Connect yourself
to a new world

به نام خــدا
مقــــدمه
گــروه آرکاشــید فعالیــت خــود را در ســال  ۱۳۸۵آغــاز کــرده و از ســال  ۱۳89بــه صــورت تخصصــی و متمرکــز در
زمینــه بــرق ســاختمان فعالیــت میکنــد .ایــن گــروه بــه عنــوان گــروه مهندســی فراگیــر ،توانمنــدی الزم در زمینــه
مشــاوره ،طراحــی ،ســازماندهی و اجــرای سیســتمهای گســترده بــرق ســاختمان را دارد .طراحــان و مهندســین
گــروه آرکاشــید بــه صــورت سیســتماتیک تمامــی خدماتــی را کــه بــه شــکل جامــع در ایــن مجموعــه ارائــه شــده
اســت ،بــه شــما عرضــه مینمایــد.
خـط مشــی
مــا معتقدیــم ایــران و ایرانــی الیــق بهتریــن و لوکستریــن ســطح زندگــی اســت و ایــن یــک واقعیــت اســت .در
ســالهای اخیــر و بــا توجــه بــه اســتقبال و اســتفاده روز افــزون از سیســتمهای امنیتــی و رفاهــی در ســاختمانهای
قدیمــی و جدیــد ،گــروه آرکاشــید اقــدام بــه اخــذ نمایندگــی از شــرکتهای تولیــد کننــده در داخــل و خــارج از کشــور
نمــوده تــا ســبد کاملــی از بهتریــن و تخصصیتریــن محصــوالت روز دنیــا را در اختیــار هموطنــان عزیــز قــرار
دهــد .باشــد کــه در ایــن امــر موفــق باشــیم.
چشـم انــداز
مشــتری مــداری و ارائــه خدمــات ،رعایــت اصــول اخــاق حرف ـهای در دنیــای امــروز رکــن اصلــی تجــارت موفــق
میباشــد .مدیــران و اعضــای گــروه آرکاشــید بــا مبنــا قــرار دادن ایــن اصــول و بــا کار گروهــی و ارائــه خدمــات
پــس از فــروش مناســب تاکنــون توانســتهاند بــه ایــن اصــول پایبنــد باشــند تــا در افــق  10ســاله فعالیــت خــود ،ســهم
قابــل توجهــی از بــازار را در اختیــار داشــته باشــند.

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

گیاهــان و ســایر تجهیــزات الکترونیکــی را کنتــرل و
برنامهریــزی کــرد.
ارمغــان خانــه هوشــمند راحتــی ،لوکــس بــودن،
آســایش و کنتــرل یکپارچــه کلیــه تجهیــزات
میبا شــد .
برخی امکانات یک خانه هوشمند عبارتند از:
 -۱کنتــرل بــا صفحــه هــای لمســی ،گوشــی،
تبلــت :...
چــه در منــزل حضــور داشــته باشــید چــه خــارج
از منــزل ،کنتــرل سیســتم هوشــمند زیــر انگشــتان
شماســت .بــا انــواع صفحــات لمســی ،کلیدهــای
هوشــمند نصــب شــده در نقــاط مختلــف خانــه،
گوشــیها و گوشــی تبلتهــای  androidوapple
میتوانیــد کلیدهــای سیســتم هوشــمند منــزل خــود
را مدیریــت کنیــد.

بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی بــه طــور مــداوم
شــاهد ظهــور فناوریهــای جدیــد در عرضههــای
گوناگــون زندگــی هســتیم .صنایــع ســاختمانی از این
قاعــده مســتثنی نیســت و تکنولــوژی بــا ســرعتی
قابــل توجــه در راســتای نیــاز ســاختمانها ،پــای

بــه ایــن عرصــه نهــاده اســت.
یکــی از ایــن تکنولوژیهــا خانــه هوشــمند اســت
کــه میتــوان بــا اســتفاده از آن سیســتم روشــنایی،
ســرمایش و گرمایــش ،پــرده ،صــوت و تصویــر،
امنیــت ،پریزهــا ،لــوازم آشــپزخانه ،آبیــاری
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 -۲روشنایی:
از ریمــوت کنتــرل یــا موبایلتــان امــکان کنتــرل کلیــه
خطــوط روشــنایی منــزل برایتــان فراهــم اســت .قبــل
از خوابیــدن نیــاز نیســت بــرای یافتــن چراغهــای
روشــن جســتوجو کنیــد .کافــی اســت نگاهــی بــه
صفحــه گوشــی موبایلتــان بیندازیــد.
 -۳سرمایش و گرمایش:
لــذت ورود بــه خانــهای خنــک در روزهــای گــرم
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تابســتان را تجربــه کنیــد .اندکــی قبــل از رســیدن،
سیســتم هوشــمند ،بــه طــور اتوماتیــک دمــای منــزل
را طبــق دمــای دلخواهتــان تنظیــم میکنــد.
 -۴دوربین امنیتی:
عــاوه بــر امــکان مشــاهده دوربینهــای امنیتــی
در هــر نقطــهای از دنیــا ،بــا سیســتم هوشــمند
خــود میتوانیــد در زمــان مشــاهده مــوارد غیــر
عــادی واکنــش نشــان دهیــد .بــه طــور مثــال تمــام
چراغهــای منــزل را روشــن و خامــوش کنیــد و یــا
سیســتم دزدگیرتــان را فعــال کنیــد.
 -۵درب پارکینگ:
بــا بــاز شــدن درب پارکینــگ ،سیســتم هوشــمند
متوجــه ورود شــما بــه خانــه گردیــده و بــا روشــن
کــردن چراغهــای مســیر شــما را بــه ســمت
پارکینــگ خــود راهنمایــی مــی کنــد.
 -۶آیفون تصویری:
بــا صفحــات لمســی قابــل حمــل و دیــواری سیســتم
هوشــمند خــود ،از هــر نقطــه خانــه میتوانیــد
پاســخگوی آیفــون باشــید.
 -۷ریموت کنترل:
همــهی ریمــوت کنترلهــای خانــه را جمــع کنیــد.
ریمــوت هوشــمند این سیســتم کنتــرل کلیــه تجهیزات

صوتــی ،تصویــری ،روشــنایی ،ســرمایش -گرمایش
و  ...را از هــر نقطــه ای در منــزل امکانپذیــر میکنــد.
 -۸پرده برقی:
کنتــرل پــرده برقــی خانــه خــود را بــه سیســتم
بســپارید .بــا اجــرای ســناریوی خــواب شــبانه ،در
کنــار ســایر تنظیمــات سیســتم هوشــمند ،پــرده هــا
نیــز بســته میشــوند و بــه هنــگام بیــدار شــدن از
خــواب ،پــرده هــا بــه آرامــی کنــار میرونــد تــا در
محیطــی مطلــوب از خــواب بیــدار شــوید.
 -۹آبیاری فضای سبز:
هنــگام مســافرت دیگــر نیــازی نیســت آبیــاری
گیاهــان را بــه همســایه بســپارید .بــا برنامــه ریــزی
سیســتم  controlبــرای آبیــاری گیاهــان ،هــم در
زمــان و هــم در آب صرفــه جویــی کنیــد.
 -۱۰پخش موسیقی:
در هــر نقطــهای از منــزل بــه آلبــوم موســیقیتان
دسترســی داریــد .سیســتم هوشــمند میتوانــد
بــرای زمــان بیدارشــدن از خــواب ،میهمانــی و...
موســیقیهای دلخواهتــان را بــه فضــای موردنظــر
انتقــال دهــد.
 -۱۲انواع سنسور:
بــرای اینکــه نــور ،دمــا ،وجــود دود و ســایر
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شــرایط محیــط بــه سیســتم هوشــمند اطــاع داده
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
میدهــد.

ویژگیهای سیستم
خانه هوشمند از نگاهی دیگر
امــکان اجــرا در پروژههــای ســاخته شــده و در
حــال ســاخت:
طیــف وســیع محصــوالت بیســیم و عــدم نیــاز بــه
بسترســازی ویــژه بــرای ایــن گــروه از محصــوالت
هوشــمند ،امــکان نصــب سیســتم را در پروژههــای
ســاخته شــده نیــز فراهــم آورده اســت.
قابلیت ارتقا به مرور زمان:
یکــی از ویژگیهــای نســل جدیــد خانــه هوشــمند
امــکان ارتقــا بــه مــرور زمــان اســت .از هــر
سیســتمی میتــوان هوشمندســازی را شــروع کــرد
و بســته بــه نیــاز و بودجــه آن را ارتقــا داد.

• نصب آسان و سرعت اجرای باال:
ســهولت نصــب محصــوالت و روشهــای آســان و
کــم هزینــه بسترســازی باعــث میگــردد ،نصــب
سیســتم هوشــمند بــه ســادگی و بــا ســرعت زیــادی
قابــل انجــام باشــد.
• کاربری گسترده:
قابلیتهــای خانــه هوشــمند امــکان اســتفاده از ایــن
سیســتم در پروژههــای مســکونی ،اداری ،تجــاری،
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
گوشــیها و تبلتهــای هوشــمند ()Android, ios
در ایــن گــروه طبقهبنــدی میشــوند.
• کارکرد همزمان سیستم سنتی و هوشمند:
طراحــی منحصــر بــه فــرد خانــه هوشــمند بــه
کاربــران امــکان اســتفاده از سیســتم ســنتی در
کنــار تجهیــزات هوشــمند را ارائــه نمــوده اســت.
بــه طــور مثــال کاربــران میتواننــد بــا اســتفاده
از کلیــد روشــنایی ســنتی ،المپــی را خامــوش یــا
روشــن کننــد و همزمــان همــان خــط روشــنایی را
بــا گوشــی موبایــل خــود کنتــرل کننــد.

و اما سخن آخر:
شــاید یکــی از دالیــل مهمــی کــه سیســتمهای
خانــه هوشــمند را از نظــر اقتصــادی توجیــه
میکنــد ،صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی باشــد.
هزین ـهی بــاالی آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن و… نیــاز بــه
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صرفجویــی بیشــتر و یــک سیســتم کنترلــری
هوشــمند دارد کــه سیســتم خانــه هوشــمند ایــن
امــکان را در کنــار لوکــس بــودن و آســایش بــرای
شــما مهیــا میکنــد.

Digital Door Lock

• در جوامــع مــدرن و امــروزی حفــظ امنیــت
منــازل و آپارتمانهــای مســکونی همچــون محیــط
کار بیــش از قبــل مــورد توجــه و اســتقبال قــرار
گرفتــه اســت .از ایــن رو شــرکتهای معتبــری پــا
بــه عرصــه امنیــت گذاشــته و بــا تولیــد قفلهــای
دیجیتالــی امنیــت را بــه همــراه تکنولــوژی روز دنیــا
ارائــه میدهنــد .قـــفل دیجیتــال محصولی اســت کـــه
بـــر روی انــواع دربهــای ورودی ســاختمان نصب
میگــردد تــا دسترســی ســریع و آســان بــه قـــفل،
افزایــش امنیــت و زیبایـــی را بــه ارمغــان بیــاورد.

• قفــل هــای دیجیتالــی قابلیــت نصــب بــر روی
تمامــی درب هــای ضــد ســرقت ســاخت کشــورهای
مختلــف و دربهــای چوبــی ،فلــزی و شیشــه
ســکوریتی را دارا میباشــند.

• در ایــن سیســتم بــرای بــاز کــردن درب عــاوه
بــر رمــز میتوانیــد 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
بســته شــدن درب ،دســتگاه بــه صــورت خودکـــار
قفــل میشــود.
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SMART EYE
(Home security camera peephole doorviewer)

بخــش عمــده امنیــت یــک خانــه بــه جلــوی درب خانه
برمــی گــردد .چشــمی دیجیتــال درب در واقــع یــک
سیســتم دوربیــن مــدار بســته مــی باشــد کــه امــکان
مشــاهده اشــخاص پشــت درب را از طریــق LCD
کــه در ســمت داخــل درب نصــب مــی شــود فراهــم
میکنــد .ایــن چشــمی بــه راحتــی بــر روی دربهــای
ضدســرقت و معمولــی نصــب میشــود.

برخــاف چشــمیهای معمولــی کــه در ارتفــاع معیــن
نصــب میشــوند و امــکان مشــاهده اشــخاص پشــت
درب را بــرای افــراد محــدودی فراهــم میکننــد٬
اســتفاده از چشــمی دیجیتــال و صفحــه نمایشــگر
 LCDآن ٬مشــاهده چشــمی را بــرای تمامــی افــراد
بــا قدهــای متفــاوت محیــا میســازد.
اکثــر ایــن چشــمیهای دیجیتــال دارای قابلیــت
بزرگنمایــی تصویــر و زوم ،عکســبرداری و حتــی
فیلــم بــرداری از افــراد پشــت درب هســتند.
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مشخصات فنی:
• دارای قابلیت زنگ ( 35ملودی قابل انتخاب)
• دارای قابلیــت عکســبرداری (هــر  1گیــگا بایــت
معــادل  15000عکــس) و فیلمبــرداری
• دارای قابلیت دید در تاریکی
• دارای امــکان پشــتیبانی از ممــوری کارت تــا 32
گیــگا بایــت
• دارای زاویــه دیــد عالــی  110درجــه و مانیتــور
 3.5تــا  5اینچــی
• کارکــرد بــا باطــری قلمــی و قابلیــت هشــدار
ضعیــف شــدن باطــری
• دارای قابلیت زوم تصویر
• امــکان ثبــت ســاعت و تاریــخ عکــس و فیلمهــای
گرفتــه شــده
• دارای منوی فارسی

UPS
(Uninterruptible Power Supply)

یــو پــی اس ( )UPSوســیله ای اســت کــه در
کنــار یــک مصــرف کننــدهی دیگــر (ماننــد رایانــه،
سیســتمهای نظارتــی ،روشــنایی و  )...نصــب
میشــود و هنــگام قطــع بــرق یــا تغییــرات
شــدید ولتــاژ ،امــکان ادامــه کار آن دســتگاه در
حالــت نرمــال را فراهــم میکنــد.
• یــو پــی اس  ،ACیــو پــی اسهایــی تــک فــاز در
مــدارات قــدرت ،آنالیــن ،بــا تــوان بــاال و مناســب
بــرای تمــام دســتگاههای برقــی هســتند کــه بــه
صــورت روزانــه بــا آن هــا ســرو کار داریــم ،ایــن
دســتگاهها بــرای کاربــری هــای مختلفــی از جملــه
تجهیــزات شــبکه ،سیســتم هــای امنیتــی و نظارتــی و
کارتخوانهــا ( )POSمناســب هســتند.
• یــو پــی اسهــای آنالیــن باالتریــن ســطح حفاظــت
را فراهــم میکننــد .در یــو پــی اسهــای آنالیــن،
بــرق  ACبــدون نویــز و توســط اینورتــر یــا خطــوط
رکتیفایــر یــا باتــری فراهــم میشــود تــا در هنــگام
قطــع بــرق هیــچ وقف ـهای بــرای عرضــه بــرق پیــش
نیایــد.
• بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه قطعــی بــرق امــروزه

کمتــر اتفــاق میافتــد ،یــو پــی اس هــا عــاوه بــر
تامیــن انــرژی دســتگاه ،کاربردهــای دیگــری هــم
دارنــد .در طــول شــبانه روز نوســانات کــم و
زیــادی در بــرق شــهری مشــاهده مــی شــود و بــه
علــت حساســیتهای بــاالی تجهیــزات الکترونیکــی،
ایــن دســتگاهها در معــرض خســارتهای شــدیدی
قــرار دارنــد .وجــود خروجــی هــای اســتابالیزر و
همچنیــن فیلتــر هــای خــاص و منحصــر بــه فــرد
باعــث شــده کــه ایــن دســتگاه هــا کام ـ ً
ا در برابــر
نوســانات و قطعــی بــرق ایزولــه بــوده و بــدون هیــج
وقفــه ای بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
ویژگی های یو پی اس سری  220 ACولت
• قابلیت اتصال نامحدود باتری خارجی
• حفاظــت در برابــر اشــتباهات اپراتــوری (مثــل
اتصــال کوتــاه ،اضافــه بــار در خروجــی)
• حفاظت در برابر افزایش ولتاژ ناگهانی
• دارا بودن پردازشگر موازی FPGA
• دارا بــودن آالرم صوتــی و نمایشــگر وضعیــت
سیســتم
• دارای استابالیزر داخلی

16

www.arkashid.com

• دارا بــودن قابلیــت راه انــدازی بارهــای ســلفی و
اهمــی بــدون تغییــر شــکل مــوج خروجــی
• دارای نرم افزار قدرتمند مدیریت برق هوشمند.

Video & Audio doorphone

• گــروه آرکاشــید بــا معرفــي انــواع آيفونهــای
تصويــري خارجــي و داخلــي ماننــد تکنمــا ،تابــا،
ســيماران ،کوماکــس و سامســونگ کــره کــه هــر
يــک داراي ويژگيهــاي منحصــر بــه فــردی هســتند
و ســهم بزرگــي از بــازار فــروش را از آن خــود
کردهانــد ،شــما را در انتخــاب بهتريــن آيفــون
تصويــري يــاري ميکنــد .دســتگاههايی کــه توســط
گــروه آرکاشــید معرفــی میشــوند تحــت گارانتــي
دو الــی ســه ســاله شــرکتی ميباشــد و همــراه
دســتگاه ،کارت گارانتــي نيــز بــه خريــدار ارائــه
ميشــود تــا در صــورت نیــاز خریــداران بتواننــد از
گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش در محــل نصــب
بهرهمنــد شــوند.

بــاال و کلیدهــای لمســی ()Touch
 امکان نمایش تصویر دوربین مدار بسته ارتباط بین واحدها از طریق گوشی امــکان انتقــال زنــگ بیــن واحدهــا در صــورتعــدم حضــور در منــزل

مزایــای آیفونهــای تصویــری معرفــی شــده
توســط گــروه آرکاشــید
• نصــب آســان و ارزان فقــط بــا اســتفاده از هفــت
رشــته ســیم مشــترک بــه ازای  256واحــد کــه باعــث
کاهــش هزینــه ســیم کشــی تــا  %80میشــود (ایــن
قابلیــت در آیفونهــای تکنمــا وجــود دارد).
• دارای نمایشــگر  LEDرنگــی بــا وضــوح تصویــر
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 قابلیت عکس برداری امکان تماس مستقیم با نگهبانی قابلیت نمایش تنظیمات به زبان فارسی پانــل آلومینیومــی ضــد خــش و رطوبــت و مقــاومدر برابــر نــور خورشــید

Administrate & Design
Electrician System

گــروه آرکاشــید مفتخــر اســت بــا تکیــه
بــر مهندســین بــا تجربــه ،تکنســینهای
توانمنــد و تیــم اجرایــی قدرتمنــد ،از
گام نخســت یعنــی طراحــی تــا اجــرای
کامــل سیســتم بــرق ســاختمان را
نــه بــه صــورت ســنتی کــه بــا تکیــه
بــر دانــش روز ،نــرم افزارهــای
قدرتمنــد ،محاســبات دقیــق مهندســی
و اســتانداردهای ســازمان هــای نظــام
مهندســی داخلــی و خارجــی انجــام
دهــد.
اعــم فعالیــت های گــروه آرکاشــید در
زمینــه طراحــی تــا اجــرای سیســتم
بــرق ســاختمان
• کشــیدن نقشــه تاسیســات برق شــامل
سیســتمهای روشــنائی ،نورپــردازی
داخلــی و نمــا و محوطــه ،سیســتم هــای صوتــی،
خانــه هوشــمند ،دوربیــن مــدار بســته ،تلفــن ،آنتــن
مرکــزی ،آیفــون ،اعــام حریــق ،بــرق اضطــراری و
شــبکه.
• اجــرای نقشــه روی کار از قبیــل تمــام کارهــای

زیــر بنایــی تــا روشــنایی کامــل ،لولــه گــذاری،
سیمکشــی ،کلیــد و پریــز ،نصــب چــراغ هــای تــوکار
و روکار و دیــواری ،چــراغ هــای  LEDو ،SMD
نــور مخفــی ســالنها و  ...توســط تکنســینهای
آمــوزش دیــده کــه تمامــ ًا بــر اســاس اســتاندارد
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مقــرارات ســاختمان مباحــث  13و 15
انجــام میشــود.
• تامیــن سیســتم ارت ســاختمان بــر
پایــه اصــول مهندســی و محاســبات
علمــی و دقیــق (نصــب پلیــت و ســیم
مســی و ذغــال و نمــک بــرای راهانــدازی
چــاه ارت)
• نصــب تابلــوی بــرق مرکــزی و
مو تو ر خا نــه
• صــدور شناســنامه بــرق ســاختمان
در پایــان کار کــه شــامل کلیــه نقشــه
هــای اجرایــی ،مشــخصات فنــی،
تجهیــزات بــه کار رفتــه از قبیــل ســطح
مقطــع کابلهــا و ســیمها ،مشــخصات
شــرکت هــای تولیدکننــده تجهیــزات و
اطالعاتــی جهــت دسترســی بــه آنهــا
(تلفــن ،آدرس و  )...میباشــد و در نهایــت اطالعــات
شــرکت هــای مجــری تــا در صــورت بــروز مشــکل
ســاکنین آن مجموعــه و مدیــران آن بتواننــد بــه آن
شــرکتها دسترســی داشــته باشــند.

Security system

گــروه آرکاشــید بــا تحقیــق و بررســیهای
کارشناســانه مهندســین خــود کلکســیونی از بهتریــن
برندهــای سیســتم اعــام ســرقت یــا همــان دزدگیــر
را در ســبد کاالی خــود گردهــم آورده تــا بتوانــد
پاســخگوی تمامــی نیازهــای امنیتــی مشــتریان خــود
از اماکــن مســکونی تــا موزههــا ،بانکهــا 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
و چــه در محیطهــای بســته اســت.
برخی ویژگیهای این سیستم ها عبارتند از:
• آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در زمینــه
سیســتمهای حفاظــت اماکــن با تائیــد اســتانداردهای
جهانــی.
• درای بیمــه نامــه ســرقت از بیمــه ایــران تــا ســقف
 200.000.000تومــان و دارای بیمــه نامــه تضمیــن
کیفیــت محصــول.
• بــا قابلیــت اتصــال بــه خــط تلفــن ثابــت و ســیم
کارت و تمــاس بــا صاحبخانــه در صــورت ورود
افــراد غیرمجــاز.

• اطــاع رســانی و گــزارش محرمانــه از رفــت و
آمــد پرســنل و ورود و خــروج غیرمجــاز از طریــق
 SMSو تمــاس تلفنــی بــه صــورت کام ـ ً
ا ســخنگو
و تحــت برنامــه اندرویــد.
• قابلیت اتصال به چشمی های بیسیم.
• کنتــرل کل سیســتم از قبیــل فعــال و غیرفعــال
کــردن دســتگاه از هــر کجــای دنیــا تنهــا از طریــق
تلفــن همــراه و ثابــت و برنامــه اندرویــد و .SMS
• فعــال و غیرفعــال کــردن وســایل برقــی و بــاز
کــردن درب منــزل توســط  ،SMSتلفــن ،موبایــل و
ریمــوت کنتــرل.
• 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
و دیجیتــال (IP
تقســیم
)Camera
میشــوند کــه بــا رشــد روزافــزون
تکنولــوژی دوربینهــای Full HD ،HD
 ،4Kبــا رزولوشــنهای بــاال و کاراییهــای
فــراوان بــه بــازار عرضــه شــدهاند.
• در جوامــع امــروزی و بــا رشــد صنعــت ،بعــد
مســافت و هزینههــای الزم جهــت اســتخدام نیــروی
انســانی ،نظــارت تصویــری بــه یــک امــر الینفــک
تبدیــل شــده اســت .در واقع بــا ظهــور تکنولوژیهای

نظــارت تصویــری بخشــی از مســئولیتهای نیــروی
انســانی بــه دوربیــن ســپرده شــدهاند .زمانــی کــه
پــای درصــد پاییــن خطــای ایــن سیســتمها و کنتــرل
دقیقتــر آنهــا نســبت بــه نیــروی انســانی بــه میــان
میآیــد و اینکــه دوربینهــای مــدار بســته 24
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ســاعته و بــدون نیــاز بــه اســتراحت بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد ،نیــاز مدیــران را در اســتفاده از ایــن
سیســتمها دو چنــدان میکننــد.
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 میشــود.
گــروه آرکاشــید بــا بــه کارگیــری تکنولوژیهــای
روز ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا شــما مدیــران
عزیــز از منــزل یــا هــر جــای دیگــر دنیــا و بــدون
در نظــر گرفتــن بعــد مســافت ،محــل کار خــود را
توســط گوشــی همــراه ،تبلــت و کامپیوتــر تحــت
نظــارت داشــته باشــید.

Fire Alarm

ســامانههای اعــام حریــق بــه ســه گــروه آدرسپذیــر ،متعــارف و بــدون ســیم (وایرلــس)
تقســیم میشــوند .در سیســتمهای آدرسپذیــر چنانچــه حریــق از طریــق یکــی از حســگرهای
نصــب شــده در سیســتم تشــخیص داده شــود محــل دقیــق وقــوع آن توســط دســتگاه
مشــخص میشــود ولــی در سیســتمهای متعــارف چندیــن حســگر کــه یــک منطقــه از
ســاختمان را پوشــش میدهنــد (بــه عنــوان مثــال پارکینــگ) در قالــب یــک مــدار بــه هــم
پیوســته بــه تابلــوی مرکــزی وصــل میشــوند و در صــورت وقــوع حادثــه محــل مــورد نظــر
را بــه صــورت کلــی و نــه دقیــق نشــان میدهــد.
گــروه آرکاشــید افتخــار دارد در زمینــه سیســتمهای اعــام حریــق بــا شــرکتهای بزرگــی
چــون آریــاک ،زیمنــس آلمــان و ( teletekاروپــای شــرقی) zeta ،انگلســتان همــکاری کنــد
و تمامــی تجهیــزات خــود را از ایــن برندهــا تهیــه کنــد.
برخی از ویژگیهای سیستمهای فوق به شرح زیر میباشد:
• تکنولوژی برتر و تجهیزات منحصر به فرد.
• سیستمهای آدرسپذیر و متعارف سازگار با نوع مصرف جهت استفاده بهینه.
• دارا بودن استاندارد معتبر جهانی همچون ( )VDS ، CE ، LPCBو ( ULآمریکا).
• هوشــمند بــودن دتکورهــا جهــت تســریع در امــر آشــکار ســازی حریــق و تضمیــن کارکــرد
کل سیستم.
• مناسب برای پروژههای قابل توسعه ،بزرگ و یکپارچه.
• دارای تاییده از سازمان های آتش نشانی و نظام مهندسی در سراسر کشور.

Automatic liding Door

سیســتمهای درب بــاز کــن جهــت رفــاه بیشــتر و
همچنیــن بــا اهدافــی همچــون کنتــرل تــردد افــراد،
کنتــرل تبــادل دمــای داخــل و خــارج ســاختمان و
مســایل حفاظتــی و امنیتــی در مکانهــای مختلــف
بــر روی انــواع گوناگــون دربهــا ماننــد درب گاراژ،
درب حیــاط ،درب ورودی ســاختمان نصــب و مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
گــروه آرکاشــید در زمینــه فــروش و نصــب
دربهــای اتوماتیــک پارکینگــی دارای ســابقه
باالیــی میباشــد .لــذا جهــت تنــوع و کارایــی بهتــر
و همچنیــن ســلیقههای متقاضیــان خــود انــواع
مختلفــی از درب بــاز کنهــای اتوماتیــک پارکینگــی

تــک لنگــه و دولنگــه را ارائــه میدهــد .ایــن امــر
باعــث میشــود تــا بهتریــن انتخــاب بــا توجــه بــه
درب مــورد نظــر انجــام شــود.
برخــی ویژگیهــای درب بازکــن الکترومکانیــک
مخصــوص دربهــای تــک لنگــه و دو لنگــه
• قــدرت بــاالی جــک بــرای دربهایــی بــا وزن تــا
 600کیلوگــرم و عــرض  5متــر بــرای هــر لنگــه
• 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
غبــار IP65
• هوشــمندی سیســتم در مقابــل برخــورد بــا مانــع
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از طریــق فرســتنده و گیرنــده هــای مــادون قرمــز
• دارای ضامن خالص کن در هنگام قطع برق
• دارای سیســتم کاهنــده ســرعت در انتهــای حرکــت
درب ( دو زمانــه)
• با قابلیت نصب قفل برقی

Electric shutters

مزایای کرکره برقی:
• درب کرکــره ای ســبب کاهــش آلودگــي صوتــي و تلفــات انــرژي گرمايــش و
ســرمايش خصوصــا بــا اســتفاده از تيغههــاي فــومدار ميشــود.
• اســتفاده از تيغههــاي مرغــوب درب کرکــرهای کــه مقاومــت بــاال در برابــر
فرســايش دارنــد و ســالها نيــاز بــه رنــگ آميــزي و تعويــض ندارنــد هزینــه
ســرويس و نگهــداري بســيار کمتــري نســبت بــه کرکرههــاي ســنتي دارد.
• رنگهــاي متنــوع درب اتوماتیــک کرکــرهای باعــث طراحــي آســان کرکــره در
هماهنگــي کامــل بــا محيــط ميشــود.
• بــه دليــل وجــود قفــل الکترومکانيکــي موجــود در موتــور دســتگاه و قفلهــاي
برقــي دیگــر ،دربهــای اتوماتیــک کرکــرهای امنیــت باالئــی دارنــد و ديگــر نيــازي
بــه اســتفاده از قفــل و کليــد نيســت.
• درب کرکــرهای بــا تيغههــاي آلومينيومــي هيچگونــه محدوديتــي در آب و
هواهــاي مختلــف نــدارد و از خشــکترين تــا مرطوبتريــن مناطــق ميتواننــد
از درب اتوماتیــک کرکــرهای اســتفاده کننــد.
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Central Antenna & DVBT

گـــروه آرکاشـــید مفتخـــر اســـت در زمینـــه سیســـتمهای آنتـــن و ماهـــواره مرکـــزی و تلویزیـــون کابلـــی
بـــا تکیـــه بـــر کادر فنـــی و امکانـــات خـــود و همچنیـــن دارا بـــودن نمایندگـــی از شـــرکتهای مطـــرح و
تولیدکننـــده در ایـــن زمینـــه همچـــون ســـیماران ،پروژههـــای موفقیـــت آمیـــزی را در انـــواع مجتمعهـــای
مســـکونی و تجـــاری و پروژههـــای صنعتـــی بـــزرگ رقـــم بزنـــد.
ایــن گــروه بــا تکیــه بــر کادر مجــرب خــود توانایــی اجــرای انــواع سیســتمهای آنتــن مرکــزی را بــه صــورت
مهندســی و بــر پایــه محاســبات دقیــق دارد .ایــن سیســتمها عبارتنــد از:
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MATV: Master Antenna Television
ایــن نــوع سیســتم آنتــن مرکــزی ســیگنالهایی در
باندهــای  UHF, VHF, VLF, FMدریافــت ،تقویــت
و توزیــع میکنــد .بــا نصــب تجهیــزات و تقویــت آن،
ســیگنالهای تلویزیونی در ایــن باندها بدون هیچگونه
نویــزی بــه گیرنــده تلویزیونــی منتقــل میشــوند.
SMATV: Satellite Master Antenna
Television
بــه سیســتمهای  MATVکــه قابلیــت دریافــت ،تقویت
و توزیــع ســیگنالهای شــبکههای ماهــوارهای را
داشــته باشــند  SMATVگفتــه میشــود.
CATV: Cable Television
در ایــن نــوع سیســتم آنتــن مرکــزی ،ســیگنالهای
تلویزیونــی از مرکــز تولیــد ،و پــس از تقویت توســط
کابــل بــه گیرندههــا ارســال میشــود .بیشــترین
کاربــرد ایــن سیســتم در مکانهــای عمومــی نظیــر
هتلهــا ،ادارات ،مراکــز آموزشــی و یــا شــهرکهای
مســکونی اســت.
CCTV: Closed Circuit Television
در ایــن سیســتم آنتــن مرکــزی ،تصاویــر ویدئویــی
ماننــد دوربینهــای مداربســته توســط مدوالتــور،
مدولــه شــده و توســط میکســرها بــه روی
سیســتمهای فــوق افــزوده میگردنــد .نتیجــه آنکــه
تصاویــر دوربینهــای نصــب شــده در پارکینگهــا،
البــی و  ...بــر روی کانالهــای تلویزیونــی قابــل
دریافــت شــوند.

NET

گذاشــته شــده اســت.
• اشــتراک گــذاری پروندههــا ،دادههــا و اطالعــات:
در یــک محیــط شــبکهای ،هــر کاربــر مجــاز میتوانــد
بــه دادههــا و اطالعاتــی کــه بــر روی رایانههــای
دیگــر موجــود در شــبکه ،ذخیــره شــد ه اســت
دسترســی پیــدا کنــد .قابلیــت دسترســی بــه دادهها و
اطالعــات در دســتگاههای ذخیرهســازی اشــتراکی،
از ویژگیهــای مهــم بســیاری از شــبکههای اســت.
هدف از یک شبکه رایانهای
• تســهیل ارتباطــات :بــا اســتفاده از شــبکه ،افــراد
میتواننــد بــه آســانی از طریــق رایانامــه (،)E-mail
پیامرســانی فــوری ،اتــاق گفتگــو (،)Chat room
تلفــن ،تلفــن تصویــری و ویدئــو کنفرانــس ،ارتبــاط
برقــرار کننــد.

• اشــتراک گــذاری نرمافزارهــا :کاربرانــی کــه
بــه یــک شــبکه متصلانــد ،میتواننــد برنامههــای
کاربــردی موجــود روی کامپیوترهــای راه دور را
اجــرا کننــد.
امــروزه معنــای اصطالح «فنــاوری اطالعات» بســیار

• اشــتراک گــذاری ســختافزارها :در یــک محیــط
شــبکهای ،هــر کامپیوتــر در شــبکه میتوانــد بــه
منابــع ســختافزاری در شــبکه دسترســی پیــدا
کــرده و از آنهــا اســتفاده کنــد؛ ماننــد چــاپ یــک
ســند بــه وســیله چاپگــری کــه در شــبکه به اشــتراک
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گســترده شــده اســت و بســیاری از جنبههــای
محاســباتی و فنــاوری را در بــر میگیــرد و نســبت
بــه گذشــته شــناخت ایــن اصطــاح آســانتر شــده
اســت .چتــر فنــاوری اطالعــات تقریبـ ًا بــزرگ اســت
و بســیاری از زمینههــا را پوشــش میدهــد.
متخصصیــن گــروه آرکاشــید از نصــب برنامههــای
کاربــردی تــا طراحــی شــبکههای پیچیــده و پایــگاه
دادههــای اطالعــات را در رزومــه کاری خــود دارنــد
و آمــاده ارائــه خدمــات حرفــهای در ایــن زمینــه
هســتند.

Indoor & out door LED display

امــروزه بــا پیشــرفتهای شــگرف در عرصــه
فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی شــاهد بــه
وجــود آمــدن شــکلهای جدیــدی از تبلیغــات و
اطــاع رســانی هســتیم .یکــی از مــدرن تریــن و
موثرتریــن ابزارهــای تبلیغاتــی ،تابلــو روان و
تلویزیونهــای غــول پیکــر شــهری میباشــد
کــه اخیــرا در کشــور مــا نیــز بــه طــور قابــل
توجهــی از آن اســتقبال شــده اســت .ایــن تابلوهــا
معمــوال بــرای بخــش آگهیهــای تجــاری ،روز
شــمار پروژههــا ،پیامهــای مناســبتی ،پیامهــای
آموزشــی و فرهنگــی و تبلیغــات و  ...مــورد اســتفاده
میباشــد و میتــوان در مکانهــای تجــاری ،اداری،
مســکونی ،آموزشــی ،معابــر شــهری ،پمــپ بنزینهــا
و همچنیــن فضایــی داخــل نمایشــگاهها ،ســالنهای
انتظــار بیمارســتانها و درمانگاههــا ،ســالنهای
ورزشــی ،فرودگاههــا و  ...نصــب شــوند.

•
•
•
•

قابل ارائه  LEDهای مختلف از تولید کنندگان برتر  LEDدر جهان
تحمل شرایط محیطی دما ،اشعه خورشید ،باد ،برف ،باران ،گرد و غبار
دقت پردازش رنگ بسیار باال
در مدل های تک رنگ ،سه رنگ ،هفت رنگ256 ،رنگ و Full Color

برخــی از ویژگیهــای تابلــو روان و تلویزیــون
شــهری
• قابل استفاده در فضای باز و بسته
• قابل روییت در برابر تابش نور خورشید
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Facade lighting , Interior lighting & landscape

نورپــردازي بعــد چهــارم معمــاري محســوب
ميشــود کــه بــا ترکيــب نــور و ســايه ميتــوان
يــک فــرم را خلــق کــرد .در حقیقــت نحــوه طراحــي
روشــنايي و نورپــردازي اســت کــه درک ُبعــد را
برايمــان امکانپذيــر ميســازد.
نــــورپردازی را مىتــوان يكــى از مهمتريــن
بخشهــاى طراحــی دانســت.
در واقــع آنچــه معمــاران بــزرگ طراحــى مىكننــد
كــه شــاهكار اســت ،تنهــا كمتــر از نيمــى از
طــول روز در مقابــل چشــم بازديدكننــدگان قــرار
مىگيــرد و در تاريكــى شــب گــم مىشــود.
گــروه آرکاشــید بــا بهــره گیــری از نــرم افزارهــای
روز دنیــا از قبیــل  Diya lux، Maya، 3Dو  ...و
هچنیــن شــناخت تجهیــزات داینامیــک و اســتاتیک
نورپــردازی در ســه حــوزه نورپــردازی داخلــی،
نمــای ســاختمان و نورپــردازی فضــای ســبز فعالیت
میکنــد .مهندســین و کارشناســان مــا بــرای ایــن
منظــور ســه گام زیــر را رعایــت مــی کننــد.

• 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
 نورپــردازی :خلــج دوبــارهفضــا از دل تاریکــی
• گام سوم :طراحــی
 شدت نور رنگ نور جهت نور موقعیت منابع نوری -انرژی

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