
لیست قیمت کمپــــــانی )محصوالت منتخب( 
به همراه معرفی اجـمالی

 Gira System 3000 Gira E2 stainless steel, falat installation  Gira E2 KNX pushbutton sensor 3 Plus -5gang

 Gira DCS mobile  Gira eNet SMART HOME

MOBOTIX 7 M73 High Performance IoT Camera  Maico  WS 160 Flat KBZET Centralised ventilation unit  Maico Kleinraumventilatoren ECA piano

Gira System 106, aluminium, camera module

شرکت َژفَکـــر/ بهار 1400
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خــــــانـه هوشمند
ساختمان هوشمند
زنـدگـــی هوشمند



تعهد نسبت به آینده

سیســتم های  بــه  شــدن  ســاختمان ها  مجهــز 
الکتریکــی بــا فنــاوری بــاال )High-tech( نیازمنــد 

اســت بــه:
        محصوالت باکیفیت،

 خدمات تخصصی طراحی و راه اندازی...

ــات  ــه اطالع ــی ب ــه دسترس ــت ک ــوی اس ــه  نح ــور ب ــن بروش ــی ای طراح
ایــن خصــوص: باشــد؛ در  امکان پذیــر  بــه ســادگی  بیشــتر، 

ــر نســخه PDF را مطالعــه می فرماییــد، می توانیــد روی لینک هــا کلیــک  _ اگـ
نماییــد.

_ اگــر نســخه چاپــی را مطالعــه می فرماییــد، عــالوه بــر امــکان اســتفاده از 
ــد. ــد QR Code  هــا را اســکن نمایی لینک هــا، می توانی

ممکــن اســت کــه تصاویــر محصــوالت، کمــی بــا واقعیــت تفــاوت پیــدا کــرده 
باشــد؛ بــرای مشــاهده نمونه هــای واقعــی، بــا مــا در تمــاس باشــید.

 Mobotix ،Gira نماینــده ی  عنــوان  بــه  ژفکــر  
ســاختمان،  بــرق  صنایــع  )رهبــران   Maico و 
دوربین هــای تحت شــبکه و سیســتم های تهویــه 
ایــن  تخصصــی  خدمــات  و  تجهیــزات  آلمـــــان(، 

می نمایــد. عرضــه  را  کمپانی هــا 

^

َژفَکــــر )Zafkar( واژه ای فارسی به معنی شکیبا است.

درباره ژفکر 

درباره جیرا و سیستم هوشمند ساختمان 

ویژگی های جیرا 

محصوالت هوشمند

دربازکن صوتی-تصویری 

انواع مدل های کلید و پریز

محصوالت خاص 

درباره مایکو 

ویژگی های مایکو             

محصوالت مایکو 

درباره موبوتیکس 

محصوالت موبوتیکس 

تآییدیه های ژفکر

پروژه های ژفکر 
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پروژه های ژفکر

شرکت ژفکر /31

کارخانه صنعتی آتروپارسکارخانه صنعتی آتروپارس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما، گروه مهندسین و اجرا: شرکت آتروپارس )کارفرما(
موقعیت/ نوع کاربری: پرند/ صنعتی

سال بهره برداری: 1395
Gira,etc. / KNX روشنایی )سوئیچ و دیم(: بیش از 80 کانال

و...

jafkar.com/services/projects/ferdosi

jafkar.com/services/projects/atropars

ــال KNX در 180 زون  ــش از 500 کان ــش: بی ــرمایش/ گرمای س
Gira, etc. /

ــرویس ها  ــه س ــا، تهوی ــه پریزه ــوئیچینگ )تغذی ــوارد س ــایر م س
Gira,etc. / KNX و...(: یــش از 250 کانــال

مکانیــکال )موتورخانــه، اســتخر و جکــوزی(: بیــش از 210 ورودی 
 Gira, Arcus, ــتغرق ــتات مس ــا 16 ترموس ــال ب ــی دیجیت و خروج

 etc. / KNX
Gira,etc. / KNX بیش از 850 کانال

و...
jafkar.com/services/projects/yas

مجتمع مسکونی یاسمجتمع مسکونی یاس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرمــا، گــروه مهندســین و اجــرا: مهنــدس خواجــه  نصیــری     
)آرشــیتکت(

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دربند / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 24 واحــد و مشــاعات در 

ــع  12 طبقــه، بیــش از 12000 مترمرب
سال بهره برداری: 1395

Gira,etc. / KNX روشنایی )سوئیچ و دیم(: بیش از 1500 کانال

هتل بزرگ فردوسیهتل بزرگ فردوسی
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

کارفرما، گروه مهندسین و اجرا: هتل بزرگ فردوسی )کارفرما(
موقعیت/ نوع کاربری: تهران، فردوسی / هتلی

فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 32 اتــاق در 2 طبقــه، بیــش 
از 700 مترمربــع

سال بهره برداری: 1388



شرکت ژفکر / 3

درباره ژفکر

شرکت   ژفکر

2006 /1356 13841978 /

Letter of Confirmation 

09.01.2017, EX/EOS

GIRA تأییدیه نمایندگی انحصاری

ژفکــر شــرکتی خانوادگــی اســت کــه از بــدو شــکل گیری )1354 
ــا  ــاختمان ب ــی س ــزات الکتریک ــات و تجهی ــه تأسیس ــی( در زمین شمس

تمرکــز بــر کیفیت هــای برتــر فعالیــت می نمایــد. 
هــدف ژفکــر بــا ســابقه 45 ســال نمایندگــی انحصــاری کمپانــی GIRA و 
همچنیــن اخیــراً کمپانــی MAICO آلمــان، خدمت رســانی بــه مشــتریان 
ــر  ــتانداردهای باالت ــال اس ــه دنب ــه ب ــت ک ــری اس ــر و آینده نگ بلندنظ
بــرای آســایش و ایمنــی بیشــتر در کنــار زیبایــی، صرفه جویــی انــرژی 

و حفــظ محیــط زیســت هســتند.

در این راســتا از ســال 2005 میالدی، مشــاوره و مهندســی سیستم های 
هوشــمند )BMS( بــر پایــه اســتاندارد بین المللــی KNX نیــز در دســتور 
ــه KNX در  ــمی موسس ــکار رس ــن هم ــت و دومی ــرار گرف ــر ق کار ژفک
ایــران شــد. همزمــان، ژفکــر بــا ورود بــه عرصــه سیســتم های نظــارت

تصویــری Web-based، همــکاری بــا کمپانــی MOBOTIX آلمــان را آغــاز 
ــا اخــذ گواهینامه هــای معتبــر، گام هــای بزرگــی در  ــا کنــون ب نمــود و ت
ــی  ــول فن ــت اص ــا اولویّ ــمند ب ــای هوش ــرای پروژه ه ــازی ج فرهنگ س

برداشــته اســت.

jafkar.com/services/about-us                     :اطالعات بیشتر

ــا کالس محصــوالت  ــر متعهــد اســت کــه ب ــات، ژفکــــ ــه خدمــ در زمین
خــود  ســرمایه  عمــده  لــذا  نمایــد؛  فعالیــت   Made in Germany

بــا  کــه  نیروهایــی  پــرورش  و  جــذب  بــه  داده  اختصــاص  را 
روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه  تــالش  و  دقــت 
منظــور  صداقــت  بــا  و  حرفــه ای  صــورت  بــه  را  جزئیــات  تمامــی 
تــالش  و   دقــت   بــا  کــه  موظفنــد  ژفکــر  متخصصیــن  نماینــد. 

کســب  بــه  نســبت  روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه 
رضایــت طرف هــای داخلــی و خارجــی و حفــظ اعتبــار شــرکت کوشــا 
بــوده، بهتریــن بازدهــی را ارائــه نماینــد. ایــن خدمــات از بررســی فنــی 
ــتیبانی  ــوزش و پش ــا آم ــود و ت ــروع می ش ــنهاد ش ــه پیش ــروژه و تهی پ

ادامــه می یابــد.

گواهینامه آموزشی DIAL آلمان

پروژه های ژفکر
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پروژه خانه شریفی هاپروژه خانه شریفی ها
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

شــریفی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)آرشــیتکت( تغابنــی  آقــای  جنــاب  )کارفرمــا(/ 

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دروس/ مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 7 طبقــه، بیــش از 1500 

مترمربــع 
سال بهره برداری: 1394

برخی ویژگی هابرخی ویژگی ها
ســال  در  خاورمیانــه  معمــار  بین المللــی  معتبــر  جایــزه  برنــده 

2014 و برنــده جایــزه معمــار ســال 92
کاربری راحت با پشتیبانی از زبان فارسی و پالک های گرافیکی 

سیستم صوتی پیشرفته Revox آلمان
 DALI سیستم روشنایی پیشرفته

 امــکان کنتــرل و نظــارت بــر کل ســاختمان با اســتفاده از نمایشــگر 
دیــواری لمســی در هــر طبقه

 دسترسی اختصاصی به پاسانسور با دستگاه اثر انگشت
صرفه جویــی بیشــتر در سیســتم ســرمایش/ گرمایــش بــه واســطه 

وجــود شــیرهای برقــی بــرای هــر فن کوئــل

ساختمان برق منطقه ای مشهدساختمان برق منطقه ای مشهد
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

منطقــه ای  بــرق  شــرکت  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)مجــری( منیــران  مهندســی  شــرکت  رضــوی/  خراســان 

موقعیت/ نوع کاربری: مشهد / اداری
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 8 طبقــه اداری بــه انضمــام 

پارکینــگ، بیــش از 13000 مترمربــع
سال بهره برداری: 1389

ویالی مسکونی لواسان، نارانویالی مسکونی لواسان، ناران
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

ابریشــمی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)کارفرمــا(

موقعیت/ نوع کاربری: لواسان، ناران / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: ویالیــی و مشــاعات در 4 

طبقــه، بیــش از 700 مترمربــع 
سال بهره برداری: 1390

jafkar.com/services/projects/bargh-mashhad

jafkar.com/services/projects/abrishami

jafkar.com/services/projects/sharifiha



کارخانه صنعتی آتروپارس - پرندهتل پارسیان اوین - تهرانساختمان برق منطقه ای - مشهد خانه شریفی ها - تهران، دروس      

واحد مسکونی - سلمان شهر، قوالماسهتل بزرگ فردوسی - تهراندفتر اداری - تهران، قلهکمجتمع مسکونی - تهران، دربند      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ژفکــر صادقانــه تــالش می نمایــد پشــتوانه محکمــی از طریــق رضایــت طرف هــای 
خارجــی و مشــتریان داخلــی بــا انــواع پروژه هــا را فراهــم نمایــد:

- ساختمان های مسکونی، ویالیی
- ساختمان های اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی

- هتل ها
- بیمارستان ها

- کارخانه ها و...

پروژه های ژفکر
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jafkar.com/services/projects                        :اطالعات بیشتر

برخی از پروژه های ژفکر:

شرکت ژفکر / 4

ســاختمان نظیــر کلیدهــا و پریزهــا، حســگرهای مختلــف، ترموســتات ها، 
 FM شســتی های هوشــمند، سیســتم دربازکــن و... حتــی رادیــوی

همگــی در قالبــی یکســان و طرحــی هماهنــگ دیــده شــوند.
 از طریــق ایــن لینــک، تنــوع طرح هــا قابــل مشــاهده اســت و مشــتریان 

به راحتــی می تواننــد بــا ســلیقه  خــود دســت بــه ترکیــب آنهــا بزننــد.
designkonfigurator.gira.de/en

همچنیــن طیــف کامــل محصــوالت جیــرا به همــراه تمــام مشــخصات فنــی 
آنهــا در کاتالــوگ آنالیــن ایــن کمپانــی قابــل مالحظــه اســت.

katalog.gira.de/en/

شــرکت خانوادگــی جیــرا، از بدو تولد )1905 میــالدی( تا امروز با بیش 
از 110 ســال ســابقه درخشــان در آلمــان، همــواره بــا معرفــی ایده های 
نــو و ابداعــات بی نظیــر، نقــش خــود را به عنــوان تعریف کننــده  معیارهــا 
و اســتانداردهای جدیــد در صنعــت بــرق ســاختمان حفــظ کــرده اســت.

ــودن  ــاژوالر ب ــرا، م ــوع جی ــوالت متن ــته محص ــای برجس  از ویژگی ه
آن هاســت؛ بدین معنــا کــه محصــوالت، بــر حســب نیــاز و ســلیقه  
ــی حاصــل از  ــب می باشــند. هارمون ــل ترکی ــا یکدیگــر قاب مشــتریان ب
ــزای ــیعی از اج ــف وس ــه طی ــده ک ــبب گردی ــوع، س ــاف و تن ــن انعط ای

درباره جیرا

Gira کمپانی

آن  بــر  را  کمپانــی  ایــن  جیــرا،  خــاص  محصــوالت  بــاالی  فنــاوری 
ــدان  ــد. عالقه من ــیس نمای ــی تأس ــگاه اختصاص ــک دانش ــه ی ــته ک داش
می تواننــد بــه صــورت رایــگان عضــو دانشــگاه جیــرا شــوند و دانــش 
ــد. ــب نماین ــوری کس ــای غیرحض ــق دوره ه ــوالت را از طری ــی محص فن

akademie.gira.de/de/Home

نمایشــگاه های  در  شــدن  برگزیــده  و  متعــدد  جوایــز  دریافــت 
بین المللــی، ثمــرة پیگیــری  دائــم همیــن اصــول اســت. اســتانداردها و 
نشــان های ذیــل، کیفیــت بــاال، قابلیــت اعتمــاد و ســازگاری محصــوالت 

ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن می نمایــد.

jafkar.com/products/about-gira               :اطالعات بیشتر



استاندارد پیشرو و قابل اعتماد برای هوشمندسازی ساختمان ها، با بیش از 400 تولیدکننده از 40 کشور

تمامــی اجــزای برقــی ســاختمان ها نظیــر چراغ هــا، سیســتم های ســرمایش/
گرمایــش، هواکش هــا، پرده هــای برقــی... تــا دوربین هــا، سیســتم های 
ــور و  ــور، ژنرات ــد آسانس ــاعات مانن ــا و مش ــات پارکینگ ه ــی، تأسیس حفاظت
موتورخانــه و... ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در یــک شــبکه هوشــمند قــرار 
گیرنــد و عملکردهایــی متناســب بــا شــرایط را انجام دهنــد. در ایــن خصوص، 
اســتاندارد بین المللــی * KNX بــا ارائــه ســامانه ای غیرمتمرکز و قابل توســعه 
ــر  ــری و ب ــن انعطــاف را ایجــاد کــرده کــه در صــورت تغییرکارب ــده، ای در آین
اســاس ســالئق ســاکنان، بــه راحتــی بتــوان بــا یــک نرم افــزار واحــد به صورت

یکپارچــه نســبت بــه تعریــف برنامه هــای جدیــد بــرای تک تــک تجهیــزات از 
برندهــای مختلــف  اقــدام نمــود. 

جیــرا بــه عنــوان یکــی از شــاخص ترین اعضــای مؤسســه KNX بــا تولیــد 
محصــوالت هوشــمند ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه تقریبــاً هرگونــه 
ســناریوی کنترلــی در ســاختمان های بــزرگ و کوچــک بــا کاربــری راحــت 
ــی و  ــایش، ایمن ــش آس ــاً افزای ــود و نتیجت ــر ش ــک میس از دور و نزدی
امنیــت، صرفه جویــی در مصــرف و حفــظ محیــط زیســت حاصــل گــردد. 

سیستم هوشمند ساختمان

شرکت ژفکر / 5

knx.org        :اطالعات بیشتر  *

تأئیدیه های  ژفکر

شرکت ژفکر / 28
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ویژگی های جیرا

Gira Esprit Gira Door intercom

GiraTouch panel Gira Nurs Call system
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برنده جوایز بین المللیبرنده جوایز بین المللی

    بدیع    بدیع
       نوآوری در محصوالت، آینده نگری و خالقیت در راهکارها

Innovative

   ظریف   ظریف
بیش از 200 طرح جذاب در انواع مدل های مدرن و کالسیک

Elegant

 کارآمد کارآمد 
 کاربرد آســان و متناســب انواع نیازها؛ 

      بــا بیــش از 300 محصــول ماژوالر در هر طرح

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال  

)UV عمــر طوالنــی )ضدضربـــه؛ مقاوم در برابر  

  عــاری از مــواد هالوژنــه؛ ضدآب )IP باال(

Made in Germany

Qualityful

محصوالت موبوتیکس

شرکت ژفکر / 27

open-new-idea-7-mobotix    :اطالعات بیشتر Mobotix-move-camera   :اطالعات بیشتر    

thermoghraphic-camera  :اطالعات بیشتر    special-camera   :اطالعات بیشتر    

outdoor-camera   :اطالعات بیشتر indoor-camera    :اطالعات بیشتر 

(€) یورو

دوربین های دو چشمی بولت .1MX-M16 :1,299شروع قیمت از €

دوربین های دو چشمی دام .2MX-D16 :1,299شروع قیمت از €

دوربین های دو چشمی دام پاناروما .3MX-D16-P1,299 €

دوربین های چشم ماهی .426MX-Q :829شروع قیمت از €

دوربین های تک چشمی بولت .5MX-M26 :829شروع قیمت از €

دوربین های تک چشمی دام .6MX-D26 :829شروع قیمت از €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های بیرونی موبوتیکس
(€) یورو

€شروع قیمت از:  MX-v16479دوربین دام1.

€شروع قیمت از:  MX-c16479دوربین سقفی چشم ماهی2.

€شروع قیمت از:  MX-p16479دوربین سقفی با لنز قابل تنظیم3.

€شروع قیمت از:  MX-i26479دوربین دیواری4.

€شروع قیمت از:  MX-c26 Audio Package529دوربین سقفی چشم ماهی5.

€شروع قیمت از:  MX-p26 Audio Package529دوربین سقفی با لنز قابل تنظیم6.

دوربین دیواری .7MX-i26 Audio Package529  :شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های داخلی موبوتیکس

(€) یورو

دوربین های بولت ساده با .1LED IR  :499شروع قیمت از €

دوربین های بولت ضدضربه با .2LED IR  :499شروع قیمت از €

دوربین های دام ضدضربه با .3LED IR  :499شروع قیمت از €

سپیددام( ضدضربه دوربین های گردان  € 1,899شروع قیمت از: ا)4.

سپیددام( دارای دوربین های گردان  € 2,099شروع قیمت از:  LED IRا)5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

)Mobotix Move( دوربین های متحرک موبوتیکس
(€) یورو

€ 999بدون لنز و ماژول )M)Body دوربین 173.

.24K IR-Cut   379لنز با کیفیت €

€ 4K279 )دید در روز  یا شب(لنز با کیفیت  3.

€ IR Light179ماژول 4.

€ 179ماژول صوتی )میکروفن و بلندگو(5.

الیسنس نامحدود پالک خوان .6900 €

الیسنس تشخیص چهره 1ساله .7199 €

الیسنس تشخیص چهره 2ساله .8349 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های موبوتیکس 7با افزونه های هوشمند

(€) یورو

تصاویر همزمان حرارتی و اپتیک( دوربین های دو چشمی  € 4,149شروع قیمت از: )1.

تصاویر همزمان حرارتی و اپتیک( دوربین های دو چشمی با رادیومتری  € 4,649شروع قیمت از: )2.

دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه € 3,149شروع قیمت از: 3.

دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه با رادیومتری €شروع قیمت از:  43,599.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های حرارتی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  MX-V162,649دوربین های ضد ضربه1.

€شروع قیمت از:  MX-S16949دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه2.

€ MX-S26829دوربین های مخفی چشم ماهی3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های کاربرد خاص
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 Access سیســتم های  همچنیــن  و  ضدگلولــه  حرارتــی،  پیشــرفته 
می گــردد. 

برخی از ویژگی های دوربین های موبوتیکس:
PoE دوربین های تحت شبکه -

-  تا زاویه 360 درجه و کیفیت 6 مگاپیکســل
IK10 IP66 دارای میکرفن و اســپیکر با درجه حفاظتی -
- انواع ســقفی، دیواری، چرخان، حرارتی و ضد گلوله

IP سیســتم های دسترسی و دربازکن های صوتی-تصویری -

ــوان مبتکــر دوربین هــای مســتقل  ــه عن ــان، ب ــی موبوتیکــس آلم کمپان
کــرده  آغــاز  را  تولیداتــش  میــالدی   2000 ســال  از  تحت شــبکه، 
بــا قابلیــت  IP Camera هــای موبوتیکــس  ابتــدا،  اســت. از همــان 
بــرای کارکــرد در شــرایط مختلــف آب و هوایــی رونمایــی  اعتمــاد 
از نرم افــزار و  از اصلی تریــن ویژگی هــا، بی نیــازی آن هــا  شــدند. 
ــن دوربین هــای  ــدام از ای ــه هــر ک ــه اســت؛ چراک ســخت افزار جداگان
انــواع حســگرها  بــا   Web-based کامپیوتــر  یــک  تنهایــی  بــه   PoE
ویدئوهــا،  تحلیــل  و  تجزیــه  رویدادهــا،  خــودکار  تشــخیص  بــرای 
اســت. حرفــه ای  ذخیره ســازی  سیســتم های  و  اخطارهــا  اعمــال 
طیــف محصــوالت 6 مگاپیکســلی موبوتیکــس حتــی شــامل دوربین هــای

درباره موبوتیکس

Mobotix کمپانی

mobotix.com

jafkar.com/products/about-mobotix  :اطالعات بیشتر



محصوالت هوشمند
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flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشترpushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر

  heating-ventilation-air-conditioning   :اطالعات بیشتر

knx-presence-motion-detector  :اطالعات بیشتر flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشتر 

plus-pushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر    

محصوالت مایکو

شرکت ژفکر / 25

explosion-proof-fans    :اطالعات بیشتر centrifugal-channel-fans    :اطالعات بیشتر    

ventilation-system-with-heat-recovery   :اطالعات بیشتر    accessories   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-duct-fans   :اطالعات بیشتر radial-semi-radial-and-diagonal-duct                           :اطالعات بیشتر 

(€) یورو

جفتگر باس 1پل تک عملکردی چراغ دار .1KNX  :81شروع قیمت از €

جفتگر باس 1پل دو عملکردی چراغ دار .2KNX  :90شروع قیمت از €

جفتگر باس 2پل تک عملکردی .3KNX  :88شروع قیمت از €

جفتگر باس 2پل دو عملکردی .4KNX  :102شروع قیمت از €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

کلیدهای خانه هوشمند
(€) یورو

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 177 شستی 1پل پالکدار1.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 190 شستی 2پل پالکدار2.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 205 شستی 3پل پالکدار3.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 221 +3( پالکدارشستی 4پل )41.

شستی 6پل )3 €شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 294 +3( پالکدار5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

شستی های خانه هوشمند

(€) یورو

ترموستات 2پل پالکدار .1،KNX sensor3plus 341شروع قیمت از:  دارای نمایشگر دیجیتال €

ترموستات 5پل )2 شروع قیمت از:  KNX sensor3plus،+3( پالکدار2. € 482 دارای نمایشگر دیجیتال

ترموستات 2پل پالکدار .3،KNX sensor3plus 347شروع قیمت از:  دارای نمایشگر دیجیتال €

شروع قیمت از:  373 ترموستات 3پل )1+2( پالکدار KNX sensor3plus، دارای نمایشگر دیجیتال .4€

شروع قیمت از:  542 ترموستات 6پل )2+4( پالکدار KNX sensor3plus، دارای نمایشگر دیجیتال .5€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

شستی های دارای نمایشگر/ ترموستات خانه هوشمند
(€) یورو

.1،KNX شروع قیمت از:  296 دارای رابط مدار فرمان صفر ولت برای 4خطترموستات قابل تنظیم€

€شروع قیمت از:  CO328(حسگر چندمنظوره اتاقی )دما، رطوبت و 22.

.3KNX شروع قیمت از:  256ترموستات€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات کنترل دما و کیفیت هوای خانه هوشمند

(€) یورو

کلید خودکار استاندارد .1- KNX 110 :161 ارتفاع €

کلید خودکار کامفورت .2- KNX 220 208 ارتفاع: 110 و €

حسگر حضور سقفی استاندارد .3174 €

حسگر حضور سقفی کامفورت .4218 €

حسگر روشنایی .5)brightness controller(ـKNX 123 €

حسگر حرکتی .6KNX 265 مکعبی 240درجه €

حسگر حضور .7KNX 281 €

حسگر حضور کامفورت .8KNX 327 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

حسگرهای حرکتی/ حضور خانه هوشمند
(€) یورو

€ G1,030نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 11.

€ 2,909نمایشگر لمسی دیواری 9 اینچ2.

€ 3,885نمایشگر لمسی دیواری 19 اینچ3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

نمایشگرهای لمسی خانه هوشمند

(€) یورو
هواکش های استاندارد سه فاز € 1,934شروع قیمت از: 1.

هواکش های با امکان کارکرد معکوس تک فاز € 718شروع قیمت از: 2.
هواکش های با امکان کارکرد معکوس سه فاز € 695شروع قیمت از: 3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های محوری داخل داکت
(€) یورو

€شروع قیمت از:  335هواکش های سانتریفیوژی ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده1.

€شروع قیمت از:  389هواکش های نیمه سانتریفیوژی ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده2.

€شروع قیمت از:  100هواکش های دیاگونال ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده3.

هواکش های دیاگونال ظرفیت باالی پربازده €شروع قیمت از:  4707.

هواکش های جعبه ای با پره های سانتریفیوژی عایق صوتی €شروع قیمت از:  5646.

هواکش های جعبه ای با پره های سانتریفیوژی عایق صوتی دما باال €شروع قیمت از:  61,914.

هواکش های سانتریفیوژی کاربرد خاص )انواع مسطح و باریک( €شروع قیمت از:  7335.

هواکش های سانتریفیوژی کاربرد خاص )انواع مناسب برای نصب بیرونی( €شروع قیمت از:  8399.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های پرقدرت

(€) یورو
هواکش های کانالی استاندارد € 1,529شروع قیمت از: 1.
هواکش های کانالی عایق صدا € 2,590شروع قیمت از: 2.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های کانالی سانتریفیوژی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  845هواکش های محوری دیواری تک فاز1.

€شروع قیمت از:  1,118هواکش های محوری دیواری سه فاز2.

هواکش های داخل داکت نیمه سانتریفیوژی با ابعاد فشرده €شروع قیمت از:  3920.

هواکش های داخل داکت محوری سه فاز با امکان کارکرد معکوس €شروع قیمت از:  41,212.

هواکش های محوری مخصوص بام سه فاز €شروع قیمت از:  51,945.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های ضدانفجار

(€) یورو
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 120 متر مربع € 2,839شروع قیمت از: 1.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 160 متر مربع € 3,006شروع قیمت از: 2.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 320 متر مربع € 3,000شروع قیمت از: 3.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 470 متر مربع € 3,994شروع قیمت از: 4.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 600 متر مربع € 5,366شروع قیمت از: 5.

سیستم های غیر مرکزی برای فضاهای منفرد € 445شروع قیمت از: 6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم های تهویه با امکان بازیابی حرارتی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  54تجهیزات نصب روی پنجره )ساده(1.

€شروع قیمت از:  65تجهیزات نصب روی پنجره )شاتردار برای جلوگیری از ورود هوا در حالت خاموش(2.

€شروع قیمت از:  ER114قاب روکار ضدحریق سیستم 3.

€شروع قیمت از:  118تجهیزات تأمین هوای تازه و گردش هوا - دریچه های داخلی4.

€شروع قیمت از:  32تجهیزات تأمین هوای تازه و گردش هوا - دریچه های بیرونی5.

€شروع قیمت از:  267داکت های انعطاف پذیر سیستم توزیع هوا6.

داکت های انعطاف پذیر مسطح و باریک سیستم توزیع هوا €شروع قیمت از:  7321.

داکت های عایق حرارتی سیستم توزیع هوا €شروع قیمت از:  877.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

(... متعلقات )نصب روی پنجره، تامین هوای تازه، توزیع هوا و



محصوالت مایکو
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shared-duct   :اطالعات بیشتر roof-fans   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-wall-mounted-fans  :اطالعات بیشتر    commercial-fans   :اطالعات بیشتر    

small-room-fans   :اطالعات بیشتر small-room-fans   :اطالعات بیشتر 

محصوالت هوشمند
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gira-server   :اطالعات بیشتر    Switching-blinds  :اطالعات بیشتر    

knx-dimming-actuator   :اطالعات بیشتر    knx-heating-actuator  :اطالعات بیشتر    

KNX-blind-actuator  :اطالعات بیشتر    knx-binary-input  :اطالعات بیشتر    

(€) یورو
€شروع قیمت از:  280هواکش های استاندارد1.

€شروع قیمت از:  332هواکش های تایمردار دو سرعته2.

€شروع قیمت از:  422هواکش های تایمردار کنترل رطوبت3.

€شروع قیمت از:  562هواکش های تایمردار کنترل رطوبت )با امکان کنترل هواکش های کمکی(4.

€شروع قیمت از:  220هواکش های داخل داکت5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های فضاهای کوچک - سایز 15
(€) یورو

هواکش های استاندارد € 124شروع قیمت از: 1.
هواکش های دو سرعته € 125شروع قیمت از: 2.

هواکش های تایمردار تک سرعته € 170شروع قیمت از: 3.
هواکش های تایمردار دو سرعته € 183شروع قیمت از: 4.

هواکش های تایمردار کنترل رطوبت € 198شروع قیمت از: 5.
هواکش های تایمردار کنترل رطوبت )با امکان کنترل هواکش های کمکی( €شروع قیمت از:  6205.

هواکش های داخل داکت €شروع قیمت از:  7116.

هواکش های استاندارد 24ولت €شروع قیمت از:  8190.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های فضاهای کوچک - سایز 10

(€) یورو
€شروع قیمت از:  EC2,527(هواکش های سانتریفیوژی با کنترل دبی و فشار )دارای تکنولوژی 1.

€شروع قیمت از:  340هواکش های سانتریفیوژی استاندارد2.

€شروع قیمت از:  EC1,581(هواکش های سانتریفیوژی استاندارد )دارای تکنولوژی 3.

€شروع قیمت از:  1,008هواکش های محوری تک فاز4.

€شروع قیمت از:  1,076هواکش های محوری سه فاز5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های مخصوص بام
(€) یورو

هواکش های مجزای سانتریفیوژی  € 218شروع قیمت از:  تک سرعته، تایمردارER؛1.
هواکش های مجزای سانتریفیوژی  € 272شروع قیمت از:  دو سرعته، تایمردارER؛2.

هواکش های مجزای سانتریفیوژی فوق کم مصرف  € 282شروع قیمت از:  دو سرعتهER–EC؛3.
هواکش های مجزای سانتریفیوژی فوق کم مصرف  € 337شروع قیمت از:  پنج سرعته، تایمردارER–EC؛4.

تجهیزات تنظیم مکش هوای داخل ساختمان  .5Manual :125شروع قیمت از €
تجهیزات تنظیم مکش هوای داخل ساختمان  .6Electical216  :شروع قیمت از€

هواکش های مرکزی مخصوص بام €شروع قیمت از:  72,527.

قوطی مدل های  .8ER66 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم های داکت مشترک

(€) یورو
€شروع قیمت از:  421هواکش های روکار حلقوی/ مربعی تک فاز1.

€شروع قیمت از:  577هواکش های روکار حلقوی/ مربعی سه فاز2.

€شروع قیمت از:  443هواکش های توکار تک فاز3.

€شروع قیمت از:  528هواکش های توکار سه فاز4.

€شروع قیمت از:  3,000هواکش های سایز بزرگ سه فاز5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های محوری دیواری
(€) یورو

هواکش های استاندارد دیواری € 335شروع قیمت از: 1.
هواکش های استاندارد پنجره ای € 221شروع قیمت از: 2.
پنکه های سقفی گردش هوا ثابت € 588شروع قیمت از: 3.

پنکه های دیواری گردش هوا چرخان € 1,035شروع قیمت از: 4.
هواکش های گردش هوای نیمه صنعتی - گلخانه ای € 891شروع قیمت از: 5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های تجاری

(€) یورو

درگاه رایانه ای .1KNX جهت مصارف مسکونی-اداری )HomeServer( 2,277 €

درگاه رایانه ای .2KNX جهت مصارف تجاری-صنعتی )FacilityServer( 2,937 €

سرور .3 KNX 1( برای نصب در تابلو)X859 €

الجیک ماژول  .4 KNX1( برای نصب در تابلو)L570 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سرورهای خانه هوشمند
(€) یورو

€ 645با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 1.

€ 410با 8خروجی )4 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 2.

€ 241با 4خروجی )2 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 3.

€ C-loads -485با 8خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی KNX Switching فعال ساز 4.

C-loads - با 4خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی KNX Switching فعال ساز .5377 €

فعال ساز  .6KNX Switching170 مینی با 2خروجی 6 آمپر €

فعال ساز  .7KNX Switching144 مینی با 1خروجی 16 آمپر €

فعال ساز  .8 KNX Switching457با 2خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای سوئیچینگ خانه هوشمند

(€) یورو

فعال ساز  .1 KNX Dimming)437با 4خروجی 210 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .2 KNX Dimming)369با 2خروجی 300 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .3 KNX Dimming)264با 1خروجی 500 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .4KNX Dimming234 مینی با 1خروجی 210 وات عمومی €

€ 10297 ولت 4 کانال فعال ساز دیمر 1- .5

فعال ساز دیمینگ .6)DALI درگاه( DALI 494 €

فعال ساز دیمینگ قابل تنظیم .7DALI درگاه( DALI )494 قابل تنظیم €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای دیمینگ خانه هوشمند
(€) یورو

.1 KNX 313با 8خروجی 10 آمپر )حداکثر 2 فنکوئل 3 سرعته(فعال ساز فنکوئل €

€ 252با 6خروجی( KNX فعال ساز اتاقی )چندکاره2.

€ 213فعال ساز گرمایشی 6 کانال با کنترل دستی3.

€ 160فعال ساز گرمایشی 6 کانال4.

€ 193فعال ساز گرمایشی مینی 1 کانال5.

.6 KNX 377با 4خروجیفعال ساز آنالوگ €

€ 43/ 230 ولتشیربرقی 724.

شیربرقی تدریجی .8KNX 246 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای سرمایشی/ گرمایشی خانه هوشمند

(€) یورو

فعال ساز پرده کرکره  .1 KNX530با 8خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیم €

فعال ساز پرده کرکره  .2 KNX308با 4خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیم €

فعال ساز پرده/ کرکره برقی 2 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .3220 €

فعال ساز پرده کرکره  .4 KNX12 48 ولت با 4 خروجی-DC313 €

فعال ساز کرکره برقی 4 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .5236 €

فعال ساز پرده کرکره  .6KNX168 مینی با 1خروجی 600 ولت آمپر €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای پرده/ کرکره برقی خانه هوشمند
(€) یورو

€ 279برای 8خط AC  KNX و شبکهو 230 ولتDC -48 ولت رابط مدار فرمان 112.

€ 213-10 ولت AC/DCورودی بایناری 6 کانال، سازگار با استاندارد 2230.

.3 KNX 133برای 4خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

.4 KNX 74برای 2خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

واسط های خانه هوشمند



ویژگی های مایکو

برنده جوایز بین المللیبرنده جوایز بین المللی

    بدیع    بدیع
       محصوالت و راهکارهای خالقانه

Innovative

به صرفهبه صرفه
     کم مصرف با عمر طوالنی؛ مانع از اتالف بنای مفید 

)DIN 18017-3 داکت مشترک مطابق استاندارد( 

Cost effective

 کارآمد کارآمد 
  متناســب انــواع نیازهــا بــا بیش از 1500 محصول

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال  

  بازدهــی و کارایــی بــاال؛ ایمن و ضدآب )IP باال(

)Ex( کم صــدا؛ ضــد انفجار  

Qualityful

Made in Germany
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Maico Small room fan Maico Exhaust air element

Maico ER fan Maico Smart Wireless fan

محصوالت هوشمند
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knx-system-devices   :اطالعات بیشتر    Switching/standard curtains     :اطالعات بیشتر    

knx-wireless-transmitter   :اطالعات بیشتر    knx-weather-station-plus    :اطالعات بیشتر    

knx-sensors-and-protective-detector   :اطالعات بیشتر    knx-accessories   :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

دستگاه حفاظتی در برابر نفوذهای غیرمجاز )1 .1)Gira S632 €

رابط  .2 IPKNX 453به همراه کارت حافظه برای خطوط €

جفتگر خطوط .3KNX 354 €

منبع تغذیه 160 میلی آمپر .4KNX 153 €

منبع تغذیه 320 میلی آمپر .5KNX 213 €

منبع تغذیه 640 میلی آمپر .6KNX 298 €

منبع تغذیه 1280 میلی آمپر .7468 €

منبع تغذیه 640 میلی آمپر با سیستم تامین برق بی وقفه  .8KNX418 €

باتری شارژی 12 آمپر ساعت .9KNX 91 €
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ملزومات خانه هوشمند
(€) یورو

€ 598فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی1.

€ 495فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی2.

€ 255فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی3.

€ 690فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی4.

€ 560فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی5.

€ 290فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

نسل جدید فعال سازهای سوئیچینگ و پرده/ کرکره برقی اقتصادی

(€) یورو

شستی 1پل  .1)Wireless( بی سیم KNX 138 €

شستی 3پل  .2)Wireless( بی سیم KNX 147 €

ریموت کنترل رادیویی مینی 2 کاناله .386 €

ریموت کنترل رادیویی مینی 4 کاناله .496 €

اتصال دهنده/ تکرارکننده امواج رادیویی .5

KNX 246 €

رابط  .6USB KNX 204بی سیم برای سیستم €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات بی سیم )KNX/RF( خانه هوشمند
(€) یورو

€ 1,092ایستگاه هواشناسی پیشرفته1.

€ 634ایستگاه هواشناسی استاندارد2.

€ 270سنسور باد3.

€ 566سنسور باد و دما4.

€ 356سنسور بارش باران5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه  هواشناسی خانه هوشمند

(€) یورو

آشکارساز دود  .1Basic30 €

سنسور نشت آب/ بارش باران .2356 €

ماژول  .3 KNX109برای آشکارساز دود €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سنسورها و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند
(€) یورو

.1KNX 2ترمینال €

€ LED 121(بوستر قدرت عمومی )برای المپ معمولی و انواع المپ هالوژن و2.

€ 20حسگر بازشو در یا پنجره3.

حسگر شکست شیشه .444 €

حسگر الکترومکانیکی در .5)Bolt switching contact VdS( 46 €

حسگر مغناطیسی در .6)Gate contact( 59 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

متعلقات خانه هوشمند
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اتاقهـاي  پربازده  فنهاي  شامـل  مـایـکو  محصـوالت  وسیع  طیـف 
کوچک، سیستمهـاي تهویه مرکزي و مستقــــل مـطابق با استـاندارد 
بازیابی  قابلیت  با  آپارتمانی  تهویه  سیستم هاي   ،DIN  3-18017
حرارتی و کنتــرل از راه دور، سیستم هاي مناسب تهویه کارگاهی 
مــانند  ویژه اي  محصوالت  همچنین  مجموعه  این  است.  صنعتی  و 
می نمایــد.  تولیــد  خود  مشتریان  براي  را  ضدانفجار  سیستمهاي 
مجموعه مایکو بهعنوان یک تولیدکننده، تأکید بسیاري بر خدمات دارد 
و تجربهي ایــن شــرکت، پشتیبانی از تمام نیازهاي مشتریان از طراحی 
و مشاوره پیش از خرید تا محدوده  وسیعی از ســایر خدمــات را فراهم 

است. آورده 

گردیده  تأسیس  پیش  سال   85 از  بیش  مایکو  خانوادگــی  شرکت 
تجهیزات  و  فنها  فروش  و  تولید  توسعه،  بر  را  خود  کاري  تمرکز  و 
نهاده است. این مجموعه  مهندسی تهویه و سیستمهاي تهویه داخلی 
بهعنوان یک شرکت آلمانی با بیش از 1500 محصول، بیش از 200 
کارمند و سایت در تعداد زیادي از کشورها، توانسته است از رهبران 

تولید محصوالت  ممتــاز تهویه در اروپا باشد.
مایکــو از سال 1928 میالدي تاکنون بهطور مداوم خود را با تغییرات 
نیازهاي بازار همگام نموده و در بازارهاي بین المللی رشد کرده بــه 
ــواع فروشندگان، معمارها، طراحها، شــرکت های مدیریت  طــوری کــه ان
ساختمان و... را با تکنولوژي نویــن و کارآمد خــود تأمین نموده است. 

درباره مایکو

Maico کمپانی

از محصــوالت بســیار باصرفــه مایکــو، سیســتم های تخلیــه هــوا بــا 
از محصــوالت بســیار باصرفــه مایکــو، سیســتم های تخلیــه هــوا بــا 
اســتفاده از داکــت مشــترک اســت. ایــن راهــکار مایکــو عــالوه بــر 
تضمیــن جلوگیــری از نشــت بــو در لوله هــا، از هــدر رفتــن متــراژ مفیــد 

کانــال هواکش هــا جلوگیــری می نمایــد. به واســطه  ســاختمان 

محصوالت مایکو با توجه به کیفیت حیرت انگیز و قابلیت اعتمادي که موجب 
ــوند. جوایز و تقدیرنامههاي  شهرت جهانی آن شده است، شناخته میش
ــتانداردها  متعدد طراحی، گواه سازگاري شکلی و عملکردي آنهاست. اس
و نشــان های ذیــل، کیفیــت بــاال، قابلیــت اعتمــاد و ســازگاری محصــوالت 

ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن می نمایــد. 

maico-fans.com

jafkar.com/products/about-maico      :اطالعات بیشتر

دربازکن صوتی-تصویری
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door-intercoms/outdoor   :اطالعات بیشتر    door-intercoms/indoor  :اطالعات بیشتر    

door-intercoms/indoor   :اطالعات بیشتر    System devices   :اطالعات بیشتر    

door-intercoms-for-indoor-use      :اطالعات بیشتر    open-doors-without-a-key    :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

ایستگاه صوتی سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل € 329شروع قیمت از: 1.

ایستگاه  صوتی سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل € 288شروع قیمت از: 2.

ایستگاه  صوتی سری استیل با شستی زنگ 1پل € 466شروع قیمت از: 3.

ایستگاه تصویری سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل € 1,345شروع قیمت از: 4.

ایستگاه  تصویری سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل € 1,255شروع قیمت از: 5.

ایستگاه  تصویری سری استیل با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از 61,579.

دوربین آنالوگ اضافی برای سیستم دربازکن €شروع قیمت از:  7516.

درگاه سیستم دربازکن برای دوربین آنالوگ اضافی €شروع قیمت از 8206.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های بیرونی دربازکن صوتی-تصویری
(€) یورو

€شروع قیمت از:  565ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 2 اینچ1.

€شروع قیمت از:  665ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 7 اینچ2.

€شروع قیمت از:  828ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع با گوشی(3.

€شروع قیمت از:  855ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ((4.

€شروع قیمت از:  G1,030نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 51.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های داخلی تصویری

(€) یورو

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ(( € 195شروع قیمت از: 1.

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع با گوشی( € 167شروع قیمت از: 2.

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن صوتی € 80شروع قیمت از: 3.

واحد پخش صدای زنگ سیستم دربازکن )روکار( € 70شروع قیمت از: 4.

شستی ارتباط داخلی 3پل سیستم دربازکن )طلق )بی رنگ(( € 88شروع قیمت از: 5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های داخلی صوتی
(€) یورو

€ 304مرکز کنترل تصویری سیستم دربازکن1.

€ 187مرکز کنترل صوتی سیستم دربازکن2.

€ 131 سیستم دربازکنSwitchingفعال ساز 3.

€ 103ترمینال ویدیویی سیستم دربازکن4.

€ 121مالتی پلکسر ویدیویی5.

تقویت کننده تصویری سیستم دربازکن .6118 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات الیه بنیانی سیستم دربازکن

(€) یورو

درگاه  .1IP)602 سیستم دربازکن )برای 5 کالینت €

درگاه تلفنی سیستم دربازکن .2273 €

درگاه تلویزیونی سیستم دربازکن .3496 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

درگاه های سیستم دربازکن
(€) یورو

€ 264کلید کدی باز کننده در1.

€ 642کلید اثر انگشتی باز کننده در2.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم ورود بدون کلید
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gira.com/Standard55 :اطالعات بیشتر

gira.com/e2   :اطالعات بیشتر
6 9

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
7

8

Stainless Steel

4

5

01
Pure white matt

02
Pure white glossy

03
Cream white glossy

Standard 55

E2

...............

....
....

....
....

....
..

Pressure 

258 Pa

56 m3/h 62 m3/h 

volumetric flow

ER 60 GVZC EC

قدرتمند قدرتمند –– آرام  آرام –– به صرفه به صرفه
هــواکـــش مایـــــــــکو - انتخــاب اّولهــواکـــش مایـــــــــکو - انتخــاب اّول

      جدیـــد!جدیـــد!                                                                  موتور موتور ECEC ساخت مایکو آلمان ساخت مایکو آلمان

بسیار کم مصرف
 ،EC بــه لطف نــوآوری مهندســــی موتور 
بــا مصــرف 3/9 وات در عملکــــرد پایه 

و 6 وات در عملکرد کامل

قـدرتمنـــــد،  ر  بســـیا منحنــی  دارای 
پاســـکال  258 ر  افــت فشــا بــا تحمــل 

مجـــهز به دریچـــه یک طرفه و عـایق صــــدا

لوله هــا،  کم قطرتریــن  بــرای 
ــا تنظیــم خــودکار دور موتــور ب

ارزش استثناییارزش استثنایی

ــری  ــاالی خــود، بهره گی ــا ســطح فشــار بســیار ب ــن هواکش هــای مایکــو ب ای
از داکــت مشــترک بــا کمتریــن قطــر لولــه را در آپارتمان هــا میّســر ســاخته 
ــا مؤثــر هــوا در حمــام،  و دارای طراحــی ایده آلــی بــرای مکــش کم صــدا اّم

ســرویس و آشــپزخانه ها هســتند. 
ــن  ــودن ای ــی ب ــاد و عمل ــل اعتم ــد، کیفیــت قاب ــراژ مفی ــی در مت صرفه جوی

راهــکار، مایکــو را بــه انتخــاب اّول تبدیــل کــرده اســت! 

01-02-03

(€)یورو 

پریز برق ارتدار .18 €

کلید 1پل تبدیل .213 €

کلید 2پل .320 €

پریز تلفن تک سوکت .423 €

پریز آنتن و ماهواره .533 €

شستی زنگ .615 €

دیمر چرخشی 400 وات .779 €

کلید خودکار دیواری .8138 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .924 €

16 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Standard55مدل/طرح:

0907-080604-05

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 11€ 12€ 19€ 30پریز برق ارتدار.1

€ 16€ 17€ 23€ 33کلید 1پل تبدیل.2

€ 23€ 24€ 30€ 40کلید 2پل.3

€ 27€ 29€ 35€ 46پریز تلفن تک سوکت.4

€ 36€ 39€ 45€ 53پریز آنتن و ماهواره.5

€ 18€ 19€ 25€ 35شستی زنگ.6

€ 83€ 86€ 93€ 103دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 142€ 144€ 151€ 163کلید خودکار دیواری.8

€ 27€ 28€- 31پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€26 €20 €19 € میانگین قیمت مدل: 37
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E2 مدل/طرح:
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gira.com/e3 :اطالعات بیشتر   

22

23

16 19
Pure white glossy Grey soft tohch Grey green soft touch

Blue grey soft touchDark grey soft touch 
17 20

Sand soft touch

gira.com/e2 flat installation    : اطالعات بیشتر

Dark grey soft touch 
18 21

Umber soft touch
24
Grey beige soft touch

12 15

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
13

14

Stainless Steel

10

11

E2 Flat mounting type 

E3 

محصوالت خاص

شرکت ژفکر / 20

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

€شروع قیمت از:  61کلید هتل کارتی 1.

€شروع قیمت از:  32کلید هتلی نمایش وضعیت نظافت2.

€شروع قیمت از:  36نشانگر وضعیت نظافت هتلی با حلقه نگهدارنده3.

.4)LED( شروع قیمت از:  99 با حلقه نگهدارندهنشانگر وضعیت نظافت هتلی€

€شروع قیمت از:  15پالک راهنمای کوچک5.

€شروع قیمت از 95پریز شیور6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات هتلی
(€) یورو

کلید 3پل استاندارد انگلیسی € 28شروع قیمت از: 1.

کلید 2پل االکلنگی چراغ دار € 34شروع قیمت از: 2.

کلید گردان 3 حالته € 67شروع قیمت از: 3.

کلید پرده کرکره گردان € 31شروع قیمت از: 4.

شستی 3پل پالکدار € 84شروع قیمت از: 5.

دیمر تاچ با .6 LED 196شروع قیمت ازنشانگر €

کلید بلوتوثی 3000  .7System181  :شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

کلید/ شستی/ دیمر

(€) یورو

€ LED 88پالک راهنما )جهت یابی/هشدار( با روشنایی1.

.2LED 57 در شبپریز برق ارت دار محافظ کودک با روشنایی €

.3 Sensotec 167کلید لمسی €

.4Sensotec LED 187کلید لمسی €

€ 177قابل دیم )LED)Plug & Light Series چراغ 5.

€ 114حسگر مکعبی 120درجه6.

€ 147حسگر مکعبی 240درجه7.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

محصوالت LED/ حسگرهای حرکتی
(€) یورو

پریز شارژر  .1USB66شروع قیمت از:  دوسوکت €

رادیوی اف.ام توکار با نمایشگر دیجیتال € 160شروع قیمت از: 2.

پایه نگهدارنده شارژر گوشی های هوشمند € 137شروع قیمت از: 3.

19.3 حلقه نگهدارنده جک ماژوالر دو سوکت  .4()MJ-09 14.8* :14شروع قیمت از €

دیتاکپ پالکدار با حلقه نگهدارنده € 15شروع قیمت از: 5.

پریز .6HDMI 114شروع قیمت از €

پریز .7Cinch  :36شروع قیمت از €

پریز .8XLR 36 شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات ارتباطی/ صوتی/ تصویری

(€) یورو

€ 16پریز برق ارت دار دردار محافظ کودک1.

€ 182پریز برق ارت دار با محافظ اضافه ولتاژ2.

€ 156پریز برق ارت دار محافظ جان 30 میلی آمپر3.

€ 19پریز برق ارت دار 2قلو4.

€ 18پریز برق انگلیسی با کلید قطع جریان5.

پریز برق ارت دار دردار )44  .6)IP11 €

پریز برق ارت دار دردار چفت شونده )66  .7)IP59 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

پریزهای برق خاص
(€) یورو

ترموستات 2 فصله .193 €

ترموستات گرمایش کفی .2171 €

ترموستات الکترونیک .3244 €

حسگر رطوبت اتاقی )هیگروستات( .4244 €

حسگر اتاقی 2 .5CO336 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

محصوالت گرمایشی/ تهویه مطبوع

1513-141210-11

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .138 €27 €20 €19 €

کلید 1پل تبدیل .241 €30 €25 €24 €

کلید 2پل .348 €37 €32 €31 €

پریز تلفن تک سوکت .454 €43 €37 €34 €

پریز آنتن و ماهواره .561 €53 €47 €44 €

شستی زنگ .643 €32 €27 €26 €

دیمر چرخشی 400 وات .7111 €101 €93 €90 €

کلید خودکار دیواری .8171 €159 €152 €149 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .938 -€35 €35 €

€34 €28 €26 € میانگین قیمت مدل: 44
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E2
Flat mounting type

مدل/طرح:

22-23-2418-19-2017-2116

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 11€ 21€ 20€ 21پریز برق ارتدار.1

€ 17€ 26€ 25€ 26کلید 1پل تبدیل.2

€ 24€ 33€ 32€ 33کلید 2پل.3

€ 27€ 38€ 36€ 38پریز تلفن تک سوکت.4

€ 37€ 48€ 45€ 48پریز آنتن و ماهواره.5

€ 19€ 28€ 27€ 28شستی زنگ.6

€ 83€ 94€ 91€ 94دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 142€ 153€ 151€ 153کلید خودکار دیواری.8

€ 28€ 36€ 36€ 36پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€28 €29 €19 € میانگین قیمت مدل: 29
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E3 مدل/طرح:



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 14

gira.com/event_opaque :اطالعات بیشتر   

29

30

Pure white

Mint

35
Blue

gira.com/event     :اطالعات بیشتر   

Orange
31 34

Dark brown

25

Pure white

Pure white glossy

Anthracite

Colour aluminium
2623

24

32
Red

33
Amber

Event

Event Opaque

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 19

86

87

Pure white

Anthracite

Colour aluminium
88

  gira.com/F100        :اطالعات بیشتر 

85
Pure white glossy

F100

TX44

 gira.com/Tx44       :اطالعات بیشتر 

282725-26

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .117 €15 €13 €

کلید 1پل تبدیل .222 €20 €19 €

کلید 2پل .329 €27 €26 €

پریز تلفن تک سوکت .434 €32 €29 €

پریز آنتن و ماهواره .544 €42 €39 €

شستی زنگ .624 €22 €21 €

دیمر چرخشی 400 وات .790 €88 €85 €

کلید خودکار دیواری .8149 €147 €144 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .932 €30 €30 €

25 €23 €21 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event مدل/طرح:

29-3532-3430-31-33

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 16€ 17€ 21پریز برق ارتدار.1

€ 21€ 22€ 25کلید 1پل تبدیل.2

€ 28€ 29€ 32کلید 2پل.3

€ 31€ 34€ 38پریز تلفن تک سوکت.4

€ 41€ 44€ 47پریز آنتن و ماهواره.5

€ 23€ 24€ 27شستی زنگ.6

€ 87€ 90€ 96دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 146€ 149€ 154کلید خودکار دیواری.8

€ 32€- 32پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

28 €25 €23 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event Opaque مدل/طرح:

85

(€)یورو 

پریز برق ارتدار .112 €

کلید 1پل تبدیل .218 €

کلید 2پل .325 €

پریز تلفن تک سوکت .428 €

پریز آنتن و ماهواره .538 €

شستی زنگ .620 €

دیمر چرخشی 400 وات .785 €

کلید خودکار دیواری .8144 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .929 €

20 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

F100 مدل/طرح:

888786

یورو یورو  (€)یورو (€)(€)

پریز برق ارتدار .132 €32 €24 €

کلید 1پل تبدیل .232 €32 €26 €

کلید 2پل .339 €39 €33 €

پریز تلفن تک سوکت .461 €58 €48 €

پریز آنتن و ماهواره .571 €68 €58 €

شستی زنگ .634 €34 €28 €

دیمر چرخشی 400 وات .7106 €101 €93 €

کلید خودکار دیواری .8167 €167 €158 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .957 -€48 €

40 €39 €32 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

TX_44 مدل/طرح:



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 18

76

77

Brass

Brass

Brass
78

79
Bronze

 gira.com/classix  :اطالعات بیشتر 

67

68

Brass

Brass

Bronze
69

70
Bronze

 ClassiX

 ClassiX Art 

71
Bronze

Bronze
72

73
Chrome

80
Bronze

Bronze
81

74
Chrome

75
Chrome

82
Chrome

83
Chrome

Chrome
84

 gira.com/classix-art  :اطالعات بیشتر 

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 15

gira.com/Studio  :اطالعات بیشتر 

42

43

Black glass

Whit glass

gira.com/event-clear     :اطالعات بیشتر   

Black glass surface-mounted
44

38

Pure white

Sand

Green

Auberginz
3936

37

45
Whit glass  Black glass surface-mounted

Event Clear

Brown
40

41
Black

Studio

69-7167-70-7372-7568-74

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .152 €50 €45 €40 €

کلید 1پل تبدیل .255 €53 €49 €46 €

کلید 2پل .362 €60 €56 €53 €

پریز تلفن تک سوکت .4-61 €56 €

پریز آنتن و ماهواره .5-71 €66 €

شستی زنگ .657 €55 €51 €48 €

دیمر چرخشی 400 وات .7129 €127 €119 €112 €

کلید خودکار دیواری .8-177 €171 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .9-57 €57 €

€53 €52 €48 € میانگین قیمت مدل: 55
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ClassiXمدل/طرح:

77-8476-79-8278-8180-83

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 42€ 47€ 52€ 54پریز برق ارتدار.1

€ 48€ 51€ 55€ 56کلید 1پل تبدیل.2

€ 55€ 58€ 62€ 63کلید 2پل.3

€ 58€ 63-پریز تلفن تک سوکت.4

€ 68€ 73-پریز آنتن و ماهواره.5

€ 50€ 53€ 57€ 58شستی زنگ.6

€ 114€ 121€ 129€ 131دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 173€ 179-کلید خودکار دیواری.8

€ 59€ 59-پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€55 €54 €50 € میانگین قیمت مدل: 56
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ClassiX Art مدل/طرح:

39-413736-38-40

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .121 €17 €16 €

کلید 1پل تبدیل .225 €22 €21 €

کلید 2پل .332 €29 €28 €

پریز تلفن تک سوکت .438 €34 €31 €

پریز آنتن و ماهواره .547 €44 €41 €

شستی زنگ .627 €24 €23 €

دیمر چرخشی 400 وات .796 €90 €87 €

کلید خودکار دیواری .8154 €149 €146 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .932 -€32 €

28 €25 €23 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event Clearمدل/طرح:

45444342

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 44€ 56€ 60پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 47€ 61€ 64کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 54€ 68€ 71کلید 2پل.3

€ 55€ 60€ 71€ 76پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 70€ 81€ 86پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 49€ 63€ 66شستی زنگ.6

€ 111€ 118€ 127€ 134دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 176€ 186€ 192کلید خودکار دیواری.8

€ 55€ 55€ 72€ 72پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€63 €51 €47 € میانگین قیمت مدل: 67
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Studio مدل/طرح:



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 16

 gira.com/esprit-glass-c  :اطالعات بیشتر 

50

51

Glass C white

Glass C mint

Glass C umbra
52

53
Glass C black

 gira.com/esprit-glass  :اطالعات بیشتر 

46

47

Glass white

Glass mint

Glass umbra
48

49
Glass black

Esprit Glass

Esprit Glass C

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 17

gira.com/esprit-linoleum-plywood  :اطالعات بیشتر 

61

62

Linoleum light grey

Linoleum light brown

Linoleum dark brown
63

64
Linoleum red

gira.com/esprit-metal  :اطالعات بیشتر 

54

55

Aluminium

Aluminium light gold

Aluminium brown
56

57
Glass black

Sperit Metal

Esprit Linoleum-plywood

58
Chrome

Stainless Steel
59

60
Bronze

65
Linoleum blue

Linoleum anthracite
66

494746-48

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .144 €40 €39 €

کلید 1پل تبدیل .247 €45 €44 €

کلید 2پل .354 €52 €52 €

پریز تلفن تک سوکت .460 €57 €55 €

پریز آنتن و ماهواره .570 €67 €65 €

شستی زنگ .649 €47 €47 €

دیمر چرخشی 400 وات .7118 €114 €111 €

کلید خودکار دیواری .8176 €172 €170 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .955 -€55 €

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit Glass مدل/طرح:

535150-52

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 40€ 44پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 45€ 47کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 52€ 54کلید 2پل.3

€ 55€ 57€ 60پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 67€ 70پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 47€ 49شستی زنگ.6

€ 111€ 114€ 118دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 172€ 176کلید خودکار دیواری.8

€ 55€- 55پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit C Glass مدل/طرح:

605954-57-5855-56

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .177 €53 €40 €39 €

کلید 1پل تبدیل .280 €56 €45 €44 €

کلید 2پل .387 €63 €52 €52 €

پریز تلفن تک سوکت .493 €69 €57 €55 €

پریز آنتن و ماهواره .5103 €76 €67 €65 €

شستی زنگ .682 €58 €47 €47 €

دیمر چرخشی 400 وات .7151 €126 €114 €111 €

کلید خودکار دیواری .8209 €186 €172 €170 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .988 €-55 €55 €

€58 €48 €47 € میانگین قیمت مدل: 83
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit Metal مدل/طرح:

65-666461-62-63

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 40€ 44پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 45€ 47کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 52€ 54کلید 2پل.3

€ 55€ 57€ 60پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 67€ 70پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 47€ 49شستی زنگ.6

€ 111€ 114€ 118دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 172€ 176کلید خودکار دیواری.8

€ 55€- 55پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit
Linoleum-plywood

مدل/طرح:



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 16

 gira.com/esprit-glass-c  :اطالعات بیشتر 

50

51

Glass C white

Glass C mint

Glass C umbra
52

53
Glass C black

 gira.com/esprit-glass  :اطالعات بیشتر 

46

47

Glass white

Glass mint

Glass umbra
48

49
Glass black

Esprit Glass

Esprit Glass C

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 17

gira.com/esprit-linoleum-plywood  :اطالعات بیشتر 

61

62

Linoleum light grey

Linoleum light brown

Linoleum dark brown
63

64
Linoleum red

gira.com/esprit-metal  :اطالعات بیشتر 

54

55

Aluminium

Aluminium light gold

Aluminium brown
56

57
Glass black

Sperit Metal

Esprit Linoleum-plywood

58
Chrome

Stainless Steel
59

60
Bronze

65
Linoleum blue

Linoleum anthracite
66

494746-48

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .144 €40 €39 €

کلید 1پل تبدیل .247 €45 €44 €

کلید 2پل .354 €52 €52 €

پریز تلفن تک سوکت .460 €57 €55 €

پریز آنتن و ماهواره .570 €67 €65 €

شستی زنگ .649 €47 €47 €

دیمر چرخشی 400 وات .7118 €114 €111 €

کلید خودکار دیواری .8176 €172 €170 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .955 -€55 €

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit Glass مدل/طرح:

535150-52

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 40€ 44پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 45€ 47کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 52€ 54کلید 2پل.3

€ 55€ 57€ 60پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 67€ 70پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 47€ 49شستی زنگ.6

€ 111€ 114€ 118دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 172€ 176کلید خودکار دیواری.8

€ 55€- 55پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit C Glass مدل/طرح:

605954-57-5855-56

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .177 €53 €40 €39 €

کلید 1پل تبدیل .280 €56 €45 €44 €

کلید 2پل .387 €63 €52 €52 €

پریز تلفن تک سوکت .493 €69 €57 €55 €

پریز آنتن و ماهواره .5103 €76 €67 €65 €

شستی زنگ .682 €58 €47 €47 €

دیمر چرخشی 400 وات .7151 €126 €114 €111 €

کلید خودکار دیواری .8209 €186 €172 €170 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .988 €-55 €55 €

€58 €48 €47 € میانگین قیمت مدل: 83
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit Metal مدل/طرح:

65-666461-62-63

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 40€ 44پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 45€ 47کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 52€ 54کلید 2پل.3

€ 55€ 57€ 60پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 67€ 70پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 47€ 49شستی زنگ.6

€ 111€ 114€ 118دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 172€ 176کلید خودکار دیواری.8

€ 55€- 55پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

50 €48 €47 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Esprit
Linoleum-plywood

مدل/طرح:



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 18

76

77

Brass

Brass

Brass
78

79
Bronze

 gira.com/classix  :اطالعات بیشتر 

67

68

Brass

Brass

Bronze
69

70
Bronze

 ClassiX

 ClassiX Art 

71
Bronze

Bronze
72

73
Chrome

80
Bronze

Bronze
81

74
Chrome

75
Chrome

82
Chrome

83
Chrome

Chrome
84

 gira.com/classix-art  :اطالعات بیشتر 

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 15

gira.com/Studio  :اطالعات بیشتر 

42

43

Black glass

Whit glass

gira.com/event-clear     :اطالعات بیشتر   

Black glass surface-mounted
44

38

Pure white

Sand

Green

Auberginz
3936

37

45
Whit glass  Black glass surface-mounted

Event Clear

Brown
40

41
Black

Studio

69-7167-70-7372-7568-74

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .152 €50 €45 €40 €

کلید 1پل تبدیل .255 €53 €49 €46 €

کلید 2پل .362 €60 €56 €53 €

پریز تلفن تک سوکت .4-61 €56 €

پریز آنتن و ماهواره .5-71 €66 €

شستی زنگ .657 €55 €51 €48 €

دیمر چرخشی 400 وات .7129 €127 €119 €112 €

کلید خودکار دیواری .8-177 €171 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .9-57 €57 €

€53 €52 €48 € میانگین قیمت مدل: 55
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ClassiXمدل/طرح:

77-8476-79-8278-8180-83

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 42€ 47€ 52€ 54پریز برق ارتدار.1

€ 48€ 51€ 55€ 56کلید 1پل تبدیل.2

€ 55€ 58€ 62€ 63کلید 2پل.3

€ 58€ 63-پریز تلفن تک سوکت.4

€ 68€ 73-پریز آنتن و ماهواره.5

€ 50€ 53€ 57€ 58شستی زنگ.6

€ 114€ 121€ 129€ 131دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 173€ 179-کلید خودکار دیواری.8

€ 59€ 59-پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€55 €54 €50 € میانگین قیمت مدل: 56
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ClassiX Art مدل/طرح:

39-413736-38-40

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .121 €17 €16 €

کلید 1پل تبدیل .225 €22 €21 €

کلید 2پل .332 €29 €28 €

پریز تلفن تک سوکت .438 €34 €31 €

پریز آنتن و ماهواره .547 €44 €41 €

شستی زنگ .627 €24 €23 €

دیمر چرخشی 400 وات .796 €90 €87 €

کلید خودکار دیواری .8154 €149 €146 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .932 -€32 €

28 €25 €23 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event Clearمدل/طرح:

45444342

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 39€ 44€ 56€ 60پریز برق ارتدار.1

€ 44€ 47€ 61€ 64کلید 1پل تبدیل.2

€ 52€ 54€ 68€ 71کلید 2پل.3

€ 55€ 60€ 71€ 76پریز تلفن تک سوکت.4

€ 65€ 70€ 81€ 86پریز آنتن و ماهواره.5

€ 47€ 49€ 63€ 66شستی زنگ.6

€ 111€ 118€ 127€ 134دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 170€ 176€ 186€ 192کلید خودکار دیواری.8

€ 55€ 55€ 72€ 72پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€63 €51 €47 € میانگین قیمت مدل: 67
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Studio مدل/طرح:
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gira.com/event_opaque :اطالعات بیشتر   

29

30

Pure white

Mint

35
Blue

gira.com/event     :اطالعات بیشتر   

Orange
31 34

Dark brown

25

Pure white

Pure white glossy

Anthracite

Colour aluminium
2623

24

32
Red

33
Amber

Event

Event Opaque

انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 19

86

87

Pure white

Anthracite

Colour aluminium
88

  gira.com/F100        :اطالعات بیشتر 

85
Pure white glossy

F100

TX44

 gira.com/Tx44       :اطالعات بیشتر 

282725-26

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .117 €15 €13 €

کلید 1پل تبدیل .222 €20 €19 €

کلید 2پل .329 €27 €26 €

پریز تلفن تک سوکت .434 €32 €29 €

پریز آنتن و ماهواره .544 €42 €39 €

شستی زنگ .624 €22 €21 €

دیمر چرخشی 400 وات .790 €88 €85 €

کلید خودکار دیواری .8149 €147 €144 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .932 €30 €30 €

25 €23 €21 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event مدل/طرح:

29-3532-3430-31-33

(€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 16€ 17€ 21پریز برق ارتدار.1

€ 21€ 22€ 25کلید 1پل تبدیل.2

€ 28€ 29€ 32کلید 2پل.3

€ 31€ 34€ 38پریز تلفن تک سوکت.4

€ 41€ 44€ 47پریز آنتن و ماهواره.5

€ 23€ 24€ 27شستی زنگ.6

€ 87€ 90€ 96دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 146€ 149€ 154کلید خودکار دیواری.8

€ 32€- 32پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

28 €25 €23 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Event Opaque مدل/طرح:

85

(€)یورو 

پریز برق ارتدار .112 €

کلید 1پل تبدیل .218 €

کلید 2پل .325 €

پریز تلفن تک سوکت .428 €

پریز آنتن و ماهواره .538 €

شستی زنگ .620 €

دیمر چرخشی 400 وات .785 €

کلید خودکار دیواری .8144 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .929 €

20 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

F100 مدل/طرح:

888786

یورو یورو  (€)یورو (€)(€)

پریز برق ارتدار .132 €32 €24 €

کلید 1پل تبدیل .232 €32 €26 €

کلید 2پل .339 €39 €33 €

پریز تلفن تک سوکت .461 €58 €48 €

پریز آنتن و ماهواره .571 €68 €58 €

شستی زنگ .634 €34 €28 €

دیمر چرخشی 400 وات .7106 €101 €93 €

کلید خودکار دیواری .8167 €167 €158 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .957 -€48 €

40 €39 €32 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

TX_44 مدل/طرح:
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gira.com/e3 :اطالعات بیشتر   

22

23

16 19
Pure white glossy Grey soft tohch Grey green soft touch

Blue grey soft touchDark grey soft touch 
17 20

Sand soft touch

gira.com/e2 flat installation    : اطالعات بیشتر

Dark grey soft touch 
18 21

Umber soft touch
24
Grey beige soft touch

12 15

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
13

14

Stainless Steel

10

11

E2 Flat mounting type 

E3 

محصوالت خاص

شرکت ژفکر / 20

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

€شروع قیمت از:  61کلید هتل کارتی 1.

€شروع قیمت از:  32کلید هتلی نمایش وضعیت نظافت2.

€شروع قیمت از:  36نشانگر وضعیت نظافت هتلی با حلقه نگهدارنده3.

.4)LED( شروع قیمت از:  99 با حلقه نگهدارندهنشانگر وضعیت نظافت هتلی€

€شروع قیمت از:  15پالک راهنمای کوچک5.

€شروع قیمت از 95پریز شیور6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات هتلی
(€) یورو

کلید 3پل استاندارد انگلیسی € 28شروع قیمت از: 1.

کلید 2پل االکلنگی چراغ دار € 34شروع قیمت از: 2.

کلید گردان 3 حالته € 67شروع قیمت از: 3.

کلید پرده کرکره گردان € 31شروع قیمت از: 4.

شستی 3پل پالکدار € 84شروع قیمت از: 5.

دیمر تاچ با .6 LED 196شروع قیمت ازنشانگر €

کلید بلوتوثی 3000  .7System181  :شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

کلید/ شستی/ دیمر

(€) یورو

€ LED 88پالک راهنما )جهت یابی/هشدار( با روشنایی1.

.2LED 57 در شبپریز برق ارت دار محافظ کودک با روشنایی €

.3 Sensotec 167کلید لمسی €

.4Sensotec LED 187کلید لمسی €

€ 177قابل دیم )LED)Plug & Light Series چراغ 5.

€ 114حسگر مکعبی 120درجه6.

€ 147حسگر مکعبی 240درجه7.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

محصوالت LED/ حسگرهای حرکتی
(€) یورو

پریز شارژر  .1USB66شروع قیمت از:  دوسوکت €

رادیوی اف.ام توکار با نمایشگر دیجیتال € 160شروع قیمت از: 2.

پایه نگهدارنده شارژر گوشی های هوشمند € 137شروع قیمت از: 3.

19.3 حلقه نگهدارنده جک ماژوالر دو سوکت  .4()MJ-09 14.8* :14شروع قیمت از €

دیتاکپ پالکدار با حلقه نگهدارنده € 15شروع قیمت از: 5.

پریز .6HDMI 114شروع قیمت از €

پریز .7Cinch  :36شروع قیمت از €

پریز .8XLR 36 شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات ارتباطی/ صوتی/ تصویری

(€) یورو

€ 16پریز برق ارت دار دردار محافظ کودک1.

€ 182پریز برق ارت دار با محافظ اضافه ولتاژ2.

€ 156پریز برق ارت دار محافظ جان 30 میلی آمپر3.

€ 19پریز برق ارت دار 2قلو4.

€ 18پریز برق انگلیسی با کلید قطع جریان5.

پریز برق ارت دار دردار )44  .6)IP11 €

پریز برق ارت دار دردار چفت شونده )66  .7)IP59 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

پریزهای برق خاص
(€) یورو

ترموستات 2 فصله .193 €

ترموستات گرمایش کفی .2171 €

ترموستات الکترونیک .3244 €

حسگر رطوبت اتاقی )هیگروستات( .4244 €

حسگر اتاقی 2 .5CO336 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

محصوالت گرمایشی/ تهویه مطبوع

1513-141210-11

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

پریز برق ارتدار .138 €27 €20 €19 €

کلید 1پل تبدیل .241 €30 €25 €24 €

کلید 2پل .348 €37 €32 €31 €

پریز تلفن تک سوکت .454 €43 €37 €34 €

پریز آنتن و ماهواره .561 €53 €47 €44 €

شستی زنگ .643 €32 €27 €26 €

دیمر چرخشی 400 وات .7111 €101 €93 €90 €

کلید خودکار دیواری .8171 €159 €152 €149 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .938 -€35 €35 €

€34 €28 €26 € میانگین قیمت مدل: 44
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E2
Flat mounting type

مدل/طرح:

22-23-2418-19-2017-2116

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 11€ 21€ 20€ 21پریز برق ارتدار.1

€ 17€ 26€ 25€ 26کلید 1پل تبدیل.2

€ 24€ 33€ 32€ 33کلید 2پل.3

€ 27€ 38€ 36€ 38پریز تلفن تک سوکت.4

€ 37€ 48€ 45€ 48پریز آنتن و ماهواره.5

€ 19€ 28€ 27€ 28شستی زنگ.6

€ 83€ 94€ 91€ 94دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 142€ 153€ 151€ 153کلید خودکار دیواری.8

€ 28€ 36€ 36€ 36پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€28 €29 €19 € میانگین قیمت مدل: 29
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E3 مدل/طرح:
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gira.com/Standard55 :اطالعات بیشتر

gira.com/e2   :اطالعات بیشتر
6 9

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
7

8

Stainless Steel

4

5

01
Pure white matt

02
Pure white glossy

03
Cream white glossy

Standard 55

E2

...............

....
....

....
....

....
..

Pressure 

258 Pa

56 m3/h 62 m3/h 

volumetric flow

ER 60 GVZC EC

قدرتمند قدرتمند –– آرام  آرام –– به صرفه به صرفه
هــواکـــش مایـــــــــکو - انتخــاب اّولهــواکـــش مایـــــــــکو - انتخــاب اّول

      جدیـــد!جدیـــد!                                                                  موتور موتور ECEC ساخت مایکو آلمان ساخت مایکو آلمان

بسیار کم مصرف
 ،EC بــه لطف نــوآوری مهندســــی موتور 
بــا مصــرف 3/9 وات در عملکــــرد پایه 

و 6 وات در عملکرد کامل

قـدرتمنـــــد،  ر  بســـیا منحنــی  دارای 
پاســـکال  258 ر  افــت فشــا بــا تحمــل 

مجـــهز به دریچـــه یک طرفه و عـایق صــــدا

لوله هــا،  کم قطرتریــن  بــرای 
ــا تنظیــم خــودکار دور موتــور ب

ارزش استثناییارزش استثنایی

ــری  ــاالی خــود، بهره گی ــا ســطح فشــار بســیار ب ــن هواکش هــای مایکــو ب ای
از داکــت مشــترک بــا کمتریــن قطــر لولــه را در آپارتمان هــا میّســر ســاخته 
ــا مؤثــر هــوا در حمــام،  و دارای طراحــی ایده آلــی بــرای مکــش کم صــدا اّم

ســرویس و آشــپزخانه ها هســتند. 
ــن  ــودن ای ــی ب ــاد و عمل ــل اعتم ــد، کیفیــت قاب ــراژ مفی ــی در مت صرفه جوی

راهــکار، مایکــو را بــه انتخــاب اّول تبدیــل کــرده اســت! 

01-02-03

(€)یورو 

پریز برق ارتدار .18 €

کلید 1پل تبدیل .213 €

کلید 2پل .320 €

پریز تلفن تک سوکت .423 €

پریز آنتن و ماهواره .533 €

شستی زنگ .615 €

دیمر چرخشی 400 وات .779 €

کلید خودکار دیواری .8138 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .924 €

16 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

Standard55مدل/طرح:

0907-080604-05

(€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو 

€ 11€ 12€ 19€ 30پریز برق ارتدار.1

€ 16€ 17€ 23€ 33کلید 1پل تبدیل.2

€ 23€ 24€ 30€ 40کلید 2پل.3

€ 27€ 29€ 35€ 46پریز تلفن تک سوکت.4

€ 36€ 39€ 45€ 53پریز آنتن و ماهواره.5

€ 18€ 19€ 25€ 35شستی زنگ.6

€ 83€ 86€ 93€ 103دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 142€ 144€ 151€ 163کلید خودکار دیواری.8

€ 27€ 28€- 31پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€26 €20 €19 € میانگین قیمت مدل: 37
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

E2 مدل/طرح:
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اتاقهـاي  پربازده  فنهاي  شامـل  مـایـکو  محصـوالت  وسیع  طیـف 
کوچک، سیستمهـاي تهویه مرکزي و مستقــــل مـطابق با استـاندارد 
بازیابی  قابلیت  با  آپارتمانی  تهویه  سیستم هاي   ،DIN  3-18017
حرارتی و کنتــرل از راه دور، سیستم هاي مناسب تهویه کارگاهی 
مــانند  ویژه اي  محصوالت  همچنین  مجموعه  این  است.  صنعتی  و 
می نمایــد.  تولیــد  خود  مشتریان  براي  را  ضدانفجار  سیستمهاي 
مجموعه مایکو بهعنوان یک تولیدکننده، تأکید بسیاري بر خدمات دارد 
و تجربهي ایــن شــرکت، پشتیبانی از تمام نیازهاي مشتریان از طراحی 
و مشاوره پیش از خرید تا محدوده  وسیعی از ســایر خدمــات را فراهم 

است. آورده 

گردیده  تأسیس  پیش  سال   85 از  بیش  مایکو  خانوادگــی  شرکت 
تجهیزات  و  فنها  فروش  و  تولید  توسعه،  بر  را  خود  کاري  تمرکز  و 
نهاده است. این مجموعه  مهندسی تهویه و سیستمهاي تهویه داخلی 
بهعنوان یک شرکت آلمانی با بیش از 1500 محصول، بیش از 200 
کارمند و سایت در تعداد زیادي از کشورها، توانسته است از رهبران 

تولید محصوالت  ممتــاز تهویه در اروپا باشد.
مایکــو از سال 1928 میالدي تاکنون بهطور مداوم خود را با تغییرات 
نیازهاي بازار همگام نموده و در بازارهاي بین المللی رشد کرده بــه 
ــواع فروشندگان، معمارها، طراحها، شــرکت های مدیریت  طــوری کــه ان
ساختمان و... را با تکنولوژي نویــن و کارآمد خــود تأمین نموده است. 

درباره مایکو

Maico کمپانی

از محصــوالت بســیار باصرفــه مایکــو، سیســتم های تخلیــه هــوا بــا 
از محصــوالت بســیار باصرفــه مایکــو، سیســتم های تخلیــه هــوا بــا 
اســتفاده از داکــت مشــترک اســت. ایــن راهــکار مایکــو عــالوه بــر 
تضمیــن جلوگیــری از نشــت بــو در لوله هــا، از هــدر رفتــن متــراژ مفیــد 

کانــال هواکش هــا جلوگیــری می نمایــد. به واســطه  ســاختمان 

محصوالت مایکو با توجه به کیفیت حیرت انگیز و قابلیت اعتمادي که موجب 
ــوند. جوایز و تقدیرنامههاي  شهرت جهانی آن شده است، شناخته میش
ــتانداردها  متعدد طراحی، گواه سازگاري شکلی و عملکردي آنهاست. اس
و نشــان های ذیــل، کیفیــت بــاال، قابلیــت اعتمــاد و ســازگاری محصــوالت 

ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن می نمایــد. 

maico-fans.com

jafkar.com/products/about-maico      :اطالعات بیشتر

دربازکن صوتی-تصویری
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door-intercoms/outdoor   :اطالعات بیشتر    door-intercoms/indoor  :اطالعات بیشتر    

door-intercoms/indoor   :اطالعات بیشتر    System devices   :اطالعات بیشتر    

door-intercoms-for-indoor-use      :اطالعات بیشتر    open-doors-without-a-key    :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

ایستگاه صوتی سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل € 329شروع قیمت از: 1.

ایستگاه  صوتی سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل € 288شروع قیمت از: 2.

ایستگاه  صوتی سری استیل با شستی زنگ 1پل € 466شروع قیمت از: 3.

ایستگاه تصویری سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل € 1,345شروع قیمت از: 4.

ایستگاه  تصویری سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل € 1,255شروع قیمت از: 5.

ایستگاه  تصویری سری استیل با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از 61,579.

دوربین آنالوگ اضافی برای سیستم دربازکن €شروع قیمت از:  7516.

درگاه سیستم دربازکن برای دوربین آنالوگ اضافی €شروع قیمت از 8206.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های بیرونی دربازکن صوتی-تصویری
(€) یورو

€شروع قیمت از:  565ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 2 اینچ1.

€شروع قیمت از:  665ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 7 اینچ2.

€شروع قیمت از:  828ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع با گوشی(3.

€شروع قیمت از:  855ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ((4.

€شروع قیمت از:  G1,030نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 51.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های داخلی تصویری

(€) یورو

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ(( € 195شروع قیمت از: 1.

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع با گوشی( € 167شروع قیمت از: 2.

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن صوتی € 80شروع قیمت از: 3.

واحد پخش صدای زنگ سیستم دربازکن )روکار( € 70شروع قیمت از: 4.

شستی ارتباط داخلی 3پل سیستم دربازکن )طلق )بی رنگ(( € 88شروع قیمت از: 5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه های داخلی صوتی
(€) یورو

€ 304مرکز کنترل تصویری سیستم دربازکن1.

€ 187مرکز کنترل صوتی سیستم دربازکن2.

€ 131 سیستم دربازکنSwitchingفعال ساز 3.

€ 103ترمینال ویدیویی سیستم دربازکن4.

€ 121مالتی پلکسر ویدیویی5.

تقویت کننده تصویری سیستم دربازکن .6118 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات الیه بنیانی سیستم دربازکن

(€) یورو

درگاه  .1IP)602 سیستم دربازکن )برای 5 کالینت €

درگاه تلفنی سیستم دربازکن .2273 €

درگاه تلویزیونی سیستم دربازکن .3496 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

درگاه های سیستم دربازکن
(€) یورو

€ 264کلید کدی باز کننده در1.

€ 642کلید اثر انگشتی باز کننده در2.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم ورود بدون کلید



ویژگی های مایکو

برنده جوایز بین المللیبرنده جوایز بین المللی

    بدیع    بدیع
       محصوالت و راهکارهای خالقانه

Innovative

به صرفهبه صرفه
     کم مصرف با عمر طوالنی؛ مانع از اتالف بنای مفید 

)DIN 18017-3 داکت مشترک مطابق استاندارد( 

Cost effective

 کارآمد کارآمد 
  متناســب انــواع نیازهــا بــا بیش از 1500 محصول

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال  

  بازدهــی و کارایــی بــاال؛ ایمن و ضدآب )IP باال(

)Ex( کم صــدا؛ ضــد انفجار  

Qualityful

Made in Germany

شرکت ژفکر / 23

Maico Small room fan Maico Exhaust air element

Maico ER fan Maico Smart Wireless fan

محصوالت هوشمند

شرکت ژفکر / 10

knx-system-devices   :اطالعات بیشتر    Switching/standard curtains     :اطالعات بیشتر    

knx-wireless-transmitter   :اطالعات بیشتر    knx-weather-station-plus    :اطالعات بیشتر    

knx-sensors-and-protective-detector   :اطالعات بیشتر    knx-accessories   :اطالعات بیشتر    

(€) یورو

دستگاه حفاظتی در برابر نفوذهای غیرمجاز )1 .1)Gira S632 €

رابط  .2 IPKNX 453به همراه کارت حافظه برای خطوط €

جفتگر خطوط .3KNX 354 €

منبع تغذیه 160 میلی آمپر .4KNX 153 €

منبع تغذیه 320 میلی آمپر .5KNX 213 €

منبع تغذیه 640 میلی آمپر .6KNX 298 €

منبع تغذیه 1280 میلی آمپر .7468 €

منبع تغذیه 640 میلی آمپر با سیستم تامین برق بی وقفه  .8KNX418 €

باتری شارژی 12 آمپر ساعت .9KNX 91 €
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ملزومات خانه هوشمند
(€) یورو

€ 598فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی1.

€ 495فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی2.

€ 255فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی3.

€ 690فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی4.

€ 560فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی5.

€ 290فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

نسل جدید فعال سازهای سوئیچینگ و پرده/ کرکره برقی اقتصادی

(€) یورو

شستی 1پل  .1)Wireless( بی سیم KNX 138 €

شستی 3پل  .2)Wireless( بی سیم KNX 147 €

ریموت کنترل رادیویی مینی 2 کاناله .386 €

ریموت کنترل رادیویی مینی 4 کاناله .496 €

اتصال دهنده/ تکرارکننده امواج رادیویی .5

KNX 246 €

رابط  .6USB KNX 204بی سیم برای سیستم €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات بی سیم )KNX/RF( خانه هوشمند
(€) یورو

€ 1,092ایستگاه هواشناسی پیشرفته1.

€ 634ایستگاه هواشناسی استاندارد2.

€ 270سنسور باد3.

€ 566سنسور باد و دما4.

€ 356سنسور بارش باران5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

ایستگاه  هواشناسی خانه هوشمند

(€) یورو

آشکارساز دود  .1Basic30 €

سنسور نشت آب/ بارش باران .2356 €

ماژول  .3 KNX109برای آشکارساز دود €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سنسورها و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند
(€) یورو

.1KNX 2ترمینال €

€ LED 121(بوستر قدرت عمومی )برای المپ معمولی و انواع المپ هالوژن و2.

€ 20حسگر بازشو در یا پنجره3.

حسگر شکست شیشه .444 €

حسگر الکترومکانیکی در .5)Bolt switching contact VdS( 46 €

حسگر مغناطیسی در .6)Gate contact( 59 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

متعلقات خانه هوشمند



محصوالت مایکو
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shared-duct   :اطالعات بیشتر roof-fans   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-wall-mounted-fans  :اطالعات بیشتر    commercial-fans   :اطالعات بیشتر    

small-room-fans   :اطالعات بیشتر small-room-fans   :اطالعات بیشتر 

محصوالت هوشمند

شرکت ژفکر / 9

gira-server   :اطالعات بیشتر    Switching-blinds  :اطالعات بیشتر    

knx-dimming-actuator   :اطالعات بیشتر    knx-heating-actuator  :اطالعات بیشتر    

KNX-blind-actuator  :اطالعات بیشتر    knx-binary-input  :اطالعات بیشتر    

(€) یورو
€شروع قیمت از:  280هواکش های استاندارد1.

€شروع قیمت از:  332هواکش های تایمردار دو سرعته2.

€شروع قیمت از:  422هواکش های تایمردار کنترل رطوبت3.

€شروع قیمت از:  562هواکش های تایمردار کنترل رطوبت )با امکان کنترل هواکش های کمکی(4.

€شروع قیمت از:  220هواکش های داخل داکت5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های فضاهای کوچک - سایز 15
(€) یورو

هواکش های استاندارد € 124شروع قیمت از: 1.
هواکش های دو سرعته € 125شروع قیمت از: 2.

هواکش های تایمردار تک سرعته € 170شروع قیمت از: 3.
هواکش های تایمردار دو سرعته € 183شروع قیمت از: 4.

هواکش های تایمردار کنترل رطوبت € 198شروع قیمت از: 5.
هواکش های تایمردار کنترل رطوبت )با امکان کنترل هواکش های کمکی( €شروع قیمت از:  6205.

هواکش های داخل داکت €شروع قیمت از:  7116.

هواکش های استاندارد 24ولت €شروع قیمت از:  8190.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های فضاهای کوچک - سایز 10

(€) یورو
€شروع قیمت از:  EC2,527(هواکش های سانتریفیوژی با کنترل دبی و فشار )دارای تکنولوژی 1.

€شروع قیمت از:  340هواکش های سانتریفیوژی استاندارد2.

€شروع قیمت از:  EC1,581(هواکش های سانتریفیوژی استاندارد )دارای تکنولوژی 3.

€شروع قیمت از:  1,008هواکش های محوری تک فاز4.

€شروع قیمت از:  1,076هواکش های محوری سه فاز5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های مخصوص بام
(€) یورو

هواکش های مجزای سانتریفیوژی  € 218شروع قیمت از:  تک سرعته، تایمردارER؛1.
هواکش های مجزای سانتریفیوژی  € 272شروع قیمت از:  دو سرعته، تایمردارER؛2.

هواکش های مجزای سانتریفیوژی فوق کم مصرف  € 282شروع قیمت از:  دو سرعتهER–EC؛3.
هواکش های مجزای سانتریفیوژی فوق کم مصرف  € 337شروع قیمت از:  پنج سرعته، تایمردارER–EC؛4.

تجهیزات تنظیم مکش هوای داخل ساختمان  .5Manual :125شروع قیمت از €
تجهیزات تنظیم مکش هوای داخل ساختمان  .6Electical216  :شروع قیمت از€

هواکش های مرکزی مخصوص بام €شروع قیمت از:  72,527.

قوطی مدل های  .8ER66 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم های داکت مشترک

(€) یورو
€شروع قیمت از:  421هواکش های روکار حلقوی/ مربعی تک فاز1.

€شروع قیمت از:  577هواکش های روکار حلقوی/ مربعی سه فاز2.

€شروع قیمت از:  443هواکش های توکار تک فاز3.

€شروع قیمت از:  528هواکش های توکار سه فاز4.

€شروع قیمت از:  3,000هواکش های سایز بزرگ سه فاز5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های محوری دیواری
(€) یورو

هواکش های استاندارد دیواری € 335شروع قیمت از: 1.
هواکش های استاندارد پنجره ای € 221شروع قیمت از: 2.
پنکه های سقفی گردش هوا ثابت € 588شروع قیمت از: 3.

پنکه های دیواری گردش هوا چرخان € 1,035شروع قیمت از: 4.
هواکش های گردش هوای نیمه صنعتی - گلخانه ای € 891شروع قیمت از: 5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های تجاری

(€) یورو

درگاه رایانه ای .1KNX جهت مصارف مسکونی-اداری )HomeServer( 2,277 €

درگاه رایانه ای .2KNX جهت مصارف تجاری-صنعتی )FacilityServer( 2,937 €

سرور .3 KNX 1( برای نصب در تابلو)X859 €

الجیک ماژول  .4 KNX1( برای نصب در تابلو)L570 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سرورهای خانه هوشمند
(€) یورو

€ 645با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 1.

€ 410با 8خروجی )4 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 2.

€ 241با 4خروجی )2 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستیKNX Switching فعال ساز 3.

€ C-loads -485با 8خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی KNX Switching فعال ساز 4.

C-loads - با 4خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی KNX Switching فعال ساز .5377 €

فعال ساز  .6KNX Switching170 مینی با 2خروجی 6 آمپر €

فعال ساز  .7KNX Switching144 مینی با 1خروجی 16 آمپر €

فعال ساز  .8 KNX Switching457با 2خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای سوئیچینگ خانه هوشمند

(€) یورو

فعال ساز  .1 KNX Dimming)437با 4خروجی 210 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .2 KNX Dimming)369با 2خروجی 300 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .3 KNX Dimming)264با 1خروجی 500 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .4KNX Dimming234 مینی با 1خروجی 210 وات عمومی €

€ 10297 ولت 4 کانال فعال ساز دیمر 1- .5

فعال ساز دیمینگ .6)DALI درگاه( DALI 494 €

فعال ساز دیمینگ قابل تنظیم .7DALI درگاه( DALI )494 قابل تنظیم €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای دیمینگ خانه هوشمند
(€) یورو

.1 KNX 313با 8خروجی 10 آمپر )حداکثر 2 فنکوئل 3 سرعته(فعال ساز فنکوئل €

€ 252با 6خروجی( KNX فعال ساز اتاقی )چندکاره2.

€ 213فعال ساز گرمایشی 6 کانال با کنترل دستی3.

€ 160فعال ساز گرمایشی 6 کانال4.

€ 193فعال ساز گرمایشی مینی 1 کانال5.

.6 KNX 377با 4خروجیفعال ساز آنالوگ €

€ 43/ 230 ولتشیربرقی 724.

شیربرقی تدریجی .8KNX 246 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای سرمایشی/ گرمایشی خانه هوشمند

(€) یورو

فعال ساز پرده کرکره  .1 KNX530با 8خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیم €

فعال ساز پرده کرکره  .2 KNX308با 4خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیم €

فعال ساز پرده/ کرکره برقی 2 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .3220 €

فعال ساز پرده کرکره  .4 KNX12 48 ولت با 4 خروجی-DC313 €

فعال ساز کرکره برقی 4 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .5236 €

فعال ساز پرده کرکره  .6KNX168 مینی با 1خروجی 600 ولت آمپر €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

فعال سازهای پرده/ کرکره برقی خانه هوشمند
(€) یورو

€ 279برای 8خط AC  KNX و شبکهو 230 ولتDC -48 ولت رابط مدار فرمان 112.

€ 213-10 ولت AC/DCورودی بایناری 6 کانال، سازگار با استاندارد 2230.

.3 KNX 133برای 4خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

.4 KNX 74برای 2خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

واسط های خانه هوشمند



محصوالت هوشمند
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flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشترpushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر

  heating-ventilation-air-conditioning   :اطالعات بیشتر

knx-presence-motion-detector  :اطالعات بیشتر flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشتر 

plus-pushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر    

محصوالت مایکو
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explosion-proof-fans    :اطالعات بیشتر centrifugal-channel-fans    :اطالعات بیشتر    

ventilation-system-with-heat-recovery   :اطالعات بیشتر    accessories   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-duct-fans   :اطالعات بیشتر radial-semi-radial-and-diagonal-duct                           :اطالعات بیشتر 

(€) یورو

جفتگر باس 1پل تک عملکردی چراغ دار .1KNX  :81شروع قیمت از €

جفتگر باس 1پل دو عملکردی چراغ دار .2KNX  :90شروع قیمت از €

جفتگر باس 2پل تک عملکردی .3KNX  :88شروع قیمت از €

جفتگر باس 2پل دو عملکردی .4KNX  :102شروع قیمت از €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

کلیدهای خانه هوشمند
(€) یورو

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 177 شستی 1پل پالکدار1.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 190 شستی 2پل پالکدار2.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 205 شستی 3پل پالکدار3.

€شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 221 +3( پالکدارشستی 4پل )41.

شستی 6پل )3 €شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 294 +3( پالکدار5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

شستی های خانه هوشمند

(€) یورو

ترموستات 2پل پالکدار .1،KNX sensor3plus 341شروع قیمت از:  دارای نمایشگر دیجیتال €

ترموستات 5پل )2 شروع قیمت از:  KNX sensor3plus،+3( پالکدار2. € 482 دارای نمایشگر دیجیتال

ترموستات 2پل پالکدار .3،KNX sensor3plus 347شروع قیمت از:  دارای نمایشگر دیجیتال €

شروع قیمت از:  373 ترموستات 3پل )1+2( پالکدار KNX sensor3plus، دارای نمایشگر دیجیتال .4€

شروع قیمت از:  542 ترموستات 6پل )2+4( پالکدار KNX sensor3plus، دارای نمایشگر دیجیتال .5€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

شستی های دارای نمایشگر/ ترموستات خانه هوشمند
(€) یورو

.1،KNX شروع قیمت از:  296 دارای رابط مدار فرمان صفر ولت برای 4خطترموستات قابل تنظیم€

€شروع قیمت از:  CO328(حسگر چندمنظوره اتاقی )دما، رطوبت و 22.

.3KNX شروع قیمت از:  256ترموستات€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

تجهیزات کنترل دما و کیفیت هوای خانه هوشمند

(€) یورو

کلید خودکار استاندارد .1- KNX 110 :161 ارتفاع €

کلید خودکار کامفورت .2- KNX 220 208 ارتفاع: 110 و €

حسگر حضور سقفی استاندارد .3174 €

حسگر حضور سقفی کامفورت .4218 €

حسگر روشنایی .5)brightness controller(ـKNX 123 €

حسگر حرکتی .6KNX 265 مکعبی 240درجه €

حسگر حضور .7KNX 281 €

حسگر حضور کامفورت .8KNX 327 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

حسگرهای حرکتی/ حضور خانه هوشمند
(€) یورو

€ G1,030نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 11.

€ 2,909نمایشگر لمسی دیواری 9 اینچ2.

€ 3,885نمایشگر لمسی دیواری 19 اینچ3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

نمایشگرهای لمسی خانه هوشمند

(€) یورو
هواکش های استاندارد سه فاز € 1,934شروع قیمت از: 1.

هواکش های با امکان کارکرد معکوس تک فاز € 718شروع قیمت از: 2.
هواکش های با امکان کارکرد معکوس سه فاز € 695شروع قیمت از: 3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های محوری داخل داکت
(€) یورو

€شروع قیمت از:  335هواکش های سانتریفیوژی ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده1.

€شروع قیمت از:  389هواکش های نیمه سانتریفیوژی ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده2.

€شروع قیمت از:  100هواکش های دیاگونال ظرفیت پایین و فشار باال با ابعاد فشرده3.

هواکش های دیاگونال ظرفیت باالی پربازده €شروع قیمت از:  4707.

هواکش های جعبه ای با پره های سانتریفیوژی عایق صوتی €شروع قیمت از:  5646.

هواکش های جعبه ای با پره های سانتریفیوژی عایق صوتی دما باال €شروع قیمت از:  61,914.

هواکش های سانتریفیوژی کاربرد خاص )انواع مسطح و باریک( €شروع قیمت از:  7335.

هواکش های سانتریفیوژی کاربرد خاص )انواع مناسب برای نصب بیرونی( €شروع قیمت از:  8399.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های پرقدرت

(€) یورو
هواکش های کانالی استاندارد € 1,529شروع قیمت از: 1.
هواکش های کانالی عایق صدا € 2,590شروع قیمت از: 2.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های کانالی سانتریفیوژی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  845هواکش های محوری دیواری تک فاز1.

€شروع قیمت از:  1,118هواکش های محوری دیواری سه فاز2.

هواکش های داخل داکت نیمه سانتریفیوژی با ابعاد فشرده €شروع قیمت از:  3920.

هواکش های داخل داکت محوری سه فاز با امکان کارکرد معکوس €شروع قیمت از:  41,212.

هواکش های محوری مخصوص بام سه فاز €شروع قیمت از:  51,945.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

هواکش های ضدانفجار

(€) یورو
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 120 متر مربع € 2,839شروع قیمت از: 1.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 160 متر مربع € 3,006شروع قیمت از: 2.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 320 متر مربع € 3,000شروع قیمت از: 3.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 470 متر مربع € 3,994شروع قیمت از: 4.
سیستم های مرکزی مناسب تا فضای 600 متر مربع € 5,366شروع قیمت از: 5.

سیستم های غیر مرکزی برای فضاهای منفرد € 445شروع قیمت از: 6.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

سیستم های تهویه با امکان بازیابی حرارتی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  54تجهیزات نصب روی پنجره )ساده(1.

€شروع قیمت از:  65تجهیزات نصب روی پنجره )شاتردار برای جلوگیری از ورود هوا در حالت خاموش(2.

€شروع قیمت از:  ER114قاب روکار ضدحریق سیستم 3.

€شروع قیمت از:  118تجهیزات تأمین هوای تازه و گردش هوا - دریچه های داخلی4.

€شروع قیمت از:  32تجهیزات تأمین هوای تازه و گردش هوا - دریچه های بیرونی5.

€شروع قیمت از:  267داکت های انعطاف پذیر سیستم توزیع هوا6.

داکت های انعطاف پذیر مسطح و باریک سیستم توزیع هوا €شروع قیمت از:  7321.

داکت های عایق حرارتی سیستم توزیع هوا €شروع قیمت از:  877.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

(... متعلقات )نصب روی پنجره، تامین هوای تازه، توزیع هوا و
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 Access سیســتم های  همچنیــن  و  ضدگلولــه  حرارتــی،  پیشــرفته 
می گــردد. 

برخی از ویژگی های دوربین های موبوتیکس:
PoE دوربین های تحت شبکه -

-  تا زاویه 360 درجه و کیفیت 6 مگاپیکســل
IK10 IP66 دارای میکرفن و اســپیکر با درجه حفاظتی -
- انواع ســقفی، دیواری، چرخان، حرارتی و ضد گلوله

IP سیســتم های دسترسی و دربازکن های صوتی-تصویری -

ــوان مبتکــر دوربین هــای مســتقل  ــه عن ــان، ب ــی موبوتیکــس آلم کمپان
کــرده  آغــاز  را  تولیداتــش  میــالدی   2000 ســال  از  تحت شــبکه، 
بــا قابلیــت  IP Camera هــای موبوتیکــس  ابتــدا،  اســت. از همــان 
بــرای کارکــرد در شــرایط مختلــف آب و هوایــی رونمایــی  اعتمــاد 
از نرم افــزار و  از اصلی تریــن ویژگی هــا، بی نیــازی آن هــا  شــدند. 
ــن دوربین هــای  ــدام از ای ــه هــر ک ــه اســت؛ چراک ســخت افزار جداگان
انــواع حســگرها  بــا   Web-based کامپیوتــر  یــک  تنهایــی  بــه   PoE
ویدئوهــا،  تحلیــل  و  تجزیــه  رویدادهــا،  خــودکار  تشــخیص  بــرای 
اســت. حرفــه ای  ذخیره ســازی  سیســتم های  و  اخطارهــا  اعمــال 
طیــف محصــوالت 6 مگاپیکســلی موبوتیکــس حتــی شــامل دوربین هــای

درباره موبوتیکس

Mobotix کمپانی

mobotix.com

jafkar.com/products/about-mobotix  :اطالعات بیشتر
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ویژگی های جیرا

Gira Esprit Gira Door intercom

GiraTouch panel Gira Nurs Call system

2011

2000

2010

2014

2015

2016

2009

2002

2008

2008

2009 2015

2014

2014

2014

2014

2012

2011
2009

2009

2009

2014

2015

2017

2014

2014

2014

2015

2015

2015

برنده جوایز بین المللیبرنده جوایز بین المللی

    بدیع    بدیع
       نوآوری در محصوالت، آینده نگری و خالقیت در راهکارها

Innovative

   ظریف   ظریف
بیش از 200 طرح جذاب در انواع مدل های مدرن و کالسیک

Elegant

 کارآمد کارآمد 
 کاربرد آســان و متناســب انواع نیازها؛ 

      بــا بیــش از 300 محصــول ماژوالر در هر طرح

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال  

)UV عمــر طوالنــی )ضدضربـــه؛ مقاوم در برابر  

  عــاری از مــواد هالوژنــه؛ ضدآب )IP باال(

Made in Germany

Qualityful

محصوالت موبوتیکس
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open-new-idea-7-mobotix    :اطالعات بیشتر Mobotix-move-camera   :اطالعات بیشتر    

thermoghraphic-camera  :اطالعات بیشتر    special-camera   :اطالعات بیشتر    

outdoor-camera   :اطالعات بیشتر indoor-camera    :اطالعات بیشتر 

(€) یورو

دوربین های دو چشمی بولت .1MX-M16 :1,299شروع قیمت از €

دوربین های دو چشمی دام .2MX-D16 :1,299شروع قیمت از €

دوربین های دو چشمی دام پاناروما .3MX-D16-P1,299 €

دوربین های چشم ماهی .426MX-Q :829شروع قیمت از €

دوربین های تک چشمی بولت .5MX-M26 :829شروع قیمت از €

دوربین های تک چشمی دام .6MX-D26 :829شروع قیمت از €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های بیرونی موبوتیکس
(€) یورو

€شروع قیمت از:  MX-v16479دوربین دام1.

€شروع قیمت از:  MX-c16479دوربین سقفی چشم ماهی2.

€شروع قیمت از:  MX-p16479دوربین سقفی با لنز قابل تنظیم3.

€شروع قیمت از:  MX-i26479دوربین دیواری4.

€شروع قیمت از:  MX-c26 Audio Package529دوربین سقفی چشم ماهی5.

€شروع قیمت از:  MX-p26 Audio Package529دوربین سقفی با لنز قابل تنظیم6.

دوربین دیواری .7MX-i26 Audio Package529  :شروع قیمت از€

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های داخلی موبوتیکس

(€) یورو

دوربین های بولت ساده با .1LED IR  :499شروع قیمت از €

دوربین های بولت ضدضربه با .2LED IR  :499شروع قیمت از €

دوربین های دام ضدضربه با .3LED IR  :499شروع قیمت از €

سپیددام( ضدضربه دوربین های گردان  € 1,899شروع قیمت از: ا)4.

سپیددام( دارای دوربین های گردان  € 2,099شروع قیمت از:  LED IRا)5.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

)Mobotix Move( دوربین های متحرک موبوتیکس
(€) یورو

€ 999بدون لنز و ماژول )M)Body دوربین 173.

.24K IR-Cut   379لنز با کیفیت €

€ 4K279 )دید در روز  یا شب(لنز با کیفیت  3.

€ IR Light179ماژول 4.

€ 179ماژول صوتی )میکروفن و بلندگو(5.

الیسنس نامحدود پالک خوان .6900 €

الیسنس تشخیص چهره 1ساله .7199 €

الیسنس تشخیص چهره 2ساله .8349 €

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های موبوتیکس 7با افزونه های هوشمند

(€) یورو

تصاویر همزمان حرارتی و اپتیک( دوربین های دو چشمی  € 4,149شروع قیمت از: )1.

تصاویر همزمان حرارتی و اپتیک( دوربین های دو چشمی با رادیومتری  € 4,649شروع قیمت از: )2.

دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه € 3,149شروع قیمت از: 3.

دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه با رادیومتری €شروع قیمت از:  43,599.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های حرارتی
(€) یورو

€شروع قیمت از:  MX-V162,649دوربین های ضد ضربه1.

€شروع قیمت از:  MX-S16949دوربین های با لنز جداگانه و امکان نصب ویژه2.

€ MX-S26829دوربین های مخفی چشم ماهی3.

قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

دوربین های کاربرد خاص



استاندارد پیشرو و قابل اعتماد برای هوشمندسازی ساختمان ها، با بیش از 400 تولیدکننده از 40 کشور

تمامــی اجــزای برقــی ســاختمان ها نظیــر چراغ هــا، سیســتم های ســرمایش/
گرمایــش، هواکش هــا، پرده هــای برقــی... تــا دوربین هــا، سیســتم های 
ــور و  ــور، ژنرات ــد آسانس ــاعات مانن ــا و مش ــات پارکینگ ه ــی، تأسیس حفاظت
موتورخانــه و... ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در یــک شــبکه هوشــمند قــرار 
گیرنــد و عملکردهایــی متناســب بــا شــرایط را انجام دهنــد. در ایــن خصوص، 
اســتاندارد بین المللــی * KNX بــا ارائــه ســامانه ای غیرمتمرکز و قابل توســعه 
ــر  ــری و ب ــن انعطــاف را ایجــاد کــرده کــه در صــورت تغییرکارب ــده، ای در آین
اســاس ســالئق ســاکنان، بــه راحتــی بتــوان بــا یــک نرم افــزار واحــد به صورت

یکپارچــه نســبت بــه تعریــف برنامه هــای جدیــد بــرای تک تــک تجهیــزات از 
برندهــای مختلــف  اقــدام نمــود. 

جیــرا بــه عنــوان یکــی از شــاخص ترین اعضــای مؤسســه KNX بــا تولیــد 
محصــوالت هوشــمند ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه تقریبــاً هرگونــه 
ســناریوی کنترلــی در ســاختمان های بــزرگ و کوچــک بــا کاربــری راحــت 
ــی و  ــایش، ایمن ــش آس ــاً افزای ــود و نتیجت ــر ش ــک میس از دور و نزدی
امنیــت، صرفه جویــی در مصــرف و حفــظ محیــط زیســت حاصــل گــردد. 

سیستم هوشمند ساختمان

شرکت ژفکر / 5

knx.org        :اطالعات بیشتر  *

تأئیدیه های  ژفکر
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کارخانه صنعتی آتروپارس - پرندهتل پارسیان اوین - تهرانساختمان برق منطقه ای - مشهد خانه شریفی ها - تهران، دروس      

واحد مسکونی - سلمان شهر، قوالماسهتل بزرگ فردوسی - تهراندفتر اداری - تهران، قلهکمجتمع مسکونی - تهران، دربند      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ژفکــر صادقانــه تــالش می نمایــد پشــتوانه محکمــی از طریــق رضایــت طرف هــای 
خارجــی و مشــتریان داخلــی بــا انــواع پروژه هــا را فراهــم نمایــد:

- ساختمان های مسکونی، ویالیی
- ساختمان های اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی

- هتل ها
- بیمارستان ها

- کارخانه ها و...

پروژه های ژفکر

شرکت ژفکر / 29

jafkar.com/services/projects                        :اطالعات بیشتر

برخی از پروژه های ژفکر:

شرکت ژفکر / 4

ســاختمان نظیــر کلیدهــا و پریزهــا، حســگرهای مختلــف، ترموســتات ها، 
 FM شســتی های هوشــمند، سیســتم دربازکــن و... حتــی رادیــوی

همگــی در قالبــی یکســان و طرحــی هماهنــگ دیــده شــوند.
 از طریــق ایــن لینــک، تنــوع طرح هــا قابــل مشــاهده اســت و مشــتریان 

به راحتــی می تواننــد بــا ســلیقه  خــود دســت بــه ترکیــب آنهــا بزننــد.
designkonfigurator.gira.de/en

همچنیــن طیــف کامــل محصــوالت جیــرا به همــراه تمــام مشــخصات فنــی 
آنهــا در کاتالــوگ آنالیــن ایــن کمپانــی قابــل مالحظــه اســت.

katalog.gira.de/en/

شــرکت خانوادگــی جیــرا، از بدو تولد )1905 میــالدی( تا امروز با بیش 
از 110 ســال ســابقه درخشــان در آلمــان، همــواره بــا معرفــی ایده های 
نــو و ابداعــات بی نظیــر، نقــش خــود را به عنــوان تعریف کننــده  معیارهــا 
و اســتانداردهای جدیــد در صنعــت بــرق ســاختمان حفــظ کــرده اســت.

ــودن  ــاژوالر ب ــرا، م ــوع جی ــوالت متن ــته محص ــای برجس  از ویژگی ه
آن هاســت؛ بدین معنــا کــه محصــوالت، بــر حســب نیــاز و ســلیقه  
ــی حاصــل از  ــب می باشــند. هارمون ــل ترکی ــا یکدیگــر قاب مشــتریان ب
ــزای ــیعی از اج ــف وس ــه طی ــده ک ــبب گردی ــوع، س ــاف و تن ــن انعط ای

درباره جیرا

Gira کمپانی

آن  بــر  را  کمپانــی  ایــن  جیــرا،  خــاص  محصــوالت  بــاالی  فنــاوری 
ــدان  ــد. عالقه من ــیس نمای ــی تأس ــگاه اختصاص ــک دانش ــه ی ــته ک داش
می تواننــد بــه صــورت رایــگان عضــو دانشــگاه جیــرا شــوند و دانــش 
ــد. ــب نماین ــوری کس ــای غیرحض ــق دوره ه ــوالت را از طری ــی محص فن

akademie.gira.de/de/Home

نمایشــگاه های  در  شــدن  برگزیــده  و  متعــدد  جوایــز  دریافــت 
بین المللــی، ثمــرة پیگیــری  دائــم همیــن اصــول اســت. اســتانداردها و 
نشــان های ذیــل، کیفیــت بــاال، قابلیــت اعتمــاد و ســازگاری محصــوالت 

ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن می نمایــد.

jafkar.com/products/about-gira               :اطالعات بیشتر



شرکت ژفکر / 3

درباره ژفکر

شرکت   ژفکر

2006 /1356 13841978 /

Letter of Confirmation 

09.01.2017, EX/EOS

GIRA تأییدیه نمایندگی انحصاری

ژفکــر شــرکتی خانوادگــی اســت کــه از بــدو شــکل گیری )1354 
ــا  ــاختمان ب ــی س ــزات الکتریک ــات و تجهی ــه تأسیس ــی( در زمین شمس

تمرکــز بــر کیفیت هــای برتــر فعالیــت می نمایــد. 
هــدف ژفکــر بــا ســابقه 45 ســال نمایندگــی انحصــاری کمپانــی GIRA و 
همچنیــن اخیــراً کمپانــی MAICO آلمــان، خدمت رســانی بــه مشــتریان 
ــر  ــتانداردهای باالت ــال اس ــه دنب ــه ب ــت ک ــری اس ــر و آینده نگ بلندنظ
بــرای آســایش و ایمنــی بیشــتر در کنــار زیبایــی، صرفه جویــی انــرژی 

و حفــظ محیــط زیســت هســتند.

در این راســتا از ســال 2005 میالدی، مشــاوره و مهندســی سیستم های 
هوشــمند )BMS( بــر پایــه اســتاندارد بین المللــی KNX نیــز در دســتور 
ــه KNX در  ــمی موسس ــکار رس ــن هم ــت و دومی ــرار گرف ــر ق کار ژفک
ایــران شــد. همزمــان، ژفکــر بــا ورود بــه عرصــه سیســتم های نظــارت
تصویــری Web-based، همــکاری بــا کمپانــی MOBOTIX آلمــان را آغــاز 
ــا اخــذ گواهینامه هــای معتبــر، گام هــای بزرگــی در  ــا کنــون ب نمــود و ت
ــی  ــول فن ــت اص ــا اولویّ ــمند ب ــای هوش ــرای پروژه ه ــازی ج فرهنگ س

برداشــته اســت.

jafkar.com/services/about-us                     :اطالعات بیشتر

ــا کالس محصــوالت  ــر متعهــد اســت کــه ب ــات، ژفکــــ ــه خدمــ در زمین
خــود  ســرمایه  عمــده  لــذا  نمایــد؛  فعالیــت   Made in Germany

بــا  کــه  نیروهایــی  پــرورش  و  جــذب  بــه  داده  اختصــاص  را 
روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه  تــالش  و  دقــت 
منظــور  صداقــت  بــا  و  حرفــه ای  صــورت  بــه  را  جزئیــات  تمامــی 
تــالش  و   دقــت   بــا  کــه  موظفنــد  ژفکــر  متخصصیــن  نماینــد. 

کســب  بــه  نســبت  روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه 
رضایــت طرف هــای داخلــی و خارجــی و حفــظ اعتبــار شــرکت کوشــا 
بــوده، بهتریــن بازدهــی را ارائــه نماینــد. ایــن خدمــات از بررســی فنــی 
ــتیبانی  ــوزش و پش ــا آم ــود و ت ــروع می ش ــنهاد ش ــه پیش ــروژه و تهی پ

ادامــه می یابــد.

گواهینامه آموزشی DIAL آلمان

پروژه های ژفکر
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پروژه خانه شریفی هاپروژه خانه شریفی ها
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

شــریفی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)آرشــیتکت( تغابنــی  آقــای  جنــاب  )کارفرمــا(/ 

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دروس/ مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 7 طبقــه، بیــش از 1500 

مترمربــع 
سال بهره برداری: 1394

برخی ویژگی هابرخی ویژگی ها
ســال  در  خاورمیانــه  معمــار  بین المللــی  معتبــر  جایــزه  برنــده 

2014 و برنــده جایــزه معمــار ســال 92
کاربری راحت با پشتیبانی از زبان فارسی و پالک های گرافیکی 

سیستم صوتی پیشرفته Revox آلمان
 DALI سیستم روشنایی پیشرفته

 امــکان کنتــرل و نظــارت بــر کل ســاختمان با اســتفاده از نمایشــگر 
دیــواری لمســی در هــر طبقه

 دسترسی اختصاصی به پاسانسور با دستگاه اثر انگشت
صرفه جویــی بیشــتر در سیســتم ســرمایش/ گرمایــش بــه واســطه 

وجــود شــیرهای برقــی بــرای هــر فن کوئــل

ساختمان برق منطقه ای مشهدساختمان برق منطقه ای مشهد
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

منطقــه ای  بــرق  شــرکت  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)مجــری( منیــران  مهندســی  شــرکت  رضــوی/  خراســان 

موقعیت/ نوع کاربری: مشهد / اداری
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 8 طبقــه اداری بــه انضمــام 

پارکینــگ، بیــش از 13000 مترمربــع
سال بهره برداری: 1389

ویالی مسکونی لواسان، نارانویالی مسکونی لواسان، ناران
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

ابریشــمی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)کارفرمــا(

موقعیت/ نوع کاربری: لواسان، ناران / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: ویالیــی و مشــاعات در 4 

طبقــه، بیــش از 700 مترمربــع 
سال بهره برداری: 1390

jafkar.com/services/projects/bargh-mashhad

jafkar.com/services/projects/abrishami

jafkar.com/services/projects/sharifiha



تعهد نسبت به آینده

سیســتم های  بــه  شــدن  ســاختمان ها  مجهــز 
الکتریکــی بــا فنــاوری بــاال )High-tech( نیازمنــد 

اســت بــه:
        محصوالت باکیفیت،

 خدمات تخصصی طراحی و راه اندازی...

ــات  ــه اطالع ــی ب ــه دسترس ــت ک ــوی اس ــه  نح ــور ب ــن بروش ــی ای طراح
ایــن خصــوص: باشــد؛ در  امکان پذیــر  بــه ســادگی  بیشــتر، 

ــر نســخه PDF را مطالعــه می فرماییــد، می توانیــد روی لینک هــا کلیــک  _ اگـ
نماییــد.

_ اگــر نســخه چاپــی را مطالعــه می فرماییــد، عــالوه بــر امــکان اســتفاده از 
ــد. ــد QR Code  هــا را اســکن نمایی لینک هــا، می توانی

ممکــن اســت کــه تصاویــر محصــوالت، کمــی بــا واقعیــت تفــاوت پیــدا کــرده 
باشــد؛ بــرای مشــاهده نمونه هــای واقعــی، بــا مــا در تمــاس باشــید.

 Mobotix ،Gira نماینــده ی  عنــوان  بــه  ژفکــر  
ســاختمان،  بــرق  صنایــع  )رهبــران   Maico و 
دوربین هــای تحت شــبکه و سیســتم های تهویــه 
ایــن  تخصصــی  خدمــات  و  تجهیــزات  آلمـــــان(، 

می نمایــد. عرضــه  را  کمپانی هــا 

^

َژفَکــــر )Zafkar( واژه ای فارسی به معنی شکیبا است.

درباره ژفکر 

درباره جیرا و سیستم هوشمند ساختمان 

ویژگی های جیرا 

محصوالت هوشمند

دربازکن صوتی-تصویری 

انواع مدل های کلید و پریز

محصوالت خاص 

درباره مایکو 

ویژگی های مایکو             

محصوالت مایکو 

درباره موبوتیکس 

محصوالت موبوتیکس 

تآییدیه های ژفکر

پروژه های ژفکر 
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پروژه های ژفکر

شرکت ژفکر /31

کارخانه صنعتی آتروپارسکارخانه صنعتی آتروپارس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما، گروه مهندسین و اجرا: شرکت آتروپارس )کارفرما(
موقعیت/ نوع کاربری: پرند/ صنعتی

سال بهره برداری: 1395
Gira,etc. / KNX روشنایی )سوئیچ و دیم(: بیش از 80 کانال

و...

jafkar.com/services/projects/ferdosi

jafkar.com/services/projects/atropars

ــال KNX در 180 زون  ــش از 500 کان ــش: بی ــرمایش/ گرمای س
Gira, etc. /

ــرویس ها  ــه س ــا، تهوی ــه پریزه ــوئیچینگ )تغذی ــوارد س ــایر م س
Gira,etc. / KNX و...(: یــش از 250 کانــال

مکانیــکال )موتورخانــه، اســتخر و جکــوزی(: بیــش از 210 ورودی 
 Gira, Arcus, ــتغرق ــتات مس ــا 16 ترموس ــال ب ــی دیجیت و خروج

 etc. / KNX
Gira,etc. / KNX بیش از 850 کانال

و...
jafkar.com/services/projects/yas

مجتمع مسکونی یاسمجتمع مسکونی یاس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرمــا، گــروه مهندســین و اجــرا: مهنــدس خواجــه  نصیــری     
)آرشــیتکت(

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دربند / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 24 واحــد و مشــاعات در 

ــع  12 طبقــه، بیــش از 12000 مترمرب
سال بهره برداری: 1395

Gira,etc. / KNX روشنایی )سوئیچ و دیم(: بیش از 1500 کانال

هتل بزرگ فردوسیهتل بزرگ فردوسی
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

کارفرما، گروه مهندسین و اجرا: هتل بزرگ فردوسی )کارفرما(
موقعیت/ نوع کاربری: تهران، فردوسی / هتلی

فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 32 اتــاق در 2 طبقــه، بیــش 
از 700 مترمربــع

سال بهره برداری: 1388



لیست قیمت کمپــــــانی )محصوالت منتخب( 
به همراه معرفی اجـمالی

 Gira System 3000 Gira E2 stainless steel, falat installation  Gira E2 KNX pushbutton sensor 3 Plus -5gang

 Gira DCS mobile  Gira eNet SMART HOME

MOBOTIX 7 M73 High Performance IoT Camera  Maico  WS 160 Flat KBZET Centralised ventilation unit  Maico Kleinraumventilatoren ECA piano

Gira System 106, aluminium, camera module

شرکت َژفَکـــر/ بهار 1400
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