومکانیک زیر سقفی  22

 070.27222. (تردد نامحدود)  A 100مدل ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی دولنگه متحرک  32

 070.27222. (تردد نامحدود) A 100مدل   ./02دولنگه متحرک  ای کشویی کیت اپراتور درب شیشه 24

 070027222. (تردد نامحدود) A 100 مدل  ./02تک لنگه متحرک  کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی 25
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 27222..7.. (تردد نامحدود) A 100مدل    ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی تک لنگه متحرک  26

 0070227222 (تردد نامحدود) A140 مدل   ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی دولنگه متحرک  27

 0070.27222 (تردد نامحدود) A140 مدل   ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی دولنگه متحرک  28

 0070027222 (تردد نامحدود) A140 مدل   ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی تک لنگه متحرک  29

 0.70027222 (تردد نامحدود) A140 مدل   ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی تک لنگه متحرک  30

 A140  007.027222 مدل   ./02کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی انرژی سیوینگ  دولنگه متحرک  31

32 A140 مدل ./02 کیت اپراتور درب شیشه ای کشویی انرژی سیوینگ  دولنگه متحرک  007.027222 

 0207.027222 (تردد نامحدود) A140کیت اپراتور درب شیشه ای تلسکوپی دولنگه متحرک مدل  33 

 00070227222 (تردد نامحدود) A140کیت اپراتور درب شیشه ای تلسکوپی چهارلنگه متحرک مدل  34

 A140T          0072227222      متحرک نگهانرژی سیوینگ دولکیت اپراتور درب شیشه ای تلسکوپی  35

 A140T   00072227222 انرژی سیوینگ چهارلنگه متحرک  کیت اپراتور درب شیشه ای تلسکوپی  36

 BM 0.70227222 957کیت اپراتور درب نفر رو لوالیی  مدل  37

 0270027222 (ثانیه  0متری  0میله )   715کیت الکتروهیدرولیک راهبند مدل  38

 027.027222 (ثانیه  .متری  .میله )  727کیت الکتروهیدرولیک راهبند مدل  39

 0.70027222 (ثانیه  0/2متری  070میله )   747 کیت الکتروهیدرولیک راهبند مدل 40

 27222..0.7 (متری  02/0متری الی  02/0میله )   B680 Hکیت الکتروهیدرولیک راهبند  41

 02072.27222 (متری  02/0متری الی  02/0میله )   B680 Hکیت الکتروهیدرولیک راهبند  42

 00070027222 (با روکش رنگی )    J 800کیت راهبند ستونی مدل  43

 00270027222 (با روکش استیل )   J 800کیت راهبند ستونی مدل  44

 R 180 .7.0.7222موتور کرکره سنترال  مدل   45

 R 280 027..27222موتور کرکره سنترال  مدل   46

 N Normal .70227222 80موتور توبوالر  مدل   47

 N Normal   .70227222 100  موتور توبوالر  مدل 48

 N Manual 0270227222 100موتور توبوالر  مدل  49

 N Normal 07.027222 120موتور توبوالر  مدل   50

 FAAC       .027222ریموت  15
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 کیت ها و توضیحات متعلقات

 :توضیحات 

  جعبه مرکزکنترل، فتوسل، فالشر،  مرکز کنترل، ،با متعلقات عدد بازو 3کیت های دولنگه شامل

 .عدد ریموت می باشد 3رسیور و 

 ،عدد ریموت می  3رسیور و  فالشر،فتوسل،  ،ریل متر4 مرکز کنترل، کیت های کشویی شامل موتور

 .باشد

 کیت های توبوالر شامل آداپتور ابتدا و انتها، آچار تنظیم میکروسوئیچ و براکت اتصال نصب می باشد. 

 ،میله به راهبند، اتصال دهندهبراکت  پایه پلیت، میله، کیت های راهبند شامل بدنه اصلی راهبند 

 .می باشد عدد ریموت5رسیور و  کلید سلکتور، فالشر،

  ،جهز به پوش مردکیت های بوالرد شامل بدنه اصلی، پیتLED ،جعبه مرکز ، مرکز کنترل، آالرم

 .عدد ریموت می باشد 5رسیور و  کنترل،

 ارائه می شود  برقی و خالص کن های موتور سنترال به همراه قفلکیت. 

  کیت هایA100 ،عدد رادار، صفحه  3، الی دربی استابالیزر، فتوسل، مرکز کنترل،  شامل، موتور

 53/6یا  23/4کلید دیجیتال، باطری بک آپ، قفل برقی، خالص کن اضطراری به همراه شاسی و کاور

 .عدد ریموت می باشد 5متری، رسیور و 

  کیتBM950  به همراه اهرم، صفحه کلید دیجیتال، مانیتور و رادار ارائه می شود. 

  کلیه قطعات فابریک با برندFAAC ارائه می شود. 

  می باشد مالیات بر ارزش افزودهکلیه قیمت ها با احتساب . 

 شامل هزینه های نصب و راه اندازیتهران  برای (به غیر از راهبند ستونی)ی فوقهاکلیه قیمت     

 .می باشد

 ذهاب ی فوق جهت اجرا در حومه تهران و شهرستان هزینه نصب و راه اندازی، ایاب  هابه کلیه قیمت

 .و حمل و نقل کاال اضافه خواهد شد

  ارائه میگردد ساله .و ضمانت نامه کتبی  بارکد دارکلیه محصوالت فوق به همراه کارت گارانتی. 

محصوالت  و خدمات پس از فروش پخش ،شرکت درب سازان ایمن فک نماینده انحصاری واردات

FAAC وGENIUS ایتالیا در سراسر ایران می باشد. 
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