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مقــــدمه 
گــروه آرکاشــید فعالیــت خــود را در ســال ۱۳8۵ آغــاز کــرده و از ســال ۱۳89 بــه صــورت تخصصــی و متمرکــز در 
زمینــه بــرق ســاختمان فعالیــت می کنــد. ایــن گــروه بــه عنــوان گــروه مهندســی فراگیــر، توانمنــدی الزم در زمینــه 
ــین  ــان و مهندس ــاختمان را دارد. طراح ــرق س ــترده ب ــتم های گس ــرای سیس ــازماندهی و اج ــی، س ــاوره، طراح مش
گــروه آرکاشــید بــه صــورت سیســتماتیک تمامــی خدماتــی را کــه بــه شــکل جامــع در ایــن مجموعــه ارائــه شــده 

ــد. ــه شــما عرضــه می نمای اســت، ب

خـط مشــی
ــت.  در  ــت اس ــک واقعی ــن ی ــت و ای ــی اس ــطح زندگ ــن س ــن و لوکس تری ــق بهتری ــی الی ــران و ایران ــم ای ــا معتقدی م
ســال های اخیــر و بــا توجــه بــه اســتقبال و اســتفاده روز افــزون از سیســتم های امنیتــی و رفاهــی در ســاختمان های 
قدیمــی و جدیــد، گــروه آرکاشــید اقــدام بــه اخــذ نمایندگــی از شــرکت های تولیــد کننــده در داخــل و خــارج از کشــور 
ــرار  ــز ق ــان عزی ــار هموطن ــا را در اختی ــن محصــوالت روز دنی ــن و تخصصی تری ــی از بهتری ــا ســبد کامل ــوده ت نم

دهــد. باشــد کــه در ایــن امــر موفــق باشــیم.

چشـم انــداز
مشــتری مــداری و ارائــه خدمــات، رعایــت اصــول اخــاق حرفــه ای در دنیــای امــروز رکــن اصلــی تجــارت موفــق 
می باشــد. مدیــران و اعضــای گــروه آرکاشــید بــا مبنــا قــرار دادن ایــن اصــول و بــا کار گروهــی و ارائــه خدمــات 
پــس از فــروش مناســب تاکنــون توانســته اند بــه ایــن اصــول پایبنــد باشــند تــا در افــق ۱0 ســاله فعالیــت خــود، ســهم 

قابــل توجهــی از بــازار را در اختیــار داشــته باشــند. 

به نام خــدا



فــروش پایــان کار مــا نیســت، آغــاز تعهــد ماســت 
و رزومــه مــا گــواه صداقتمــان در ایــن مهــم اســت.
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Smart Home



ــداوم  ــور م ــه ط ــوژی ب ــم و تکنول ــرفت عل ــا پیش ب
ــای  ــد در عرضه ه ــای جدی ــور فناوری ه ــاهد ظه ش
گوناگــون زندگــی هســتیم. صنایــع ســاختمانی از این 
ــرعتی  ــا س ــوژی ب ــت و تکنول ــتثنی نیس ــده مس قاع
ــای  ــاختمان ها، پ ــاز س ــتای نی ــه در راس ــل توج قاب

ــاده اســت.  ــن عرصــه نه ــه ای ب
ــت  ــمند اس ــه هوش ــا خان ــن تکنولوژی ه ــی از ای یک
کــه می تــوان بــا اســتفاده از آن سیســتم روشــنایی، 
ــر،  ــوت و تصوی ــرده، ص ــش، پ ــرمایش و گرمای س
آبیــاری  آشــپزخانه،  لــوازم  پریزهــا،  امنیــت، 

گیاهــان و ســایر تجهیــزات الکترونیکــی را کنتــرل و 
کــرد. برنامه ریــزی 

ارمغــان خانــه هوشــمند راحتــی، لوکــس بــودن، 
تجهیــزات  کلیــه  یکپارچــه  کنتــرل  و  آســایش 

. شــد می با
برخی امکانات یک خانه هوشمند عبارتند از:

۱- کنتــرل بــا صفحــه هــای لمســی، گوشــی، 
تبلــت ...:

ــارج  ــه خ ــید چ ــته باش ــور داش ــزل حض ــه در من چ
ــر انگشــتان  ــرل سیســتم هوشــمند زی ــزل، کنت از من
شماســت. بــا انــواع صفحــات لمســی، کلیدهــای 
هوشــمند نصــب شــده در نقــاط مختلــف خانــه، 
 appleو android ــای ــی تبلت ه ــی ها و گوش گوش
ــد کلیدهــای سیســتم هوشــمند منــزل خــود  می توانی

ــد. ــت کنی را مدیری

۲- روشنایی:
از ریمــوت کنتــرل یــا موبایلتــان امــکان کنتــرل کلیــه 
خطــوط روشــنایی منــزل برایتــان فراهــم اســت. قبــل 
ــای  ــن چراغ ه ــرای یافت ــت ب ــاز نیس ــدن نی از خوابی
ــه  ــی اســت نگاهــی ب ــد. کاف روشــن جســت و جو کنی

صفحــه گوشــی موبایلتــان بیندازیــد.

۳- سرمایش و گرمایش:
ــرم  ــای گ ــک در روزه ــه ای خن ــه خان ــذت ورود ب ل
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ــیدن،  ــل از رس ــی قب ــد. اندک ــه کنی ــتان را تجرب تابس
سیســتم هوشــمند، بــه طــور اتوماتیــک دمــای منــزل 

ــد. ــم می کن ــان تنظی ــای دلخواهت ــق دم را طب

۴- دوربین امنیتی: 
ــی  ــای امنیت ــاهده دوربین ه ــکان مش ــر ام ــاوه ب ع
در هــر نقطــه ای از دنیــا، بــا سیســتم هوشــمند 
ــر  ــوارد غی ــاهده م ــان مش ــد در زم ــود می توانی خ
ــال تمــام  ــه طــور مث ــد. ب عــادی واکنــش نشــان دهی
ــا  ــد و ی ــزل را روشــن و خامــوش کنی چراغ هــای من

ــد.  ــال کنی ــان را فع ــتم دزدگیرت سیس

۵- درب پارکینگ:
ــمند  ــتم هوش ــگ، سیس ــدن درب پارکین ــاز ش ــا ب ب
متوجــه ورود شــما بــه خانــه گردیــده و بــا روشــن 
ســمت  بــه  را  شــما  مســیر  چراغ هــای  کــردن 

ــد. ــی کن ــی م ــود راهنمای ــگ خ پارکین

۶- آیفون تصویری:
بــا صفحــات لمســی قابــل حمــل و دیــواری سیســتم 
نقطــه خانــه می توانیــد  از هــر  هوشــمند خــود، 

ــید. ــون باش ــخگوی آیف پاس

۷- ریموت کنترل:
ــد.  ــع کنی ــه را جم ــای خان ــوت کنترل ه ــه ی ریم هم
ریمــوت هوشــمند این سیســتم کنتــرل کلیــه تجهیزات 

صوتــی، تصویــری، روشــنایی، ســرمایش- گرمایش 
و ... را از هــر نقطــه ای در منــزل امکان پذیــر می کنــد.

۸- پرده برقی:
کنتــرل پــرده برقــی خانــه خــود را بــه سیســتم 
ــا اجــرای ســناریوی خــواب شــبانه، در  بســپارید. ب
کنــار ســایر تنظیمــات سیســتم هوشــمند، پــرده هــا 
ــدن از  ــدار ش ــگام بی ــه هن ــوند و ب ــته می ش ــز بس نی
ــا در  ــد ت خــواب، پــرده هــا بــه آرامــی کنــار می رون

ــوید. ــدار ش ــواب بی ــوب از خ ــی مطل محیط

۹- آبیاری فضای سبز:
هنــگام مســافرت دیگــر نیــازی نیســت آبیــاری 
گیاهــان را بــه همســایه بســپارید. بــا برنامــه ریــزی 
ــم در  ــان، ه ــاری گیاه ــرای آبی ــتم control ب سیس

ــد. ــی کنی ــه جوی ــم در آب صرف ــان و ه زم

۱۰- پخش موسیقی:
ــیقی تان  ــوم موس ــه آلب ــزل ب ــه ای از من ــر نقط در ه
می توانــد  هوشــمند  سیســتم  داریــد.  دسترســی 
بــرای زمــان بیدارشــدن از خــواب، میهمانــی و...

ــه فضــای موردنظــر  ــان را ب موســیقی های دلخواهت
ــد. ــال ده انتق

۱۲- انواع سنسور:
ســایر  و  دود  وجــود  دمــا،  نــور،  اینکــه  بــرای 

ویژگی های سیستم
خانه هوشمند از نگاهی دیگر

ــاع داده  ــمند اط ــتم هوش ــه سیس ــط ب ــرایط محی ش
شــود، ایــن سیســتم قابلیــت اتصــال انــواع مختلــف 
سنســور را دارد. بــه عنــوان مثــال بــا متصــل کــردن 
سنســورهای اعــام حریــق بــه ایــن سیســتم در 
زمــان بــروز حادثــه، دســتگاه شــما را مطلــع کــرده 
و اقدامــات امنیتــی را از قبیــل بســتن شــیرگاز انجــام 

می دهــد.

ــده و در  ــاخته ش ــای س ــرا در پروژه ه ــکان اج ام
حــال ســاخت: 

طیــف وســیع محصــوالت بی ســیم و عــدم نیــاز بــه 
بسترســازی ویــژه بــرای ایــن گــروه از محصــوالت 
هوشــمند، امــکان نصــب سیســتم را در پروژه هــای 

ســاخته شــده نیــز فراهــم آورده اســت.

قابلیت ارتقا به مرور زمان: 
ــمند  ــه هوش ــد خان ــل جدی ــای نس ــی از ویژگی ه یک
هــر  از  اســت.  زمــان  مــرور  بــه  ارتقــا  امــکان 
سیســتمی می تــوان هوشمندســازی را شــروع کــرد 

ــا داد. ــه آن را ارتق ــاز و بودج ــه نی ــته ب و بس
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• نصب آسان و سرعت اجرای باال: 
ســهولت نصــب محصــوالت و روش هــای آســان و 
ــب  ــردد، نص ــث می گ ــازی باع ــه بسترس ــم هزین ک
سیســتم هوشــمند بــه ســادگی و بــا ســرعت زیــادی 

قابــل انجــام باشــد.

• کاربری گسترده: 
قابلیت هــای خانــه هوشــمند امــکان اســتفاده از ایــن 
ــاری،  ــکونی، اداری، تج ــای مس ــتم در پروژه ه سیس

هتــل و ... را فراهــم مــی کنــد.

• تنوع واسط کاربری: 
محصــوالت واســط کاربــر در خانه هوشــمند بســیار 
متنــوع بــوده و از ریمــوت کنتــرل گرفتــه تــا کلیدهای 
ســناریوپذیر، انــواع صفحــه لمســی و همچنیــن انــواع 
 )Android, ios( ــمند ــای هوش ــی ها و تبلت ه گوش

ــدی می شــوند. ــن گــروه طبقه بن در ای

• کارکرد همزمان سیستم سنتی و هوشمند: 
طراحــی منحصــر بــه فــرد خانــه هوشــمند بــه 
کاربــران امــکان اســتفاده از سیســتم ســنتی در 
ــت.  ــوده اس ــه نم ــمند را ارائ ــزات هوش ــار تجهی کن
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــران می توانن ــال کارب ــور مث ــه ط ب
ــا  ــوش ی ــی را خام ــنتی، المپ ــنایی س ــد روش از کلی
ــان خــط روشــنایی را  ــان هم ــد و همزم روشــن کنن

ــد. ــرل کنن ــود کنت ــل خ ــی موبای ــا گوش ب

و اما سخن آخر: 
کــه سیســتم های  مهمــی  دالیــل  از  یکــی  شــاید 
توجیــه  اقتصــادی  نظــر  از  را  هوشــمند  خانــه 
ــرژی باشــد.   ــد، صرفــه جویــی در مصــرف ان می کن
هزینــه ی  بــاالی آب، بــرق، گاز، تلفــن و…  نیــاز بــه 

یــک سیســتم کنترلــری  بیشــتر و  صرف جویــی 
ــن  ــمند ای ــه هوش ــتم خان ــه سیس ــمند دارد ک هوش
ــرای  ــودن و آســایش ب ــار لوکــس ب امــکان را در کن

شــما مهیــا می کنــد.
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Digital Door Lock



امنیــت  حفــظ  امــروزی  و  مــدرن  جوامــع  در   •
ــط  ــون محی ــکونی همچ ــای مس ــازل و آپارتمان ه من
ــرار  ــتقبال ق ــه و اس ــورد توج ــل م ــش از قب کار بی
ــا  ــری پ ــرکت های معتب ــن رو ش ــت. از ای ــه اس گرفت
ــای  ــد قفل ه ــا تولی ــته و ب ــت گذاش ــه امنی ــه عرص ب
دیجیتالــی امنیــت را بــه همــراه تکنولــوژی  روز دنیــا 
ارائــه می دهنــد. قـــفل دیجیتــال محصولی اســت کـــه 
بـــر روی انــواع  درب هــای ورودی ســاختمان نصب 
ــفل،  ــه قـ ــا دسترســی ســریع و آســان ب می گــردد ت

افزایــش امنیــت و زیبایـــی را بــه ارمغــان بیــاورد.

ــاوه  ــردن درب ع ــاز ک ــرای ب ــتم ب ــن سیس • در ای
بــر رمــز می توانیــد بــا اســتفاده از کـــارت و یــا اثـــر 
انگشــت خــود بــه قفـــل دسترســی داشــته باشــید. لذا 
نیــازی بــه حمــل کلیدهــای ســنگین و جاگیــر نیســت.  

• دیگــر نیــازی نیســت کــه هــر بــاری کــه از منــزل 
خــود خــارج مــی شــوید درب منــزل را قـــفل کنیــد، 
بـــا اســتفاده از ایــن مـــدل قفــل هــا بعــد از هــر بــار 
ــار  ــه صــورت خودکـ بســته شــدن درب، دســتگاه ب

ــود. ــل می ش قف

• قفــل هــای دیجیتالــی قابلیــت نصــب بــر روی 
تمامــی درب هــای ضــد ســرقت ســاخت کشــورهای 
شیشــه  و  فلــزی  چوبــی،  درب هــای  و  مختلــف 

می باشــند. دارا  را  ســکوریتی 
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SMART EYE
(Home security camera peephole doorviewer)



بخــش عمــده امنیــت یــک خانــه بــه جلــوی درب خانه 
ــال درب در واقــع یــک  برمــی گــردد. چشــمی دیجیت
سیســتم دوربیــن مــدار بســته مــی باشــد کــه امــکان 
 LCD  ــق مشــاهده اشــخاص پشــت درب را از طری
کــه در ســمت داخــل درب نصــب مــی شــود فراهــم 
می کنــد. ایــن چشــمی بــه راحتــی بــر روی درب هــای 

ــی نصــب می شــود.  ضد ســرقت و معمول

مشخصات فنی:
• دارای قابلیت زنگ )۳۵ ملودی قابل انتخاب(

ــت  ــگا بای ــر ۱ گی ــبرداری )ه ــت عکس • دارای قابلی
معــادل ۱۵000 عکــس( و فیلم بــرداری

• دارای قابلیت دید در تاریکی
ــا ۳2  ــوری کارت ت ــتیبانی از مم ــکان پش • دارای ام

گیــگا بایــت
ــور  ــه و مانیت ــی ۱۱0 درج ــد عال ــه دی • دارای زاوی

ــی  ــا ۵ اینچ ۳.۵ ت
• کارکــرد بــا باطــری قلمــی و قابلیــت هشــدار 

ضعیــف شــدن باطــری
• دارای قابلیت زوم تصویر

ــای  ــخ عکــس و فیلم  ه ــت ســاعت و تاری ــکان ثب • ام
گرفتــه شــده

• دارای منوی فارسی

برخــاف چشــمی های معمولــی کــه در ارتفــاع معیــن 
نصــب می شــوند و امــکان مشــاهده اشــخاص پشــت 
درب را بــرای افــراد محــدودی فراهــم می کننــد٬ 
ــگر  ــه نمایش ــال و صفح ــمی دیجیت ــتفاده از چش اس
LCD آن٬ مشــاهده چشــمی را بــرای تمامــی افــراد 

ــازد. ــا می س ــاوت محی ــای متف ــا قده ب
قابلیــت  دارای  دیجیتــال  ایــن چشــمی های  اکثــر 
ــی  ــبرداری و حت ــر و زوم، عکس ــی تصوی بزرگنمای

ــتند. ــت درب هس ــراد پش ــرداری از اف ــم ب فیل
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UPS 
(Uninterruptible Power Supply)



یــو پــی اس )UPS( وســیله ای اســت کــه در 
کنــار یــک مصــرف کننــده ی دیگــر )ماننــد رایانــه، 
سیســتم های نظارتــی، روشــنایی و ...( نصــب 
می شــود و هنــگام قطــع بــرق یــا تغییــرات 
ــتگاه در  ــه کار آن دس ــکان ادام ــاژ، ام ــدید ولت ش

ــد. ــم می کن ــال را فراه ــت نرم حال

ــاز در  ــک ف ــی ت ــی اس های ــو پ ــی اس AC، ی ــو پ • ی
ــب  ــاال و مناس ــوان ب ــا ت ــن، ب ــدرت، آنای ــدارات ق م
بــرای تمــام دســتگاه های برقــی هســتند کــه بــه 
ــن  ــم، ای ــا آن هــا ســرو کار داری ــه ب صــورت روزان
ــه  ــی از جمل ــای مختلف ــری ه ــرای کارب ــتگاه ها ب دس
تجهیــزات شــبکه، سیســتم هــای امنیتــی و نظارتــی و 

کارت خوان هــا )POS( مناســب هســتند.
• یــو پــی اس هــای آنایــن باالتریــن ســطح حفاظــت 
را فراهــم می کننــد. در یــو پــی اس هــای آنایــن، 
بــرق AC بــدون نویــز و توســط اینورتــر یــا خطــوط 
ــگام  ــا در هن ــا باتــری فراهــم می شــود ت ــر ی رکتیفای
قطــع بــرق هیــچ وقفــه ای بــرای عرضــه بــرق پیــش 

نیایــد. 
• بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه قطعــی بــرق امــروزه 

ــر  ــاوه ب ــا ع ــی اس ه ــو پ ــد، ی ــاق می افت ــر اتف کمت
ــم  ــری ه ــای دیگ ــتگاه، کاربرده ــرژی دس ــن ان تامی
دارنــد. در طــول شــبانه روز  نوســانات کــم و 
زیــادی در بــرق شــهری مشــاهده مــی شــود و بــه 
ــزات الکترونیکــی،  ــاالی تجهی ــت حساســیت های ب عل
ــدیدی  ــارت های ش ــرض خس ــتگاه ها در مع ــن دس ای
ــتابایزر و  ــای اس ــی ه ــود خروج ــد. وج ــرار دارن ق
ــرد  ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــای خ ــر ه ــن فیلت همچنی
ــر  باعــث شــده کــه ایــن دســتگاه هــا کامــًا در براب
نوســانات و قطعــی بــرق ایزولــه بــوده و بــدون هیــج 

ــد. ــه دهن ــه کار خــود ادام ــه ای ب وقف

ویژگی های یو پی اس سری AC ۲۲۰ ولت 
• قابلیت اتصال نامحدود باتری خارجی

• حفاظــت در برابــر اشــتباهات اپراتــوری )مثــل 
ــی(  ــار در خروج ــه ب ــاه، اضاف ــال کوت اتص

• حفاظت در برابر افزایش ولتاژ ناگهانی
FPGA دارا بودن پردازشگر موازی •

ــت  ــگر وضعی ــی و نمایش ــودن آالرم صوت • دارا ب
ــتم سیس

• دارای استابایزر داخلی

ــدازی بارهــای ســلفی و  ــت راه ان ــودن قابلی • دارا ب
اهمــی بــدون تغییــر شــکل مــوج خروجــی

• دارای نرم افزار قدرتمند مدیریت برق هوشمند.
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Video & Audio doorphone



ــي انــواع آیفون هــای  • گــروه آرکاشــید بــا معرف
ــا،  ــا، تاب ــد تکنم ــي مانن ــي و داخل ــري خارج تصوی
ــر  ــه ه ــره ک ــونگ ک ــس و سامس ــیماران، کوماک س
یــک داراي ویژگي هــاي منحصــر بــه فــردی هســتند 
و ســهم بزرگــي از بــازار فــروش را از آن خــود 
آیفــون  بهتریــن  انتخــاب  در  را  شــما  کرده انــد، 
تصویــري یــاري مي کنــد. دســتگاه هایی کــه توســط 
ــي  ــت گارانت ــوند تح ــی می ش ــید معرف ــروه آرکاش گ
دو الــی ســه ســاله شــرکتی مي باشــد و همــراه 
دســتگاه، کارت گارانتــي نیــز بــه خریــدار ارائــه 
مي شــود تــا در صــورت نیــاز خریــداران بتواننــد از 
گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش در محــل نصــب 

بهره منــد شــوند.

مزایــای آیفون هــای تصویــری معرفــی شــده 
ــید ــروه آرکاش ــط گ توس

• نصــب آســان و ارزان فقــط بــا اســتفاده از هفــت 
رشــته ســیم مشــترک بــه ازای 2۵6 واحــد کــه باعــث 
کاهــش هزینــه ســیم کشــی تــا 80% می شــود )ایــن 

ــت در آیفون هــای تکنمــا وجــود دارد(. قابلی
• دارای نمایشــگر LED رنگــی بــا وضــوح تصویــر 

)Touch( بــاال و کلیدهــای لمســی
- امکان نمایش تصویر دوربین مدار بسته 

- ارتباط بین واحدها از طریق گوشی
ــورت  ــا در ص ــن واحد ه ــگ بی ــال زن ــکان انتق - ام

ــزل ــور در من ــدم حض ع

- قابلیت عکس برداری 
- امکان تماس مستقیم با نگهبانی

- قابلیت نمایش تنظیمات به زبان فارسی
- پانــل آلومینیومــی ضــد خــش و رطوبــت و مقــاوم 

در برابــر نــور خورشــید
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Administrate & Design 
Electrician System



گــروه آرکاشــید مفتخــر اســت بــا تکیــه 
بــر مهندســین بــا تجربــه، تکنســین های 
توانمنــد و تیــم اجرایــی قدرتمنــد، از 
ــا اجــرای  ــی طراحــی ت گام نخســت یعن
را  ســاختمان  بــرق  سیســتم  کامــل 
ــه  ــا تکی ــه ب ــنتی ک ــورت س ــه ص ــه ب ن
افزارهــای  نــرم  روز،  دانــش  بــر 
ــی  ــق مهندس ــبات دقی ــد، محاس قدرتمن
و اســتانداردهای ســازمان هــای نظــام 
انجــام  داخلــی و خارجــی  مهندســی 

ــد. ده
اعــم فعالیــت های گــروه آرکاشــید در 
ــتم  ــرای سیس ــا اج ــی ت ــه طراح زمین

بــرق ســاختمان
• کشــیدن نقشــه تاسیســات برق شــامل 
نورپــردازی  روشــنائی،  سیســتم های 

ــی،  ــای صوت ــتم ه ــه، سیس ــا و محوط ــی و نم داخل
ــه هوشــمند، دوربیــن مــدار بســته، تلفــن، آنتــن  خان
مرکــزی، آیفــون، اعــام حریــق، بــرق اضطــراری و 

شــبکه.
ــای  ــام کاره ــل تم ــه روی کار از قبی ــرای نقش •  اج

زیــر بنایــی تــا روشــنایی کامــل، لولــه گــذاری، 
سیم کشــی، کلیــد و پریــز، نصــب چــراغ هــای تــوکار 
 ،SMD و LED و روکار و دیــواری، چــراغ هــای
نــور مخفــی ســالن ها و ... توســط تکنســین های 
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــًا ب ــه تمام ــده ک ــوزش دی آم

ــث ۱۳ و ۱۵  ــاختمان مباح ــرارات س مق
انجــام می شــود.

ــر  ــاختمان ب ــتم ارت س ــن سیس • تامی
پایــه اصــول مهندســی و محاســبات 
ــیم  ــت و س ــب پلی ــق )نص ــی و دقی علم
مســی و ذغــال و نمــک بــرای راه انــدازی 

ــاه ارت( چ
و  مرکــزی  بــرق  تابلــوی  نصــب   •

نــه  موتورخا
ــاختمان  ــرق س ــنامه ب ــدور شناس • ص
ــه  ــه نقش ــامل کلی ــه ش ــان کار ک در پای
فنــی،  مشــخصات  اجرایــی،  هــای 
تجهیــزات بــه کار رفتــه از قبیــل ســطح 
ــخصات  ــیم ها، مش ــا و س ــع کابل ه مقط
ــزات و  ــده تجهی ــای تولیدکنن ــرکت ه ش
ــا  ــه آنه ــی ب ــت دسترس ــی جه اطاعات
)تلفــن، آدرس و ...( می باشــد و در نهایــت اطاعــات 
شــرکت هــای مجــری تــا در صــورت بــروز مشــکل 
ســاکنین آن مجموعــه و مدیــران آن بتواننــد بــه آن 

شــرکت ها دسترســی داشــته باشــند.
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Security system



بررســی های  و  تحقیــق  بــا  آرکاشــید  گــروه 
کارشناســانه مهندســین خــود کلکســیونی از بهتریــن 
برندهــای سیســتم اعــام ســرقت یــا همــان دزدگیــر 
ــد  ــا بتوان ــم آورده ت ــود گرده ــبد کاالی خ را در س
پاســخگوی تمامــی نیازهــای امنیتــی مشــتریان خــود 
از اماکــن مســکونی تــا موزه هــا، بانک هــا و ... باشــد. 
ایــن گــروه بــا تجربیاتی کــه طی ســالیان متمــادی در 
حــوزه حفاظــت دارد، اینــک آمــاده طراحــی و اجــرای 
هــر نــوع سیســتم اعــام ســرقت چــه در فضــای بــاز 

ــت.  ــته اس ــای بس ــه در محیط ه و چ

برخی ویژگی های این سیستم ها عبارتند از:
زمینــه  در  دنیــا  روز  تکنولــوژی  آخریــن   •
سیســتم های حفاظــت اماکــن با تائیــد اســتانداردهای 

جهانــی.
• درای بیمــه نامــه ســرقت از بیمــه ایــران تــا ســقف 
ــن  ــه تضمی ــه نام ــان و دارای بیم 200.000.000 توم

کیفیــت محصــول.
ــت و ســیم  ــن ثاب ــه خــط تلف ــت اتصــال ب ــا قابلی • ب
کارت و تمــاس بــا صاحبخانــه در صــورت ورود 

ــاز. ــراد غیرمج اف

ــت و  ــه از رف ــزارش محرمان ــانی و گ ــاع رس • اط
آمــد پرســنل و ورود و خــروج غیرمجــاز از طریــق 
SMS و تمــاس تلفنــی بــه صــورت کامــًا ســخنگو 

ــد. ــه اندروی و تحــت برنام
• قابلیت اتصال به چشمی های بیسیم.

• کنتــرل کل سیســتم از قبیــل فعــال و غیرفعــال 
ــق  ــا از طری ــا تنه کــردن دســتگاه از هــر کجــای دنی
.SMS ــد و ــه اندروی ــت و برنام ــراه و ثاب ــن هم تلف

ــاز  ــی و ب ــایل  برق ــردن وس ــال ک ــال و غیرفع • فع
کــردن درب منــزل توســط SMS، تلفــن، موبایــل و 

ــرل. ریمــوت کنت
• اســتراق ســمع )شــنیدن صــدای محیــط( از طریــق 
تلفــن و دههــا امــکان امنیتــی منحصــر بــه فــرد دیگر.
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CCTV camera



• سیســتم دوربیــن مداربســته             
بــه طــور کلــی بــه 
دو دســته آنالــوگ 
 IP( دیجیتــال  و 
تقســیم   )Camera
می شــوند کــه بــا رشــد روزافــزون 
 Full HD ،HD دوربین هــای  تکنولــوژی 
کارایی هــای  و  بــاال  رزولوشــن های  بــا   ،4K
شــده اند.  عرضــه  بــازار  بــه  فــراوان 
ــد  ــت، بع ــد صنع ــا رش ــروزی و ب ــع ام • در جوام
مســافت و هزینه هــای الزم جهــت اســتخدام نیــروی 
ــک  ــر الینف ــک ام ــه ی ــری ب ــارت تصوی ــانی، نظ انس
تبدیــل شــده اســت. در واقع بــا ظهــور تکنولوژی های 

نظــارت تصویــری بخشــی از مســئولیت های نیــروی 
ــه  ــی ک ــده اند. زمان ــپرده ش ــن س ــه دوربی انســانی ب
پــای درصــد پاییــن خطــای ایــن سیســتم ها و کنتــرل 
دقیق تــر آنهــا نســبت بــه نیــروی انســانی بــه میــان 
 24 بســته  مــدار  دوربین هــای  اینکــه  و  می آیــد 

ــه کار خــود  ــه اســتراحت ب ــاز ب ــدون نی ســاعته و ب
ادامــه می دهنــد، نیــاز مدیــران را در اســتفاده از ایــن 

سیســتم ها دو چنــدان می کننــد.
بــدون شــک کنتــرل تصویــری محــل کار بــدون 
حضــور در آن محیــط، از آرزوهــای دیرپــای بشــر 
بــوده اســت کــه باعــث حــذف یــا کاهــش بســیاری از 
هزینــه هــا و نیــز افزایــش راندمان پرســنل می شــود. 
ــای  ــری تکنولوژی ه ــه کارگی ــا ب ــید ب ــروه آرکاش گ
ــران  ــا شــما مدی ــن امــکان را فراهــم کــرده ت روز ای
ــدون  ــا و ب ــر دنی ــر جــای دیگ ــا ه ــزل ی ــز از من عزی
ــود را  ــل کار خ ــافت، مح ــد مس ــن بع ــر گرفت در نظ
ــت  ــر تح ــت و کامپیوت ــراه، تبل ــی هم ــط گوش توس

ــید. ــته باش ــارت داش نظ
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Fire Alarm



ــس(  ــدون ســیم )وایرل ــر، متعــارف و ب ــه ســه گــروه آدرس پذی ــق ب ســامانه های اعــام حری
تقســیم می شــوند. در سیســتم های آدرس پذیــر چنانچــه حریــق از طریــق یکــی از حســگرهای 
ــتگاه  ــط دس ــوع آن توس ــق وق ــل دقی ــود مح ــخیص داده ش ــتم تش ــده در سیس ــب ش نص
مشــخص می شــود ولــی در سیســتم های متعــارف چندیــن حســگر کــه یــک منطقــه از 
ــم  ــه ه ــدار ب ــک م ــب ی ــگ( در قال ــال پارکین ــوان مث ــه عن ــد )ب ــش می دهن ــاختمان را پوش س
پیوســته بــه تابلــوی مرکــزی وصــل می شــوند و در صــورت وقــوع حادثــه محــل مــورد نظــر 

ــد. ــق نشــان می ده ــه دقی ــی و ن ــه صــورت کل را ب

گــروه آرکاشــید افتخــار دارد در زمینــه سیســتم های اعــام حریــق  بــا شــرکت های بزرگــی 
چــون آریــاک، زیمنــس آلمــان و teletek )اروپــای شــرقی(، zeta انگلســتان همــکاری کنــد 

و تمامــی تجهیــزات خــود را از ایــن برندهــا تهیــه کنــد.

برخی از ویژگی های سیستم های فوق به شرح زیر می باشد:
• تکنولوژی برتر و تجهیزات منحصر به فرد.

• سیستم های آدرس پذیر و متعارف سازگار با نوع مصرف جهت استفاده بهینه.
• دارا بودن استاندارد معتبر جهانی همچون )VDS ، CE ، LPCB( و )UL  آمریکا(.

• هوشــمند بــودن دتکورهــا جهــت تســریع در امــر آشــکار ســازی حریــق و تضمیــن کارکــرد 
سیستم.  کل 

• مناسب برای پروژه های قابل توسعه، بزرگ و یکپارچه.
• دارای تاییده از سازمان های آتش نشانی و نظام مهندسی در سراسر کشور.



Automatic liding Door



ــتر و  ــاه بیش ــت رف ــن جه ــاز ک ــتم های درب ب سیس
ــراد،  ــردد اف ــرل ت ــی همچــون کنت ــا اهداف ــن ب همچنی
ــاختمان و  ــارج س ــل و خ ــای داخ ــادل دم ــرل تب کنت
ــف  ــای مختل ــی در مکان ه ــی و امنیت ــایل حفاظت مس
بــر روی انــواع گوناگــون درب هــا ماننــد درب گاراژ، 
درب حیــاط، درب ورودی ســاختمان نصــب و مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق اس
نصــب  و  فــروش  زمینــه  در  آرکاشــید  گــروه 
ســابقه  دارای  پارکینگــی  اتوماتیــک  درب هــای 
ــر  ــی بهت ــوع و کارای ــت تن ــذا جه ــی می باشــد. ل باالی
انــواع  خــود  متقاضیــان  ســلیقه های  همچنیــن  و 
ــک پارکینگــی  ــاز کن هــای اتوماتی ــی از درب ب مختلف

ــر  ــن ام ــد. ای ــه می ده ــه را ارائ ــه و دولنگ ــک لنگ ت
ــه  ــا توجــه ب ــن انتخــاب ب ــا بهتری باعــث می شــود ت

ــود. ــام ش ــر انج ــورد نظ درب م
ــک  ــن الکترومکانی ــای درب بازک ــی ویژگی ه برخ

مخصــوص درب هــای تــک لنگــه و دو لنگــه
ــا  ــا وزن ت ــرای درب هایــی ب ــاالی جــک ب • قــدرت ب

ــرای هــر لنگــه ــر ب 600 کیلوگــرم و عــرض ۵ مت
• طراحــی فــوق العــاده زیبــا و بــی نظیــر بــه همــراه 

کارکــرد یکنواخــت، بــی صــدا و بــدون ضربــه
• دارای اســتاندارد مقاومــت در برابــر آب و گــرد و 

IP65 غبــار
• هوشــمندی سیســتم در مقابــل برخــورد بــا مانــع 

از طریــق فرســتنده و گیرنــده هــای مــادون قرمــز
• دارای ضامن خاص کن در هنگام قطع برق

• دارای سیســتم کاهنــده ســرعت در انتهــای حرکــت 
درب ) دو زمانــه(

• با قابلیت نصب قفل برقی

28
www.arkashid.com



Electric shutters



مزایای کرکره برقی:
• درب کرکــره ای ســبب کاهــش آلودگــي صوتــي و تلفــات انــرژي گرمایــش و 

ــود. ــوم دار مي ش ــاي ف ــتفاده از تیغه ه ــا اس ــا ب ــرمایش خصوص س
ــر  ــاال در براب ــت ب ــه مقاوم ــره ای ک ــوب درب کرک ــاي مرغ ــتفاده از تیغه ه • اس
ــه  ــد هزین ــض ندارن ــزي و تعوی ــگ آمی ــه رن ــاز ب ــال ها نی ــد و س ــایش دارن فرس

ــنتي دارد. ــاي س ــه کرکره ه ــبت ب ــري نس ــیار کمت ــداري بس ــرویس و نگه س
• رنگ هــاي متنــوع درب اتوماتیــک کرکــره ای باعــث طراحــي آســان کرکــره در 

هماهنگــي کامــل بــا محیــط مي شــود.
• بــه دلیــل وجــود قفــل الکترومکانیکــي موجــود در موتــور دســتگاه و قفل هــاي 
برقــي دیگــر، درب هــای اتوماتیــک کرکــره ای امنیــت باالئــی دارنــد و دیگــر نیــازي 

بــه اســتفاده از قفــل و کلیــد نیســت. 
• درب کرکــره ای بــا تیغه هــاي آلومینیومــي هیچگونــه محدودیتــي در آب و 
ــد  ــق مي توانن ــن مناط ــا مرطوب تری ــک ترین ت ــدارد و از خش ــف ن ــاي مختل هواه

ــد. ــره ای اســتفاده کنن ــک کرک از درب اتوماتی
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Central Antenna & DVBT



ـــی  ـــون کابل ـــزی و تلویزی ـــواره مرک ـــن و ماه ـــتم های آنت ـــه سیس ـــت در زمین ـــر اس ـــید مفتخ ـــروه آرکاش گ
بـــا تکیـــه بـــر کادر فنـــی و امکانـــات خـــود و همچنیـــن دارا بـــودن نمایندگـــی از شـــرکت های مطـــرح و 
تولیدکننـــده در ایـــن زمینـــه همچـــون ســـیماران، پروژه هـــای موفقیـــت آمیـــزی را در انـــواع مجتمع هـــای 

مســـکونی و تجـــاری و پروژه هـــای صنعتـــی بـــزرگ رقـــم بزنـــد. 
ایــن گــروه بــا تکیــه بــر کادر مجــرب خــود توانایــی اجــرای انــواع سیســتم های آنتــن مرکــزی را بــه صــورت 

مهندســی و بــر پایــه محاســبات دقیــق دارد. ایــن سیســتم ها عبارتنــد از:

MATV: Master Antenna Television
ــیگنال هایی در  ــزی س ــن مرک ــتم آنت ــوع سیس ــن ن ای
باندهــای UHF, VHF, VLF, FM دریافــت، تقویــت 
و توزیــع می کنــد. بــا نصــب تجهیــزات و تقویــت آن، 
ســیگنال های تلویزیونی در ایــن باندها بدون هیچگونه 
ــوند. ــل می ش ــی منتق ــده تلویزیون ــه گیرن ــزی ب نوی
SMATV: Satellite Master Antenna 
Television

بــه سیســتم های MATV کــه قابلیــت دریافــت، تقویت 
و توزیــع ســیگنال های شــبکه های ماهــواره ای را 

ــه می شــود. داشــته باشــند SMATV  گفت
CATV: Cable  Television

ــزی، ســیگنال های  ــن مرک ــتم آنت ــوع سیس ــن ن در ای
تلویزیونــی از مرکــز تولیــد، و پــس از تقویت توســط 
کابــل بــه گیرنده هــا ارســال می شــود. بیشــترین 
ــر  ــن سیســتم در مکان هــای عمومــی نظی ــرد ای کارب
هتل هــا، ادارات، مراکــز آموزشــی و یــا شــهرک های 

مســکونی اســت.
CCTV: Closed Circuit Television

در ایــن سیســتم آنتــن مرکــزی، تصاویــر ویدئویــی 
ــور،  ــط مدوالت ــته توس ــای مداربس ــد دوربین ه مانن
روی  بــه  میکســرها  توســط  و  شــده  مدولــه 
ــه  ــد. نتیجــه آنک ــزوده می گردن ــوق اف سیســتم های ف
تصاویــر دوربین هــای نصــب شــده در پارکینگ هــا، 
البــی و ... بــر روی کانال هــای تلویزیونــی قابــل 

ــوند. ــت ش دریاف
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NET



هدف از یک شبکه رایانه ای 
ــراد  ــبکه، اف ــتفاده از ش ــا اس ــات: ب ــهیل ارتباط • تس
 ،)E-mail( می تواننــد بــه آســانی از طریــق رایانامــه
 ،)Chat room( ــو ــاق گفتگ ــوری، ات ــانی ف پیام رس
ــاط  ــو کنفرانــس، ارتب ــری و ویدئ ــن تصوی ــن، تلف تلف

برقــرار کننــد.

ــط  ــک محی ــخت افزارها:  در ی ــذاری س ــتراک گ • اش
شــبکه ای، هــر کامپیوتــر در شــبکه می توانــد بــه 
منابــع ســخت افزاری در شــبکه دسترســی پیــدا 
ــک  ــاپ ی ــد چ ــد؛ مانن ــتفاده کن ــا اس ــرده و از آنه ک
ســند بــه وســیله چاپگــری کــه در شــبکه به اشــتراک 

گذاشــته شــده  اســت.

ــات:   ــا و اطاع ــا، داده ه ــذاری پرونده ه • اشــتراک گ
در یــک محیــط شــبکه ای، هــر کاربــر مجــاز می توانــد 
ــای  ــر روی رایانه ه ــه ب ــی ک ــا و اطاعات ــه داده ه ب
دیگــر موجــود در شــبکه، ذخیــره شــده  اســت 
دسترســی پیــدا کنــد. قابلیــت دسترســی بــه داده ها و 
ــتراکی،  ــازی اش ــتگاه های ذخیره س ــات در دس اطاع
ــت. ــبکه های اس ــیاری از ش ــم بس ــای مه از ویژگی ه

• اشــتراک گــذاری نرم افزارهــا:  کاربرانــی کــه 
ــای  ــد برنامه ه ــد، می توانن ــبکه متصل ان ــک ش ــه ی ب
کاربــردی موجــود روی کامپیوترهــای راه دور را 

ــد. اجــرا کنن
امــروزه معنــای اصطاح »فنــاوری اطاعات« بســیار 

از جنبه هــای  بســیاری  و  اســت  گســترده شــده 
ــاوری را در بــر می گیــرد و نســبت  محاســباتی و فن
ــن اصطــاح آســان تر شــده  ــه گذشــته شــناخت ای ب
اســت. چتــر فنــاوری اطاعــات تقریبــًا بــزرگ اســت 
می دهــد.  پوشــش  را  زمینه هــا  از  بســیاری  و 
متخصصیــن گــروه آرکاشــید از نصــب برنامه هــای 
ــگاه  ــده و پای ــا طراحــی شــبکه های پیچی ــردی ت کارب
داده هــای اطاعــات را در رزومــه کاری خــود دارنــد 
ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــات حرف ــه خدم ــاده ارائ و آم

هســتند.
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Indoor & out door LED display



عرصــه  در  شــگرف  پیشــرفت های  بــا  امــروزه 
بــه  شــاهد  اطاعاتــی  و  ارتباطــی  فناوری هــای 
وجــود آمــدن شــکل های جدیــدی از تبلیغــات و 
اطــاع رســانی هســتیم. یکــی از مــدرن تریــن و 
و  روان  تابلــو  تبلیغاتــی،  ابزارهــای  موثرتریــن 
می باشــد  شــهری  پیکــر  غــول  تلویزیون هــای 
کــه اخیــرا در کشــور مــا نیــز بــه طــور قابــل 
ــا  ــن تابلو ه ــت. ای ــده اس ــتقبال ش ــی از آن اس توجه
روز  تجــاری،  آگهی هــای  بخــش  بــرای  معمــوال 
شــمار پروژه هــا، پیام هــای مناســبتی، پیام هــای 
آموزشــی و فرهنگــی و تبلیغــات و ... مــورد اســتفاده 
ــاری، اداری،  ــای تج ــوان در مکان ه ــد و می ت می باش
مســکونی، آموزشــی، معابــر شــهری، پمــپ بنزین هــا 
ــی داخــل نمایشــگاه ها، ســالن های  ــن فضای و همچنی
درمانگاه هــا، ســالن های  و  بیمارســتان ها  انتظــار 

ورزشــی، فرودگاه هــا و ... نصــب شــوند.

ــون  ــو روان و تلویزی ــای تابل ــی از ویژگی ه برخ
شــهری 

• قابل استفاده در فضای باز و بسته 
• قابل روییت در برابر تابش نور خورشید

• قابل ارائه LED های مختلف از تولید کنندگان برتر LED در جهان 
• تحمل شرایط محیطی دما، اشعه خورشید، باد، برف، باران، گرد و غبار

• دقت پردازش رنگ بسیار باال 
Full Color در مدل های تک رنگ، سه رنگ، هفت رنگ،  2۵6رنگ و •
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Facade lighting , Interior lighting & landscape



• گام اول: شناخت
- شناخت بنا / فضای شهری
- شناخت تاریخی و اجتماعی

- شناخت فنی و ساختمانی
- شناخت معماری/ شهری

- شناخت حسی / ادراکی فضا
• گام دوم: ایــده پــردازی

دوبــاره  خلــج  نورپــردازی:   -
تاریکــی دل  از  فضــا 
• گام سوم: طراحــی

- شدت نور
- رنگ نور
- جهت نور

- موقعیت منابع نوری
- انرژی

محســوب  معمــاري  چهــارم  بعــد  نورپــردازي 
ــوان  ــایه مي ت ــور و س ــب ن ــا ترکی ــه ب ــود ک مي ش
یــک فــرم را خلــق کــرد. در حقیقــت نحــوه طراحــي 
روشــنایي و نورپــردازي اســت کــه درک ُبعــد را 

مي ســازد. امکان پذیــر  برایمــان 
مهمتریــن   از  یکــی  می تــوان  را  نــــورپردازی 

دانســت.  طراحــی  بخش هــای 
در واقــع آنچــه معمــاران  بــزرگ  طراحــی  می کننــد 
کــه  شــاهکار  اســت، تنهــا کمتــر  از  نیمــی  از  
طــول  روز  در مقابــل  چشــم  بازدیدکننــدگان قــرار 

ــود. ــم  می ش ــب گ ــی  ش ــرد و در  تاریک می گی
گــروه آرکاشــید بــا بهــره گیــری از نــرم افزارهــای 
روز دنیــا از قبیــل Diya lux، Maya، 3D و ... و 
ــتاتیک  ــک و اس ــزات داینامی ــناخت تجهی ــن ش هچنی
نورپــردازی در ســه حــوزه نورپــردازی داخلــی، 
نمــای ســاختمان و نورپــردازی فضــای ســبز فعالیت 
ــن  ــرای ای ــا ب ــان م ــین و کارشناس ــد. مهندس می کن

ــد. ــت مــی کنن ــر را رعای منظــور ســه گام زی



نور پردازی نمای ساختمان
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نور پردازی فضای سبز
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نور پردازی فضاهای داخلی
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