
 هوشمند سیستم حفاظت منزل

 

 حالت 7طون با قابلیت تعریف هر زون به  5دارای 

برای همه تماس  callفارسی و  smsبا قابلیت ارسال  contactحافظه  10و  adminحافظه  4دارای 

contact ها 

 تماس با خط ثابت و سیم کارت 

  واقعه آخر به همراه  زمان و تاریخ وقوع  99ثبت 

 24  پیام مجزا 4تا  1ضبط به صورت ثانیه پیام قابل 

  گزارش مختلف برای  9ارسالadmin ها 

 تنظیمات متنوع برای رله گزینشی 

 امکان بی صدار کردن آالرم و تک آزیر 

  قابلیت کنترل وتغییر برخی تنطیمات سیستم توسطios  و android APP 

  ریموت و سنسور بیسیم در سیستم–امکان غیرفعال کردن موقت زون 

 

 های حرفه ای  یوتپو:مشکالت بستر شبکه را به حداقل میرساند.سوئیچ 



 

 

 تحولی عظیم در دنیای آنالوگ

 هایک ویژن TURBO HD 4.0با راهکارهای 

  4قابلیت ضبط و نمایش تصاویر با وضوح تصویرK ULTRA HD 

  قابلیت فشرده سازی تصاویر به کمکH.256+   درصد وکاهش هزینه های ذخیره سازی  75تا 

 بلیت دید در شب فوق العادهقا 

  مجهز به تکنولوژیPOC)تجربه سیستم آنالوگ بدون نیاز به کابل برق( 

 

 

 

 RDS PTZدوربین های حرفه ای بالت 



 HXS-215مدل 

 

 

 1080Pسنسور سونی  -1

 برابر زوم اپتیکال 30 -2

 متر دید در شب 100 -3
 درجه 360چرخش نامحدود  -4
 درجه در ثانیه 350حداکث سرعت چرخش  -5

 IP66حفاظتیدرجه  -6

 PRESET نقطه 256 -7

 AUTO SCANگروه  8 -8

 PATTERNگروه  4 -9

 IPS-215مدل 

 1080P34227سنسور پاناسونیک  -1
 برابر زوم لپتیکال 15 -2
 متر دید در شب 80 -3



 درجه  250چرخش  -4
 درجه در ثانیه 12حداکثر سرعت چرخش  -5

 IP66درجه حفاظتی  -6

 PRESETنقطه  255 -7

 

 سیستم حفاظت منزل

 

 

 

 

PMD-G110 
سنسور تشخیص حیوانات با پایه منحصر 

به فرد دارای دو لنز با دید افقی و 
 تحتانی

MD-G140 
 passive140تنها سنسور مادون قرمز 

 14درجه موجود در بازار با بیش از 
 NONمتر دید طولی با گارانتی 

LIMIT نامحدود( جهانبان  پایدار( 

CMD-G360 
درجه با  360سنسور مادونقرمز 

 قابلیت تنظیم مدار باز و بسته

 

 

 

 High Speed dome  AXTONاسپیدام های حرفه ای 



 

 AXX-230مدل  

 1080Pسونی  IMX 323سنسور  -1

 برابر زوم اپتیکال 30 -2

 متر دید در شب 120 -3
 درجه 360چرخش نامحدود  -4

 درجه در ثانیه 360حداکثر سرعت چرخش  -5

 IP66استاندارد حفاظتی  -6

 PRESETنقطه 220 -7

 AUTO SCANگروه  3 -8

 AXTONاسپیدام تحت شبکه – AXP-220مدل 

 1080Pسونی  IMX 323سنسور  -1

 برابر زوم اپتیکال 30 -2
 متر دید در شب 120 -3

 درجه 360چرخش نامحدود  -4
 درجه در ثانیه 200حداکثر سرعت چرخش  -5

 IP66استاندارد حفاظتی  -6

 PRESETنقطه 220 -7



 AUTO SCANگروه  3 -8

 کیبرد کنترل دوربین تحت شبکه  -  AXX-230مدل 

 ONVIF2.4پشتیبانی از  -1

 رنگی LEDنمایشگر  -2

 HDMIو   USBخروجی  -3

 

 

 مخصوص سیستم های مدار بسته UPSدستگاه های 

 دارای سیستم حفاظت شده در برابر هر گونه نویز و نوسان الکتریکی -1

 ،اتصال کوتاهمدار حفاظت اضافه ولتاژ ورودی ،بار مصرفی  -2

 ACولت  240تا  100رنج وسیع ولتاژ ورودی از  -3

 خروجی های مختلف به همراه فیوزهای حفاظت جداگانه -4
 مدار شارژ منحصر به فرد جهت باال بردن طول عمر باطری -5

 چراغ نشانگر وضعیت ورودی و خروجی و شارژ باطری -6
 های مغناطیسی جعبه فلزی قفل دار جهت حفاظت دستگاه از صدمات فیزیکی و میدان -7
 نصب آسان -8

-EN55022:2010,EN55024:2010,EN61000-3دارای استاندارد های متنوع  -9

2:2014,EN61000-3-3:2013,EN60950-

1:2006,+A1:2010,+A12:2011,+A2:2013 

 ماه گارانتی امرتات 12 -10

 



 .دیخود عرضه کن انیبه مشتر دیتوان یسنسور خانه هوشمند که م 5

شرکت با  کیکه هر روز  لیدل نیمفهوم خانه هوشمند همچنان مبهم است به ا یعاد انیمشتر یبرا 

آنها را  یکند که خانه ها یدهد و ادعا م یارائه م یدیکه محصول جد دیآیاستارتاپ به وجود م کی

که  کنندیموضوع را درک م نیا انیکه اکثر مشترابیم یتر در م قیدق یهوشمند تر خواهد کرد. با نگاه

 دهند. ینم شیبه خانه افزا یارزش چیاز محصوالت واقعاً ه یاریبس

 روشن ارائه دهند یاستراتژ کی دیو  ارائه دهندگان راه حل با تورهاینتگریا ستمیس طیشرا نیدر ا 

به آنها کمک  تواندیو چگونه م ستیدرک را بدهد که خانه هوشمند واقعاً چ نیا انیکه بتواند به مشتر 

 ؟کند

 .میدهیم حیشود را توض یاز آنها استفاده م یهوشمند ساز یکه برا سنسورهاییاز  یینمونه ها 

 آتش: صیتشخ یسنسورها 

تا به امروز  یسنت ریدزدگ ستمیس کیاست . خانه ها کابوس صاحب نیمدتهاست که بدتر یآتش سوز 

 یاروهیهشدار صاحبخانه و ن لهیبه وس ازیدر خدمت مردم بوده است و در صورت ن یبه خوب

 تواندیرا م یورود هرگونه گاز خطرناک توانندیم یحت دیجدسنسورهای کند اما  یرا آگاه م ینشانآتش

 برساند اعالم کند. بیو اموال آنها آس مردمبه 

IBM  :نه تنها دود و  دیجد یاز سنسور ها یبرخ کندیخاطرنشان م یوco دهند بلکه  یم صیرا تشخ

مانند گرد  ییها ندهیآال زانینظارت داشته باشند و مراقب م زیهوا در خانه شما ن یکل تیفیتوانند و ک یم

سنسور را ارائه  نیهنگام استفاده از ا مهیب یهاکه شرکت ییها فیباشند تخف زیو غبار و ذرات معلق ن

 .جذاب هستند اریبس دهندیم

 سنسورهای تشخیص نشتی:

 ایکولر  یها نیاز ال یکی یشکستگخبر ادعای بیمه است.پس از آتش سوزی ،نشت آب دلیل اصلی در 

ممکن است نه  رایود زنشبدوست ندارد که آن را به  صاحبخانه ای چیاست که ه یزیها چ یلوله کش

 یابهایباشد رد رگذاریتاث زیکه در همان ساختمان هستند ن ییهاخانه ریفقط در همان خانه بلکه در سا

 یراه حل برا کیو  دیرا بشناس تمنبع نش دهدیدار هستند که به شما امکان م یراه حل کیآب  ینشت

 یلوله ها یزدگ خی لیبه دل ماکه خانه ش نیتواند ا یسنسور رطوبت م کی:  دیگویم IBM.  دیابیآن ب

 .کند یرسانو اطالع صیآب در معرض خطر باشد را تشخ یهالوله یشکستگ

 دیتوان یم نیدر خانه شما وجود دارد بنابرا یدهند که نشت یسنسورها به شما هشدار م نیا :گفت یو

آب هیتر در اطراف  توانیسنسور را م دیبرطرف کن یدگید بیقبل از آس یمشکل را بالفاصله زمان

که در معرض خطر نشت آب از قرار داد.  یزیفاضالب و هرچ، نکیس ،زریفر خچالی، ییظرفشو نیماش

 . دیمشکل به خانه برو یبرا دیتوان یآب را به شما اطالع دهد شما م یسور وجود هرگونه نشتاگر سن

 هوشمند یریتصو فونیآ



از آنها  نانیاطم یبه خانه ها برا یاست و کنترل دسترس نیتمام مالک یاصل یهاکه از دغدغه تیامن

در  یتا متوجه چه کس دیو در را باز کن دیدر خانه باش دیکه مجبور بود ییآن روزها گریمهم است د

تلفن  قیخانه را از طر یورود دیتوان یم ییدئویهوشمند و یهاخارج از گذشته است اکنون با تلفن

 . دیکنترل کن هستیدهمراه خود از هر کجا که 

دستگاه جالب  نیهست ا زیسنسور بازدارنده از سرقت ن کیهوشمند  یریتصو فونیگفت آ نیهمچن یو

پشت درب خانه  یکه چه کس دینیتلفن هوشمند خود بب قیدهد تا از طر یامکان را م نیبه شما ا

 شماست.

IBM پشت در است و  یکه چه کس دیبدان دیچه بخواه دیشما تنها در خانه باشه که چ دهدیم حیتوض

هوشمندتان متوجه موضوع  یگوش قیهم در خانه باشد باز هم از طر یکس و دیچه در محل کارتان باش

و  شمااز خانه  سارقینبود و هم  دیمطلع خواه زیبا وجود سنسور درب هم شما از همه چ دیشو یم

 خواهند کرد  یدر آن محدوده دور یریهرگونه درگ

 :سنسور حرکت

در منطقه  یحرکت ایآ نکهیتا از ا دهدیخانه اجازه م به صاحب یژگیو نیا داستیهمانطور که از نامش پ

 نیا ستیدر خانه ن یکس یمطلع شود به خصوص وقت ریخ ایمشخص از خانه به وجود آمده است 

 .نسبت به هرگونه مزاحمت هشدار دهند توانندیسنسورها م

حرکت کودک  تواندیم نیباشد و والد دیمف سیارتواند ب یم یژگیو نیدر خانه باشد ا یاگر کودک نیهمچن 

 یرینظارت تصو یها ستمیبا س توانندیم نیهمچن یحرکت یاز خانه محدود کنند ها یرا در مناطق خاص

 افتاده است. یکه چه اتفاق دینیهشدار بب افتیهنگام در دیتوانیکه م یمعن نیشوند به ا کپارچهی

IBM یعال اریبس زین یدر انرژ ییکمک به صرفه جو یبرا یحرکت یکه سنسورها دهدیم حیتوض 

ترموستات وصل شوند و بر اساس  ینورپرداز ستمیبه س تواندیسنسورها م نیا:گفت ی هستند و

در اتاق نباشد چراغ ها خاموش  یبه عنوان مثال کس.کنند  جادیتعادل ا یبر مصرف انرژ ازین زانیم

 .شود میتنظست ا یاتاق خال ایتعداد افراد شاغل هستند و  ایآ نکهیاتاق متناسب با ا یدر دما ایشوند 

INTERCOM 

کنترل  شده است نصب خانهمختلف را که در  یسنسورها یبود تمام دیروش شما قادر خواه نیدر ا

در خانه با تلفن  یریتصو یدهد تا در زمان دور بودن تماس ها یامکان را م نیبه شما ا نیهمچن دیکن

 مراقبتبه  ازیدر خانه باشند و ن ناست که افراد مس دیمفی هنگام ژهیامر به و نیا دیخود داشته باش

 .داشته باشند ژهیو

 

 هوشمند یدر ساختمان ها یبریسا تیامن نیتام یسه مرحله برا

Whitepaper   تهدیدات امنیتی احتمالی را برا ساختمان های هوشمند ذکر کرده و اینکه  چگونه هر

 شهامدار در اکوسیستم می تواند به شکلی کمک کند تا از بروز مسائل جلوگیری کند.



 

 

 آسیب پذیری در ساختمان های هوشمند

با  یبریسا نیاز جمله مجرم شودیم یناش یساختمان هوشمند از منابع مختلف یبرا یتیامن داتیتهد

 .مخرب یها یخود ها و hacktivistو یاسپانسر یهاگروه یمال یهازهیانگ

باتوجه ندارند   loTتیدر مورد امن یکه دانش کاف HVAC نیبرق توسط مهندس فیاز جمله نصب ضع 

باعث  PEN TEST PARTNERS توسط یتیامن قیتحق کیدر برابر حمالت بر اساس  یریپذ به آسیب

از  یاحتمال یدهایو تهد یاساس یاز نگران یکیبه عنوان  نترنتیدر ا BMSیقرار گرفتن کنترلر ها

 .دستگاهها هستند یبه خرابکار لیکه ما شودیم ییسمت هکرها



 

مورد حمله  توانندیم نیساختمان همچن ونیاتوماس یستمهایس WHITE PAPERبه گزارش سرویس 

که  یمینسخه قد نیچند نیو همچن ستمیموجود در س یهایریپذبیکه از آس ردیقرار بگ زیبدافزارها ن

 ردهد تا کنترل یامکان را به شما م نیو ا کندیعموم مردم شناخته شده بودند سوء استفاده م یقبالً برا

 .رندیرا به دست گ یا رهیزنج یو سوپرمارکت ها مارستانهایدر ب فریزرها و چیلرهامربوط به  یها

پیشنهادات زیر را برای  WHITEPAPERبه منظور بهبود امنیت سایبری برای ساختمان های هوشمند 

 صاحبان ساختمان ها و مدیران آنها و برای هوشیاری بیشتر ذکر کرده است:

 :ارزیابی ریسک 1مرحله 

مالکان  ایساختمان  ریمد کی .ساختمان باشد کی تیامن نیدر تام یقدم اساس نیاول دیبا سکیر یابیارز

در  ییها بیو چه آس هاییدارا، دکنندگانیبازد ،کارکنان،مستاجران  یبرا یبدانند چه خطرات دیبا

 یابیارز دیز بایها ن نهیشود هز جادیممکن است ا نترنتیو متصل به ا یساختمان یهاو دستگاه هاستمیس

 .در ساختمان چه خواهد بود یتیامن یها ستمیس یاجرا هیبازگشت سرما نکهیشوند و ا

 پروتکل اتصال :2مرحله  

ارتباط  گریکدیبه  یارتباط یپروتکل ها قیهوشمند از طر یها در ساختمانها ستمیدستگاه ها و س

و نصب کننده ها  یساز کپارچهی ستمیکه طراحان س دهدینشان م  WHITEPAPER.کنندیبرقرار م



 اینکه  داشته باشند یآگاه یریگ میتصم یمربوط به پروتکل برا یبریسا تیو امن رندیبگتصمیم درست 

را حتماً در نظر  یرد در فرم اصلاعتبار و عدم  دییتا ،یمانند رمزگذار دهدیارائه نم ای دهدیارائه م

 .داشته باشند

 : مشارکت ذینفعان 3مرحله

هر  یتواند از سو یآن م لیال.شود د یواحد آشکار نم ندیفرآ کی نیدر ا یمجاز یدر فضا صنق

 کیرا در  نهیهز یاحتمال WHITEPAPER جهیشود در نت جادیهوشمند ا یدر ساختمان ها یقسمت

به عنوان مثال  .کمک کند نفعانیو کمک ذ یبریسا تیامن یازهایذکر کرده است تا به حل مسئله ن ستیل

که  رندیساختمان را بپذ یبریسا تیامن یارهایاهداف و مع تیمسئول دیساختمان با سانمعماران و مهند

 نیاست در ع هاستمیکه مربوط به س ییها تیداده اند و چه مسئول لیرا که تحو یبریسا تیامن فیوظا

 یبریسا تیبا امن یتیریو مد یتیامن تیگزارش وضع یسازکپارچهی یبر رو دیبا ریو مد نیحال ساکن

 .شوند تمرکزم

 

 

  



 

 

 

 


