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لـــــی اجما معرفِی  با 

منتخب( )محصــوالِت  نی  ــا کمپــ قیمِت  لیســِت 



ینده آ ــه  ب نســبت  تعّهد 

مجهــز شــدِن  ســاختمان ها بــه سیســتم هاِی 
ــد  ــاال )High-tech( نیازمن ــاورِی ب ــا فن ــی ب الکتریک

ــه: ــت ب اس
                  محصوالِت باکیفیت،

                  خدماِت تخصصِی طراحی و راه اندازی...

ــاِت  ــه اطالع ــی ب ــه دسترس ــه  نحــوی اســت ک ــور ب ــن بروش ــِی ای طراح
ــوص: ــن خص ــد؛ در ای ــر باش ــادگی امکان پذی ــه س ــتر، ب بیش

_ اگـــر نســخه ِی PDF را مطالعــه می فرماییــد، می توانیــد روی لینک هــا 
ــد. ــک نمایی کلی

_ اگــر نســخه ِی چاپــی را مطالعــه می فرماییــد، عــالوه بــر امــکاِن اســتفاده 
ــد. ــکن نمایی ــا را اس ــد QR Code  ه ــا، می توانی از لینک ه

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

 Maico و Mobotix ،Gira ژفکــر  بــه عنــواِن نماینــده ِی
)رهبــراِن صنایــِع بــرِق ســاختمان، دوربین هــاِی 
ــان(،  ــه ِی آلمـــ ــتم هاِی تهوی ــبکه و سیس تحِت ش
ــا را  ــن کمپانی ه ــِی ای ــاِت تخصص ــزات و خدم تجهی

ــد. ــه می نمای عرض

^

َژْفَکــــر )Zafkar( واژه ای فارسی به معناِی شکیبا است.

شرکِت ژفکر 
                               

درباره ِی جیرا و سیستِم هوشمنِد ساختمان 

ویژگی هاِی جیرا 

محصوالِت هوشمند
  

دربازکِن صوتی-تصویری 
              

انواِع مدل هاِی کلید و پریز
               

محصوالِت خاص 

درباره ِی مایکو       
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محصوالِت مایکو 
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محصوالِت موبوتیکس 
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َژْفــــــَکر شرکِت   

ْفَکـــــر َژ شرکِت 

2006 /1356 13841978 /

Letter of Confirmation 

09.01.2017, EX/EOS

تأییدیه ِی نمایندگِی انحصارِی   

بــدِو شــکل گیری  از  کــه  خانوادگی ســت  ژفکــر شــرکتی 
ــِی  ــزاِت الکتریک ــات و تجهی ــه ِی تأسیس ــی( در زمین )1354 شمس
ــابقه ِی 45 ســال  ــا س ــر ب ــدِف ژفک ــد. ه ــت می نمای ســاختمان فعالی
 MAICO و همچنین اخیراً کمپانــِی GIRA نمایندگِی انحصارِی کمپانِی
آلمــان، خدمت رســانی بــه مشــتریاِن بلندنظــر و آینده نگری ســت کــه 
بــه دنبــاِل اســتانداردهاِی باالتــر، بــرای آســایش و ایمنــِی بیشــتر در 
کنــارِ زیبایــی، صرفه جویــِی انــرژی و حفــِظ محیــِط زیســت هســتند.

در این راســتا از ســاِل 2005 میالدی، مشــاوره و مهندســِی سیستم هاِی 
هوشــمند )BMS( بــر پایه ِی اســتانداردِ بین المللــِی KNX نیز در دســتوِر 
 KNX کاِر ژفکــر قــرار گرفــت و دومیــن همــکاِر رســمِی موسســه ِی
در ایــران شــد. ژفکــر همزمان بــا ورود بــه عرصه ِی سیســتم هاِی نظارِت

ــان  ــِی MOBOTIX آلم ــا کمپان ــکاری ب ــرِی Web-based، هم تصوی
ــراِی  ــازِی اج ــدی در فرهنگس ــاِی بلن ــون گام ه ــود و تاکن ــاز نم را آغ

ــت. ــته اس ــی برداش ــوِل فن ــِت اص ــا اولویّ ــمند ب ــاِی هوش پروژه ه

در زمینــه ِی خدمــات، ژفکــر متعّهد اســت که بــا کالِس محصوالِت 
ــذا عمــده ِی ســرمایه ِی  ــد؛ ل ــت نمای Made in Germany فعالی

خــود را اختصــاص داده بــه جــذب و پــرورِش نیروهایی کــه تمامِی 
ــا صداقــت منظــور نماینــد.  ــه صــورِت حرفــه ای و ب جزئیــات را ب

متخصصیــِن ژفکر موظفند کــه در اســتفاده از فن آوری هاِی روز، نســبت 
بــه کســِب رضایــِت طرف های داخلــی و خارجی، کوشــا بــوده و بهترین 
بازدهــی را ارائــه نماینــد. ایــن خدمــات از بررســِی فنــِی پــروژه و تهیه ِی 
پیشــنهاد شــروع می شــود و تــا آمــوزش و پشــتیبانی ادامــه می یابــد.

گواهینامه ِی آموزشِی          آلمان GIRADIAL

jafkar/com/services/about-us               

ارائه یِ پیشنهاد ـــــ ارائه ِی جزئیاِت فنی ـــــ  تأمیِن تجهیزات ـــــ نظارت و راه اندازی ــــــ  آموزش و بازخورد ــــــــ پشتیبـانی

         KNX پوستِر تبلیغاتی         گواهینامه ِی

http://www.jafkar.com/services/about-us


َژْفَکـــــر |   شرکِت    

GIRA کمپــــانِی
ــروز  ــا ام ــالدی( ت ــد )1905 می ــدوِ تول ــرا، از ب ــِی جی شــرکِت خانوادگ
ــا  ــواره ب ــان، هم ــان در آلم ــابقه ِی درخش ــال س ــش از 115 س ــا بی ب
ــواِن  ــود را به عن ــِش خ ــر، نق ــاِت بی نظی ــو و ابداع ــاِی ن ــِی ایده ه معرف
ــرِق  ــِت ب ــد در صنع ــتانداردهاِی جدی ــا و اس ــده یِ  معیاره تعریف کنن
ســاختمان حفــظ کــرده اســت.  از ویژگی هــاِی برجســته ِی محصــوالِت 
ــوالت،  ــه محص ــا ک ــت؛ بدین معن ــودِن آن هاس ــاژوالر ب ــرا، م جی
بــر حســِب نیــاز و ســلیقه یِ  مشــتریان بــا یکدیگــر قابــِل ترکیبنــد. 

ــِف  ــده کــه طی ــن انعطــاف و تنــوع، ســبب گردی ــِی حاصــل از ای هارمون
وســیعی از اجزاِی ســاختمان نظیــرِ کلیدها و پریزها، حســگرهاِی مختلف، 
ترموســتات ها، شســتی  ها و... همگــی در قالبی یکســان و طرحی هماهنگ 
دیــده شــوند. از طریــِق ایــن لینــک، تنــوِع طرح هــا قابــِل مشــاهده اســت:
designkonfigurator.gira.de/en

همچنیــن طیِف کامــِل محصــوالِت جیــرا در کاتالوِگ آنالیــن این کمپانی 
katalog.gira.de/en                                                    .قابــِل دریافــت اســت

ــه  ــوده ک ــیس نم ــی تأس ــگاهِ اختصاص ــک دانش ــی  ی ــن کمپان  ای
عالقه منــدان می تواننــد بــه صــورِت رایــگان، عضــوِ  این دانشــگاه شــده 
و دانــِش فنــِی محصــوالت را از طریــِق دوره هــاِی غیرحضــوری کســب  
akademie.gira.de/de/Home                                         :نماینــد

دریافــِت جوایــزِ متعــّدد و برگزیــده شــدن در نمایشــگاه هاِی بین المللی، 
ثمــره  ِی پیگیــرِی مــداوِم همین اصول اســت. اســتانداردها و نشــان هاِی 
ذیــل، کیفیــِت باال، قابلیــِت اعتماد و ســازگارِی محصــوالِت این کمپانی 

را بــا ســایرِ سیســتم ها تضمیــن می نماید.

jafkar.com/products/about-gira             

ا ــر جیـــ نِی   کمپا
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استاندارِد پیشرو و قابِل اعتماد برای هوشمندسازِی ساختمان ها، با بیش از 400 تولیدکننده از 40 کشور

ــا، سیســتم هاِی  ــِر چراغ ه ــِی ســاختمان ها نظی ــِی اجــزاِی برق تمام
ــا،  ــا دوربین ه ــی... ت ــاِی برق ــا، پرده ه ــرمایش/گرمایش، هواکش ه س
سیســتم هاِی حفاظتــی، تأسیســات و... ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در 
 KNX * یــک شــبکه ِی هوشــمند قــرار گیرنــد. اســتاندارِد بین المللــِی
ــا یــک نرم افــزارِ واحــد،  ایــن انعطــاف را ایجــاد کــرده کــه بتــوان ب
به صــورِت یکپارچــه نســبت بــه تعریــِف برنامه هــاِی جدیــد بــراِی 

تک تِک تجهیزات از  برندهاِی مختلف  اقدام نمود. 

 KNX ــاخص ترین اعضــاِی مؤسســه ِی ــی از ش ــواِن یک ــرا به عن جی
بــا تولیــِد محصــوالِت هوشــمند، ایــن امــکان را فراهــم کــرده 
ــاختمان هاِی  ــی در س ــناریوِی کنترل ــه س ــاً هرگون ــه تقریب ک
بــزرگ و کوچــک بــا کاربــرِی راحــت از دور و نزدیــک میّســر 
امنیــت،  ایمنــی و  افزایــِش آســایش،  نهایــت  شــده و در 
صرفه جویــی در مصــرف و حفــِظ محیــِط زیســت حاصــل 

گــردد. 

knx.org       
 *

ســاختمان هوشمنِد  سیســتِم 
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برنده ِی جوایِز بین المللیبرنده ِی جوایِز بین المللی

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

Innovative

   ظریف   ظریف
    بیش از 200 طرِح جذاب در انواِع مدل هاِی مدرن و کالسیک

Elegant

   کارآمد   کارآمد 
     کاربرِد آســان و متناســب با انواِع نیازها؛ 

      بــا بیــش از 300 محصــوِل ماژوالر در هر طرح

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواِد مرغــوب و اســتانداردهاِی فنِی باال      

)UV عمــِر طوالنــی )ضِدضربـــه؛ مقاوم در برابِر      

      عــاری از مــواِد هالوژنــه؛ ضِدآب )IP باال(

Made in Germany

Qualityful

ا ــر جیـــ ویژگی هاِیِ  
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flush-mounted-bus-coupler-button  pushbutton-sensor

heating-ventilation-air-conditioning

knx-presence-motion-detector gira-knx-system/knx-touch-panel

pushbutton-sensor-plus 

ــمند هوش محصوالِت    

8

(€) یوروشستی های خانه هوشمند(€) یوروکلیدهای خانه هوشمند

جفتگر باس 1پل تک عملکردی چراغ دار .1KNX  :شستی 1پل پالکدار1.€ 85شروع قیمت از KNX sensor3comfort 185  :شروع قیمت از€

جفتگر باس 1پل دو عملکردی چراغ دار .2KNX  :شستی 2پل پالکدار2.€ 94شروع قیمت از KNX sensor3comfort 199  :شروع قیمت از€

جفتگر باس 2پل تک عملکردی .3KNX  :شستی 3پل پالکدار3.€ 92شروع قیمت از KNX sensor3comfort 215  :شروع قیمت از€

جفتگر باس 2پل دو عملکردی .4KNX  :3( پالکدارشستی 4پل )41.€ 107شروع قیمت از+ KNX sensor3comfort 231  :شروع قیمت از€

شستی 6پل )3 €شروع قیمت از:  KNX sensor3comfort 307 +3( پالکدار5.

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

(€) یوروتجهیزات کنترل دما و کیفیت هوای خانه هوشمند(€) یوروشستی های دارای نمایشگر/ ترموستات خانه هوشمند

ترموستات 2پل پالکدار .1،KNX sensor3plus 1.€ 356شروع قیمت از:  دارای نمایشگر دیجیتالKNX شروع قیمت از:  268ترموستات€

ترموستات 3پل )1 شروع قیمت از:  KNX sensor3plus،+2( پالکدار2. €شروع قیمت از:  309 دارای رابط مدار فرمان صفر ولت برای 4خطترموستات قابل تنظیم KNX،2.€ 390 دارای نمایشگر دیجیتال

ترموستات 5پل )2 شروع قیمت از:  KNX sensor3plus،+3( پالکدار3. €شروع قیمت از:  CO342(حسگر چندمنظوره اتاقی )دما، رطوبت و 32.€ 503 دارای نمایشگر دیجیتال

شروع قیمت از:  567 ترموستات 6پل )2+4( پالکدار KNX sensor3plus، دارای نمایشگر دیجیتال .4€

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

(€) یورونمایشگرهای لمسی خانه هوشمند(€) یوروحسگرهای حرکتی/ حضور خانه هوشمند

کلید خودکار دیواری استاندارد .1- KNX 220 نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 11.€ 168 ارتفاع: 110 وG1,075 €

€ 217 ارتفاع: 110 و 220 - KNX کلید خودکار دیواری کامفورت .2

حسگر حضور سقفی استاندارد .3181 €

حسگر حضور سقفی کامفورت .4227 €

حسگر حرکتی .5KNX 277 مکعبی 240درجه €

حسگر حضور .6KNX 294 €

حسگر حضور کامفورت .7KNX 341 €

حسگر روشنایی .8)brightness controller(ـKNX 129 €

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

https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/flush-mounted-bus-coupler-button
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/pushbutton-sensor3
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/heating-ventilation-air-conditioning
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-presence-motion-detector
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-touch-panel
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/pushbutton-sensor3-plus
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gira-serverSwitching-blinds

knx-dimming-actuatorknx-heating-actuator

knx-blind-actuatorknx-binary-input

ــمند هوش محصوالِت    

(€) یوروفعال سازهای سوئیچینگ خانه هوشمند(€) یوروسرورهای خانه هوشمند

درگاه رایانه ای .1KNX جهت مصارف مسکونی-اداری )HomeServer( 2,378 €.1 فعال ساز KNX Switching16 آمپر، دارای کلید دستی )660با 16خروجی )8 خط پرده کرکره €

درگاه رایانه ای .2KNX جهت مصارف تجاری-صنعتی )FacilityServer( 3,066 €.2 فعال ساز KNX Switching16 آمپر، دارای کلید دستی )419با 8خروجی )4 خط پرده کرکره €

سرور .3 KNX 1( برای نصب در تابلو)X897 €.3 فعال ساز KNX Switching246با 4خروجی )2 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

الجیک ماژول  .4 KNX1( برای نصب در تابلو)L595 €.4 فعال ساز KNX Switching با 8خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستیC-loads -497 €

C-loads - با 4خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی KNX Switching فعال ساز .5387 €

فعال ساز  .6KNX Switching177 مینی با 2خروجی 6 آمپر €

فعال ساز  .7KNX Switching151 مینی با 1خروجی 16 آمپر €

فعال ساز  .8 KNX Switching468با 2خروجی 16 آمپر، دارای کلید دستی €

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

(€) یوروفعال سازهای سرمایشی/ گرمایشی خانه هوشمند(€) یوروفعال سازهای دیمینگ خانه هوشمند

فعال ساز  .1 KNX Dimming)برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن( 1.€ 448با 4خروجی 210 وات عمومی KNX فعال ساز فنکوئل)320با 8خروجی 10 آمپر )حداکثر 2 فنکوئل 3 سرعته €

فعال ساز  .2 KNX Dimming)چندکاره2.€ 378با 2خروجی 300 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن( فعال ساز اتاقی KNX )258با 6خروجی €

فعال ساز  .3 KNX Dimming)218فعال ساز گرمایشی 6 کانال با کنترل دستی3.€ 271با 1خروجی 500 وات عمومی )برای المپ التهابی و انواع المپ هالوژن €

فعال ساز  .4KNX Dimming164فعال ساز گرمایشی 6 کانال4.€ 244 مینی با 1خروجی 210 وات عمومی €

€ 202فعال ساز گرمایشی مینی 1 کانال5.€ 10304 ولت 4 کانال فعال ساز دیمر 1- .5

فعال ساز دیمینگ .6)DALI درگاه( DALI 505 €.6 KNX 387با 4خروجیفعال ساز آنالوگ €

فعال ساز دیمینگ قابل تنظیم .7DALI درگاه( DALI )45/ 230 ولتشیربرقی 724.€ 505 قابل تنظیم €

شیربرقی تدریجی .8KNX 257 €

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

(€) یوروواسط های خانه هوشمند(€) یوروفعال سازهای پرده/ کرکره برقی خانه هوشمند

فعال ساز پرده کرکره  .1 KNX48 ولت رابط مدار فرمان 112.€ 543با 8خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیم- DCو شبکهو 230 ولت AC  KNX 285برای 8خط €

فعال ساز پرده کرکره  .2 KNXورودی بایناری 6 کانال، سازگار با استاندارد 2230.€ 316با 4خروجی 220 ولت متناوب و یا 2خروجی 12 تا 24 ولت مستقیمAC/DC 218-10 ولت €

فعال ساز پرده/ کرکره برقی 2 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .3225 €.3 KNX 133برای 4خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

فعال ساز پرده کرکره  .4 KNX12 48 ولت با 4 خروجی-DC320 €.4 KNX 74برای 2خطرابط مدار فرمان صفر ولت و شبکه €

فعال ساز کرکره برقی 4 کانال )230 ولت( با کنترل دستی .5242 €

فعال ساز پرده کرکره  .6KNX175 مینی با 1خروجی 600 ولت آمپر €

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

https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/gira-server
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/Switching-blinds
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-dimming-actuator
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-heating-actuator
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/KNX-blind-actuator
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-binary-input
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knx-system-devicesSwitching-blinds

knx-wireless-transmitterknx-weather-station-plus

knx-sensors-and-protective-detectorknx-accessories

ــمند هوش محصوالِت    

10

(€) یورو LEDنسل جدید فعال سازهای سوئیچینگ و پرده/ کرکره برقی اقتصادی و دیمرهای(€) یوروملزومات خانه هوشمند

دستگاه حفاظتی در برابر نفوذهای غیرمجاز )1 .1)Gira S660 €.1612فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

رابط  .2 IPKNX 507فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی2.€ 463به همراه کارت حافظه برای خطوط €

جفتگر خطوط .3KNX 362 €.3261فعال ساز سوئیچینگ استاندارد با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

منبع تغذیه 160 میلی آمپر .4KNX 157 €.4707فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 24خروجی )12 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

منبع تغذیه 320 میلی آمپر .5KNX 218 €.5573فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 16خروجی )8 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

منبع تغذیه 640 میلی آمپر .6KNX 305 €.6297فعال ساز سوئیچینگ کامفورت با 6خروجی )3 خط پرده کرکره( 16 آمپر، دارای کلید دستی €

منبع تغذیه 1280 میلی آمپر € 451 استاندارد با 4خروجی 225 وات عمومیKNX LED Dimmingفعال ساز 7.€ 7479.

منبع تغذیه 640 میلی آمپر با سیستم تامین برق بی وقفه  .8KNX428 €.8 فعال سازKNX LED Dimming502 کامفورت با 4خروجی 225 وات عمومی €

باتری شارژی 12 آمپر ساعت .9KNX 93 €
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

)KNX/RF( یوروایستگاه  هواشناسی خانه هوشمند(€) یورو خانه هوشمندتجهیزات بی سیم (€)

شستی 1پل  .1)Wireless( بی سیم KNX 144 €.11,140ایستگاه هواشناسی پیشرفته €

شستی 3پل  .2)Wireless( بی سیم KNX 154 €.2662ایستگاه هواشناسی استاندارد €

ریموت کنترل رادیویی مینی 2 کاناله € 282سنسور باد3.€ 390.

ریموت کنترل رادیویی مینی 4 کاناله € 591سنسور باد و دما4.€ 4101.

اتصال دهنده/ تکرارکننده امواج رادیویی .5

KNX 257 €.5372سنسور بارش باران €

رابط  .6USB KNX 213بی سیم برای سیستم €

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

(€) یورومتعلقات خانه هوشمند(€) یوروسنسورها و آشکارسازهای حفاظتی خانه هوشمند

آشکارساز دود  .1Basic31 €.1KNX 2ترمینال €

سنسور نشت آب/ بارش باران € LED 127(بوستر قدرت عمومی )برای المپ معمولی و انواع المپ هالوژن و2.€ 2372.

ماژول  .3 KNX20حسگر بازشو در یا پنجره3.€ 114برای آشکارساز دود €

حسگر شکست شیشه .446 €

حسگر الکترومکانیکی در .5)Bolt switching contact VdS( 48 €

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

https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-system-devices
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/Switching-blinds
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-wireless-transmitter
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-weather-station-plus
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-sensors-and-protective-detector
https://www.jafkar.com/products/gira-knx-system/knx-accessories
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door-intercoms/outdoordoor-intercoms/indoor

System devices

door-intercoms-for-indoor-use open-doors-without-a-key 

صوتی-تصویری ــِن  زک با در

11

door-intercoms/indoor

(€) یوروایستگاه های داخلی تصویری(€) یوروایستگاه های بیرونی دربازکن صوتی-تصویری

ایستگاه صوتی سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از:  566ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 2 اینچ1.€ 330شروع قیمت از: 1.

ایستگاه  صوتی سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از:  698ایستگاه داخلی لمسی سیستم دربازکن با نمایشگر 7 اینچ2.€ 300شروع قیمت از: 2.

ایستگاه  صوتی سری استیل با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از:  G1,075نمایشگر لمسی دیواری 6 اینچ - 31.€ 484شروع قیمت از: 3.

ایستگاه تصویری سیستم دربازکن با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از:  889ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ((4.€ 1,347شروع قیمت از: 4.

ایستگاه  تصویری سری سیستم 106 با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از:  51,304.

ایستگاه  تصویری سری استیل با شستی زنگ 1پل €شروع قیمت از 61,641.

دوربین آنالوگ اضافی برای سیستم دربازکن €شروع قیمت از:  7537.

درگاه سیستم دربازکن برای دوربین آنالوگ اضافی €شروع قیمت از 8214.

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

(€) یوروتجهیزات الیه بنیانی سیستم دربازکن(€) یوروایستگاه های داخلی صوتی

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن )از نوع بدون گوشی( )طلق )بی رنگ(( € 315مرکز کنترل تصویری سیستم دربازکن1.€ 203شروع قیمت از: 1.

ایستگاه داخلی سیستم دربازکن صوتی € 194مرکز کنترل صوتی سیستم دربازکن2.€ 83شروع قیمت از: 2.

واحد پخش صدای زنگ سیستم دربازکن )روکار( € 136 سیستم دربازکنSwitchingفعال ساز 3.€ 73شروع قیمت از: 3.

شستی ارتباط داخلی 3پل سیستم دربازکن )طلق )بی رنگ(( € 107ترمینال ویدیویی سیستم دربازکن4.€ 91شروع قیمت از: 4.

مالتی پلکسر ویدیویی .5125 €

تقویت کننده تصویری سیستم دربازکن .6123 €

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

(€) یوروسیستم ورود بدون کلید(€) یورودرگاه های سیستم دربازکن

درگاه  .1IP)274کلید کدی باز کننده در1.€ 625 سیستم دربازکن )برای 5 کالینت €

درگاه  .2IP)667کلید اثر انگشتی باز کننده در2.€ 662 سیستم دربازکن )برای 10 کالینت €

درگاه  .2IP)736 سیستم دربازکن )برای 20 کالینت €

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

http://www.jafkar.com/products/door-intercoms/outdoor
http://www.jafkar.com/products/door-intercoms/indoor
https://partner.gira.com/en/produkte/tuerkommunikation/steuergeraete.html
https://www.gira.com/en/en/products/door-communication/door-intercoms-for-indoor-use
https://www.gira.com/en/en/products/door-communication/open-doors-without-a-key#
http://www.jafkar.com/products/door-intercoms/indoor
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gira.com/Standard55

gira.com/e2 
06

10
Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
07

08

Stainless Steel
04

05

01
Pure white matt

02
Pure white glossy

03
Cream white glossy

Standard 55

E2

Grey matt
09

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

12

01-02-03

55 (€)یورو Standardمدل/طرح:

پریز برق ارتدار .18 €

کلید 1پل تبدیل .214 €

کلید 2پل .322 €

پریز تلفن تک سوکت .425 €

پریز آنتن و ماهواره .536 €

شستی زنگ .616 €

دیمر چرخشی 400 وات .783 €

کلید خودکار دیواری .8145 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .926 €

17 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

1007-08-090604-05

2 (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو Eمدل/طرح:

€ 12€ 13€ 21€ 33پریز برق ارتدار.1

€ 17€ 18€ 24€ 36کلید 1پل تبدیل.2

€ 25€ 26€ 32€ 43کلید 2پل.3

€ 29€ 31€ 38€ 50پریز تلفن تک سوکت.4

€ 40€ 42€ 49€ 58پریز آنتن و ماهواره.5

€ 20€ 21€ 27€ 38شستی زنگ.6

€ 87€ 90€ 98€ 109دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 149€ 151€ 159€ 171کلید خودکار دیواری.8

€ 30€ 30€ 33€ 39پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€28 €22 €20 € میانگین قیمت مدل: 40
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-standard-55#
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-e2#
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gira.com/e2 flat installation
13

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
14

15

11

12

E2 Flat mounting type 

17
Stainless Steel

Grey matt
16

gira.com/e2 Surface-mounted

Pure white glossy
18

E2 Surface-mounted 

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

13

1714-15-161311-12

E2 Flat mounting type (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو مدل/طرح:

پریز برق ارتدار .142 €30 €23 €21 €

کلید 1پل تبدیل .245 €34 €28 €27 €

کلید 2پل .353 €42 €36 €35 €

پریز تلفن تک سوکت .459 €48 €41 €38 €

پریز آنتن و ماهواره .567 €58 €52 €49 €

شستی زنگ .648 €36 €30 €29 €

دیمر چرخشی 400 وات .7118 €107 €99 €96 €

کلید خودکار دیواری .8181 €168 €161 €158 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .948 €43 €39 €39 €

€38 €31 €30 € میانگین قیمت مدل: 49
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

18

E2 Surface mountedمدل/طرح (€)یورو :

€ 30پریز برق ارتدار.1

€ 36کلید 1پل تبدیل.2

€ 43کلید 2پل.3

€ 47پریز تلفن تک سوکت.4

€ 58پریز آنتن و ماهواره.5

€ 38شستی زنگ.6

€ 105دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 167کلید خودکار دیواری.8

€ 48پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

38 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-e2#
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-e2#
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gira.com/event 
27

Pure white

Pure white glossy

Anthracite

Colour aluminium
2825

26

Event

gira.com/e3 

19 22
Pure white glossy Grey soft tohch

Dark grey soft touch 
20 23

Sand soft touch

Light grey soft touch 
21 24

Umber soft touch

E3 

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

14

22-2421-232019

3 (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو Eمدل/طرح:

پریز برق ارتدار .123 €21 €23 €12 €

کلید 1پل تبدیل .228 €27 €28 €18 €

کلید 2پل .335 €35 €35 €26 €

پریز تلفن تک سوکت .441 €39 €41 €30 €

پریز آنتن و ماهواره .552 €49 €52 €40 €

شستی زنگ .630 €30 €30 €20 €

دیمر چرخشی 400 وات .799 €96 €99 €87 €

کلید خودکار دیواری .8161 €158 €161 €149 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .939 €39 €39 €30 €

€30 €31 €21 € میانگین قیمت مدل: 31
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

282725-26

Eventمدل/طرح (€)یورو (€)یورو (€)یورو :

€ 15€ 16€ 19پریز برق ارتدار.1

€ 20€ 21€ 24کلید 1پل تبدیل.2

€ 28€ 29€ 31کلید 2پل.3

€ 32€ 34€ 37پریز تلفن تک سوکت.4

€ 42€ 45€ 47پریز آنتن و ماهواره.5

€ 23€ 24€ 26شستی زنگ.6

€ 90€ 93€ 95دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 152€ 155€ 157کلید خودکار دیواری.8

€ 32€ 33€ 35پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

27 €25 €23 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-event#
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-e3#
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gira.com/event-clear

Pure white

Sand

32

34

Event Clear

Brown
33

35
Black

gira.com/event_opaque

29

30

Pure white

Mint

31
Dark brown

Event Opaque

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

15

313029

Event Opaque (€)یورو (€)یورو (€)یورو مدل/طرح:

پریز برق ارتدار .123 €19 €17 €

کلید 1پل تبدیل .227 €24 €23 €

کلید 2پل .335 €31 €30 €

پریز تلفن تک سوکت .441 €37 €34 €

پریز آنتن و ماهواره .551 €47 €45 €

شستی زنگ .629 €26 €25 €

دیمر چرخشی 400 وات .7101 €95 €92 €

کلید خودکار دیواری .8161 €157 €154 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .936 €35 €35 €

31 €27 €25 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

353432-33

Event Clearمدل/طرح (€)یورو (€)یورو (€)یورو :

€ 17€ 19€ 23پریز برق ارتدار.1

€ 23€ 24€ 27کلید 1پل تبدیل.2

€ 30€ 31€ 35کلید 2پل.3

€ 34€ 37€ 41پریز تلفن تک سوکت.4

€ 45€ 47€ 51پریز آنتن و ماهواره.5

€ 25€ 26€ 29شستی زنگ.6

€ 92€ 95€ 101دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 154€ 157€ 161کلید خودکار دیواری.8

€ 35€ 35€ 36پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

31 €27 €25 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-event#
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-event#
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 gira.com/esprit-glass

40

42

Glass white

Glass mint

Glass umbra
41

43
Glass black

Esprit Glass

gira.com/Studio  

36

37

Black glass

Whit glass

Black glass surface-mounted
39

38
Whit glass Black glass surface-mounted

Studio

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

16

39383736

Studio (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو مدل/طرح:

پریز برق ارتدار .165 €60 €47 €42 €

کلید 1پل تبدیل .269 €66 €51 €48 €

کلید 2پل .377 €74 €59 €56 €

پریز تلفن تک سوکت .483 €77 €65 €60 €

پریز آنتن و ماهواره .594 €88 €76 €70 €

شستی زنگ .671 €68 €54 €50 €

دیمر چرخشی 400 وات .7143 €135 €125 €117 €

کلید خودکار دیواری .8204 €197 €186 €179 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .978 €78 €60 €60 €

€68 €55 €51 € میانگین قیمت مدل: 72
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

434240-41

Esprit Glassمدل/طرح (€)یورو (€)یورو (€)یورو :

€ 42€ 44€ 47پریز برق ارتدار.1

€ 48€ 49€ 51کلید 1پل تبدیل.2

€ 56€ 56€ 59کلید 2پل.3

€ 60€ 62€ 65پریز تلفن تک سوکت.4

€ 70€ 72€ 76پریز آنتن و ماهواره.5

€ 50€ 51€ 54شستی زنگ.6

€ 117€ 120€ 125دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 179€ 182€ 186کلید خودکار دیواری.8

€ 60€ 60€ 60پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

55 €52 €51 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-esprit#linoleum-plywood-frames
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-studio#
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gira.com/esprit-linoleum-plywood  

51

52

Linoleum light grey

Linoleum light brown

Linoleum dark brown
53

gira.com/esprit-metal  
46

44

Aluminium

Aluminium light gold

Aluminium brown
45

47
black aluminium

Sperit Metal

Esprit Linoleum-plywood

48
Chrome

Stainless Steel
49

50
Bronze

Linoleum anthracite
54

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

17

504946-47-4844-45

Esprit Metal (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو مدل/طرح:

پریز برق ارتدار .177 €51 €47 €42 €

کلید 1پل تبدیل .281 €55 €51 €48 €

کلید 2پل .389 €63 €59 €56 €

پریز تلفن تک سوکت .495 €69 €65 €60 €

پریز آنتن و ماهواره .5106 €79 €76 €70 €

شستی زنگ .683 €57 €54 €50 €

دیمر چرخشی 400 وات .7155 €129 €125 €117 €

کلید خودکار دیواری .8216 €189 €186 €179 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .990 €64 €60 €60 €

€58 €55 €51 € میانگین قیمت مدل: 84
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

545351-52

Esprit Linoleum-plywoodمدل/طرح (€)یورو (€)یورو (€)یورو :

€ 42€ 44€ 47پریز برق ارتدار.1

€ 48€ 49€ 51کلید 1پل تبدیل.2

€ 56€ 56€ 59کلید 2پل.3

€ 60€ 62€ 65پریز تلفن تک سوکت.4

€ 70€ 72€ 76پریز آنتن و ماهواره.5

€ 50€ 51€ 54شستی زنگ.6

€ 117€ 120€ 125دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 179€ 182€ 186کلید خودکار دیواری.8

€ 60€ 60€ 60پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

55 €52 €51 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-esprit#
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-esprit#
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64

65

Brass

66

67
Bronze

 gira.com/classix  

55

56

Brass

Brass cream white

Bronze black
57

58
Bronze

 ClassiX

 ClassiX Art 

59
Bronze cream white

Bronze black
60

61
Chrome

68

69

62
Chrome cream white

63
Chrome black

70
Chrome

71

72
 gira.com/classix-art  

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

18

Brass cream white Bronze cream white Chrome cream white

Bronze black Bronze black Chrome black

56-60-6357-5861-6255-59

ClassiX (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو مدل/طرح:

پریز برق ارتدار .156 €55 €47 €44 €

کلید 1پل تبدیل .259 €57 €51 €50 €

کلید 2پل .367 €65 €59 €57 €

پریز تلفن تک سوکت .4-65 €61 €

پریز آنتن و ماهواره .5-75 €72 €

شستی زنگ .661 €60 €53 €52 €

دیمر چرخشی 400 وات .7136 €135 €125 €119 €

کلید خودکار دیواری .8-185 €181 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .962 €60 €60 €62 €

€58 €54 €52 € میانگین قیمت مدل: 59
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

66-68-7164-6967-7265-70

ClassiX Artمدل/طرح (€)یورو (€)یورو (€)یورو (€)یورو :

€ 46€ 49€ 56€ 58پریز برق ارتدار.1

€ 52€ 53€ 59€ 61کلید 1پل تبدیل.2

€ 59€ 61€ 67€ 69کلید 2پل.3

€ 63€ 67-پریز تلفن تک سوکت.4

€ 74€ 77-پریز آنتن و ماهواره.5

€ 54€ 55€ 61€ 63شستی زنگ.6

€ 121€ 126€ 136€ 138دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 183€ 187-کلید خودکار دیواری.8

€ 64€ 62€ 62€ 64پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

€59 €56 €54 € میانگین قیمت مدل: 61
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-classix#the-gira-classix-design-line
https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-classix#the-gira-classix-design-line
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74

75

Pure white

Anthracite

Colour aluminium
76

  gira.com/F100 

73
Pure white glossy

F100

TX44

 gira.com/Tx44 

پریز و  کلید  ِی  ــا مدل ه ِع  نوا ا

19

73

100 (€)یورو Fمدل/طرح:

پریز برق ارتدار .113 €

کلید 1پل تبدیل .219 €

کلید 2پل .327 €

پریز تلفن تک سوکت .431 €

پریز آنتن و ماهواره .542 €

شستی زنگ .622 €

دیمر چرخشی 400 وات .789 €

کلید خودکار دیواری .8151 €

پریز صوتی ترمینالی 2تایی .931 €

22 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

767574

44 (€)یورو (€)یورو (€)یورو _TXمدل/طرح:

€ 26€ 35€ 35پریز برق ارتدار.1

€ 28€ 35€ 35کلید 1پل تبدیل.2

€ 36€ 43€ 43کلید 2پل.3

€ 52€ 63€ 66پریز تلفن تک سوکت.4

€ 62€ 74€ 77پریز آنتن و ماهواره.5

€ 30€ 37€ 37شستی زنگ.6

€ 98€ 107€ 112دیمر چرخشی 400 وات.7

€ 166€ 176€ 176کلید خودکار دیواری.8

€ 52€ 62€ 62پریز صوتی ترمینالی 2تایی.9

43 €43 €35 € میانگین قیمت مدل:
قیمت ها بر مبنای یورو و بدون مالیات بر ارزش افزوده است.

https://www.gira.com/en/en/products/design-lines/gira-f100#
https://partner.gira.com/en/produkte/schalterprogramme/tx44.html
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gira.com/products

خــــاص محصوالِت 

20

gira.com/products

gira.com/productsgira.com/products

gira.com/productsgira.com/products

(€) یوروتجهیزات هتلی

€شروع قیمت از:  66کلید هتل کارتی 1.

€شروع قیمت از:  34کلید هتلی نمایش وضعیت نظافت2.

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

€شروع قیمت از:  17پالک راهنمای کوچک4.

€شروع قیمت از:  103پریز شیور5.

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

(€) یوروکلید/ شستی/ دیمر

کلید 3پل استاندارد انگلیسی € 31شروع قیمت از: 1.

کلید 2پل االکلنگی چراغ دار € 37شروع قیمت از: 2.

کلید گردان 3 حالته € 71شروع قیمت از: 3.

کلید پرده کرکره گردان € 34شروع قیمت از: 4.

شستی 3پل پالکدار € 88شروع قیمت از: 5.

دیمر تاچ با .6 LED  3000 نشانگرSystem162 شروع قیمت از€

کلید بلوتوثی 3000  .7System190  :شروع قیمت از€

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

/LED یورو حسگرهای حرکتیمحصوالت (€)

€ LED 89پالک راهنما )جهت یابی/هشدار( با روشنایی1.

.2LED 60 در شبپریز برق ارت دار محافظ کودک با روشنایی €

.3 Sensotec 175کلید لمسی €

.4Sensotec LED 196کلید لمسی €

€ 186قابل 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.

(€) یوروتجهیزات ارتباطی/ صوتی/ تصویری

پریز شارژر  .1USB69شروع قیمت از:  دوسوکت €

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

حلقه نگهدارنده جک ماژوالر دو سوکت )19.3 .3)MJ-09 14.8* :15شروع قیمت از €

دیتاکپ پالکدار با حلقه نگهدارنده € 16شروع قیمت از: 4.

پریز .5HDMI  :124شروع قیمت از €

پریز .6Cinch 39شروع قیمت از €

پریز .7XLR  :39شروع قیمت از €

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

(€) یوروپریزهای برق خاص

€ 17پریز برق ارت دار دردار محافظ کودک1.

€ 190پریز برق ارت دار با محافظ اضافه ولتاژ2.

€ 161پریز برق ارت دار محافظ جان 30 میلی آمپر3.

€ 21پریز برق ارت دار 2قلو4.

€ 19پریز برق انگلیسی با کلید قطع جریان5.

€ IP12(پریز برق ارت دار دردار )44 6.

پریز برق ارت دار دردار چفت شونده )66  .7)IP64 €

پریز برق ارت دار با شارژر .8USB Type A / type C 77 €

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

(€) یورومحصوالت گرمایشی/ تهویه مطبوع

ترموستات 2 فصله .197 €

ترموستات گرمایش کفی .2179 €

ترموستات الکترونیک 3000  .3 System186با نمایشگر دیجیتال €

ترموستات الکترونیک بلوتوثی 3000  .4 System211با نمایشگر دیجیتال €

حسگر رطوبت اتاقی )هیگروستات( .5256 €

حسگر حرارتی خارجی کنترل گرمایش کفی .6KNX 26 €

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

https://www.gira.com/en/en/products#
https://www.gira.com/en/en/products#
https://www.gira.com/en/en/products#
https://www.gira.com/en/en/products#
https://www.gira.com/en/en/products#
https://www.gira.com/en/en/products#
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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! 
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طیـِف وسیِع محصـوالِت مـایـکو شامـِل فنهاِي پربازده ی اتاقهـاِي 
کوچک، سیستمهـاِي تهویه ِی مرکزي و مستقــل مـطابق با استـاندارِد 
DIN 3-18017، سیستم هاِي تهویه ِی آپارتمانی با قابلیِت بازیابِی حرارتی 
ــرل از راه دور، سیستم هاِي مناسِب تهویه یِ کارگاهی و صنعتی  و کنت

است. 
این مجموعه همچنین محصوالِت ویژه اي مانند سیستمهاِي ضدانفجار 
را براي مشتریان خود تولیــد می نمایــد. مجموعه ِی مایکو بهعنواِن یک 

تولیدکننده، تأکیِد بسیاري بر خدمات دارد.

شرکِت خانوادگــِی مایکو بیش از 85 ساِل پیش تأسیس گردیده و 
تمرکِز کارِي خود را بر توسعه، تولید و فروِش فنها و تجهیزاِت مهندسِی 
تهویه و سیستمهاِي تهویه ی داخلی نهاده است. این مجموعه بهعنواِن 
یک شرکِت آلمانی با بیش از 1500 محصول، بیش از 200 کارمند و 
سایت در تعداِد زیادي از کشورها، توانسته از رهبراِن تولیِد محصوالِت  

ممتــازِ تهویه در اروپا باشد.
بازارهاي  در  مداوم  بهطورِ  تاکنون  میالدي   1928 ساِل  از  مایکــو 
بین المللی رشد کرده بــه طــوری کــه انــواِع فروشندگان، معمارها، 
طراحها و... را با تکنولوژِي نویــن و کارآمِد خــود تأمین نموده است. 

Maico کمپانِی

ــه ِی  ــتم هاِی تخلی ــو، سیس ــه ِی مایک ــیار باصرف ــوالِت بس از محص
ــا اســتفاده از داکــِت مشــترک اســت. ایــن راهــکاِر مایکــو  هــوا ب
ــدر  ــا، از ه ــو در لوله ه ــری از نشــِت ب ــِن جلوگی ــر تضمی ــالوه ب ع
ــا  ــاِل هواکش ه ــطه ِی کان ــاختمان، به واس ــِد س ــراِژ مفی ــِن مت رفت

ــد. ــری می کن جلوگی

و  شکلی  سازگارِي  گواهِ  طراحی،  متعدِّد  تقدیرنامههاِي  و  جوایز 
عملکردِي محصوالِت این شــرکت اســت. اســتانداردها و نشــان هاِی 
ذیــل، کیفیــِت بــاال، قابلیــِت اعتمــاد و ســازگارِی محصــوالِت ایــن 

ــد.  ــن می نمای ــتم ها تضمی ــایِر سیس ــا س ــی را ب کمپان

maico-ventilatoren.com/en/

jafkar.com/products/about-maico

مایـــــکو نِیِ  کمپا
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http://maico-ventilatoren.com/en/
http://jafkar.com/products/about-maico
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برنده ِی جوایِز بین المللیبرنده ِی جوایِز بین المللی

    بدیع    بدیع
       محصوالت و راهکارهاِی خالقانه

Innovative

   به صرفه   به صرفه
     کم مصرف با عمِر طوالنی؛ مانع از اتالِف بناِی مفید 

)DIN 18017-3 داکِت مشترک مطابق با استاندارِد(     

Cost effective

   کارآمد   کارآمد 
      متناســب بــا انــواِع نیازها بــا بیش از 1500 محصول

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواِد مرغــوب و اســتانداردهاِی فنِی باال     

     بازدهــی و کارایــِی بــاال؛ ایمن و ضِد آب )IP باال(

)Ex( کم صــدا؛ ضــِد انفجار     

Qualityful

Made in Germany

Maico Small room fan Maico Exhaust air element

Maico ER fan Maico Smart Wireless fan

ــکو مایـــ ِیِ  ویژگی ها
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shared-duct roof-fans   

performance-wall-mounted-fans    commercial-fans   

small-room-fanssmall-room-fans

ــکو مایـــ محصوالِت    
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(€)یوروهواکشهایفضاهایکوچک-سایز15
€شروعقیمتاز: 309هواکشهایاستاندارد1.

€شروعقیمتاز: 366هواکشهایتایمرداردوسرعته2.

€شروعقیمتاز: 466هواکشهایتایمردارکنترلرطوبت3.

€شروعقیمتاز: 620هواکشهایتایمردارکنترلرطوبت)باامکانکنترلهواکشهایکمکی(4.

€شروعقیمتاز: 243هواکشهایداخلداکت5.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروهواکشهایفضاهایکوچک-سایز10
هواکشهایاستاندارد € 137شروعقیمتاز:1.
هواکشهایدوسرعته € 138شروعقیمتاز:2.

هواکشهایتایمردارتکسرعته € 187شروعقیمتاز:3.
هواکشهایتایمرداردوسرعته € 202شروعقیمتاز:4.

هواکشهایتایمردارکنترلرطوبت € 218شروعقیمتاز:5.
هواکشهایتایمردارکنترلرطوبت)باامکانکنترلهواکشهایکمکی( €شروعقیمتاز: 6226.

هواکشهایداخلداکت €شروعقیمتاز: 7128.

هواکشهایاستاندارد24ولت €شروعقیمتاز: 8210.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروهواکشهایمخصوصبام
€شروعقیمتاز: EC2,793(هواکشهایسانتریفیوژیباکنترلدبیوفشار)دارایتکنولوژی1.

€شروعقیمتاز: 376هواکشهایسانتریفیوژیاستاندارد2.

€شروعقیمتاز: EC1,719(هواکشهایسانتریفیوژیاستاندارد)دارایتکنولوژی3.

€شروعقیمتاز: 1,113هواکشهایمحوریتکفاز4.

€شروعقیمتاز: 1,191هواکشهایمحوریسهفاز5.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروسیستمهایداکتمشترک
هواکشهایمجزایسانتریفیوژی € 240شروعقیمتاز:تکسرعته،تایمردارER؛1.
هواکشهایمجزایسانتریفیوژی € 299شروعقیمتاز:دوسرعته،تایمردارER؛2.

هواکشهایمجزایسانتریفیوژیفوقکممصرف € 36شروعقیمتاز:دوسرعتهER–EC؛3.
هواکشهایمجزایسانتریفیوژیفوقکممصرف € 97شروعقیمتاز:پنجسرعته،تایمردارER–EC؛4.

تجهیزاتتنظیممکشهوایداخلساختمان .5Manual:138شروعقیمتاز €
تجهیزاتتنظیممکشهوایداخلساختمان .6Electical239 :شروعقیمتاز€

هواکشهایمرکزیمخصوصبام €شروعقیمتاز: 72,793.

قوطیمدلهای .8ER72 €

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروهواکشهایمحوریدیواری
€شروعقیمتاز: 465هواکشهایروکارحلقوی/مربعیتکفاز1.

€شروعقیمتاز: 638هواکشهایروکارحلقوی/مربعیسهفاز2.

€شروعقیمتاز: 490هواکشهایتوکارتکفاز3.

€شروعقیمتاز: 583هواکشهایتوکارسهفاز4.

€شروعقیمتاز: 3,316هواکشهایسایزبزرگسهفاز5.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروهواکشهایتجاری
هواکشهایاستاندارددیواری € 370شروعقیمتاز:1.

هواکشهایاستانداردپنجرهای € 244شروعقیمتاز:2.
پنکههایسقفیگردشهواثابت € 649شروعقیمتاز:3.

پنکههایدیواریگردشهواچرخان € 1,146شروعقیمتاز:4.
هواکشهایگردشهواینیمهصنعتی-گلخانهای € 985شروعقیمتاز:5.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

http://www.jafkar.com/products/shared-duct
http://www.jafkar.com/products/roof-fans
http://www.jafkar.com/products/axial-high-performance-wall-mounted-fans
http://www.jafkar.com/products/commercial-fans
http://www.jafkar.com/products/small-room-fans/standard-fans-15
http://www.jafkar.com/products/small-room-fans/standard-fans-10
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explosion-proof-fans    centrifugal-channel-fans 

ventilation-system-with-heat-recovery accessories  

axial-high-performance-duct-fans   radial-semi-radial-and-diagonal-duct 

ــکو مایـــ محصوالِت    
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(€)یوروهواکشهایپرقدرت(€)یوروهواکشهایمحوریداخلداکت
هواکشهایاستانداردسهفاز €شروعقیمتاز: 370هواکشهایسانتریفیوژیظرفیتپایینوفشارباالباابعادفشرده1.€ 2,070شروعقیمتاز:1.

هواکشهایباامکانکارکردمعکوستکفاز €شروعقیمتاز: 430هواکشهاینیمهسانتریفیوژیظرفیتپایینوفشارباالباابعادفشرده2.€ 792شروعقیمتاز:2.

هواکشهایباامکانکارکردمعکوسسهفاز €شروعقیمتاز: 110هواکشهایدیاگونالظرفیتپایینوفشارباالباابعادفشرده3.€ 768شروعقیمتاز:3.

هواکشهایدیاگونالظرفیتباالیپربازده €شروعقیمتاز: 4781.

هواکشهایجعبهایباپرههایسانتریفیوژیعایقصوتی €شروعقیمتاز: 5713.

هواکشهایجعبهایباپرههایسانتریفیوژیعایقصوتیدماباال €شروعقیمتاز: 62,114.

هواکشهایسانتریفیوژیکاربردخاص)انواعمسطحوباریک( €شروعقیمتاز: 7370.

هواکشهایسانتریفیوژیکاربردخاص)انواعمناسببراینصببیرونی( €شروعقیمتاز: 8441.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یوروهواکشهایضدانفجار(€)یوروهواکشهایکانالیسانتریفیوژی
هواکشهایکانالیاستاندارد €شروعقیمتاز: 933هواکشهایمحوریدیواریتکفاز1.€ 1,692شروعقیمتاز:1.

هواکشهایکانالیعایقصدا €شروعقیمتاز: 1,235هواکشهایمحوریدیواریسهفاز2.€ 2,860شروعقیمتاز:2.

هواکشهایداخلداکتنیمهسانتریفیوژیباابعادفشرده €شروعقیمتاز: 31,024.

هواکشهایداخلداکتمحوریسهفازباامکانکارکردمعکوس €شروعقیمتاز: 41,341.

هواکشهایمحوریمخصوصبامسهفاز €شروعقیمتاز: 52,148.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یورو(...متعلقات)نصبرویپنجره،تامینهوایتازه،توزیعهواو(€)یوروسیستمهایتهویهباامکانبازیابیحرارتی
سیستمهایمرکزیمناسبتافضای120مترمربع €شروعقیمتاز: 60تجهیزاتنصبرویپنجره)ساده(1.€ 3,138شروعقیمتاز:1.

سیستمهایمرکزیمناسبتافضای160مترمربع €شروعقیمتاز: 71تجهیزاتنصبرویپنجره)شاترداربرایجلوگیریازورودهوادرحالتخاموش(2.€ 3,300شروعقیمتاز:2.

سیستمهایمرکزیمناسبتافضای320مترمربع €شروعقیمتاز: ER127قابروکارضدحریقسیستم3.€ 3,316شروعقیمتاز:3.

سیستمهایمرکزیمناسبتافضای470مترمربع €شروعقیمتاز: 130تجهیزاتتأمینهوایتازهوگردشهوا-دریچههایداخلی4.€ 4,390شروعقیمتاز:4.

سیستمهایمرکزیمناسبتافضای600مترمربع €شروعقیمتاز: 36تجهیزاتتأمینهوایتازهوگردشهوا-دریچههایبیرونی5.€ 5,931شروعقیمتاز:5.

سیستمهایغیرمرکزیبرایفضاهایمنفرد €شروعقیمتاز: 293داکتهایانعطافپذیرسیستمتوزیعهوا6.€ 490شروعقیمتاز:6.

داکتهایانعطافپذیرمسطحوباریکسیستمتوزیعهوا €شروعقیمتاز: 7355.

داکتهایعایقحرارتیسیستمتوزیعهوا €شروعقیمتاز: 885.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

http://www.jafkar.com/products/explosion-proof-fans
http://www.jafkar.com/products/centrifugal-channel-fans
http://www.jafkar.com/products/centrifugal-channel-fans
http://www.jafkar.com/products/ventilation-system-with-heat-recovery
https://www.maico-ventilatoren.com/en/products/g/accessories-g5827
http://www.jafkar.com/products/axial-high-performance-duct-fans
http://www.jafkar.com/products/radial-semi-radial-and-diagonal-duct
http://www.jafkar.com/products/radial-semi-radial-and-diagonal-duct
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طیــِف محصــوالِت 6 مگاپیکســلِی موبوتیکــس حتــی شــامِل 
 Access دوربین هــاِی پیشــرفته ِی حرارتــی، ضدگلولــه و سیســتم هاِی

می گــردد. 
برخی از ویژگی هاِی دوربین هاِی موبوتیکس:

PoE دوربین هاِی تحت شبکه ِی   -
-  تا زاویه ِی 360 درجه و کیفیِت 6 مگاپیکسل

IK10 IP66 دارای میکرُُفن و اسپیکر با درجه ِی حفاظتِی  -
-  انواعِ سقفی، دیواری، چرخان، حرارتی و ضِد گلوله

ــاِی  ــِر دوربین ه ــواِن مبتک ــه عن ــان، ب ــِس آلم ــِی موبوتیک کمپان
ــاز  ــش را آغ ــالدی تولیدات ــبکه، از ســاِل 2000 می مســتقِل تحت ش
کــرده و از همــان ابتــدا، IP Camera هــاِی موبوتیکــس بــا قابلیــِت 
ــی  ــی رونمای ــِف آب و هوای ــرایِط مختل ــرد در ش ــرای کارک اعتمــاد ب
شــدند. از اصلی تریــن ویژگی هــا، بی نیــازِی آن هــا از نرم افــزار و 
ســخت افزارِ جداگانــه اســت؛ چــرا کــه هــر کــدام از ایــن دوربین هاِی 
PoE بــه تنهایــی یــک کامپیوتــر Web-based بــا انــواِع حســگرها 

ــا،  ــِل ویدئوه ــه و تحلی ــا، تجزی ــودکارِ رویداده ــخیِص خ ــرای تش ب
ــت. ــه ای اس ــازِی حرف ــتم هاِی ذخیره س ــا و سیس ــاِل اخطاره اعم

Mobotix کمپانِی

mobotix.com

jafkar.com/products/about-mobotix  

موبوتیکس ــِی   ن کمپا
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http://www.mobotix.com
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mobotix-open-new-idea Mobotix-move-camera  

thermoghraphic-camera  special-camera

outdoor-camera   indoor-camera    

موبوتیکس ــوالِت     محص
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(€)یورودوربینهایداخلیموبوتیکس(€)یورودوربینهایبیرونیموبوتیکس

دوربینهایدوچشمیبولت .1MX-M16:دوربیندام1.€ 1,331شروعقیمتازMX-v16491 :شروعقیمتاز€

دوربینهایدوچشمیدام .2MX-D16:دوربینسقفیچشمماهی2.€ 1,331شروعقیمتازMX-c16491 :شروعقیمتاز€

دوربینهایدوچشمیدامپاناروما .3MX-D16-P1,331 €.3دوربینسقفیبالنزقابلتنظیمMX-p16491 :شروعقیمتاز€

دوربینهایچشمماهی .4MX-Q26:دوربیندیواری4.€ 850شروعقیمتازMX-i26491 :شروعقیمتاز€

دوربینهایتکچشمیبولت .5MX-M26:دوربینسقفیچشمماهی5.€ 850شروعقیمتازMX-c26 Audio Package542 :شروعقیمتاز€

دوربینهایتکچشمیدام .6MX-D26:دوربینسقفیبالنزقابلتنظیم6.€ 850شروعقیمتازMX-p26 Audio Package542 :شروعقیمتاز€

دوربیندیواری .7MX-i26 Audio Package542 :شروعقیمتاز€

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

)Mobotix Move(یورودوربینهایموبوتیکس7باافزونههایهوشمند(€)یورودوربینهایمتحرکموبوتیکس(€)

دوربینهایبولتسادهبا .1LED IR:دوربین173.€ 511شروعقیمتازM)Body(1,024بدونلنزوماژول €

دوربینهایبولتضدضربهبا .2LED IR:24.€ 511شروعقیمتازK IR-Cut389لنزباکیفیت €

دوربینهایدامضدضربهبا .3LED IR:4)دیددرروزیاشب(لنزباکیفیت3.€ 511شروعقیمتازK286 €

سپیددام(ضدضربه دوربینهایگردان € IR Light184ماژول4.€ 1,946شروعقیمتاز:ا)4.

سپیددام(دارای دوربینهایگردان € 184ماژولصوتی)میکروفنوبلندگو(5.€ 2,151شروعقیمتاز:LED IRا)5.

الیسنسنامحدودپالکخوان .6923 €

الیسنستشخیصچهره1ساله .7204 €

الیسنستشخیصچهره2ساله .8358 €

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

(€)یورودوربینهایکاربردخاص(€)یورودوربینهایحرارتی

تصاویرهمزمانحرارتیواپتیک( دوربینهایدوچشمی €شروعقیمتاز: MX-V162,716دوربینهایضدضربه1.€ 4,253شروعقیمتاز:)1.

تصاویرهمزمانحرارتیواپتیک( دوربینهایدوچشمیبارادیومتری €شروعقیمتاز: MX-S16973دوربینهایبالنزجداگانهوامکاننصبویژه2.€ 4,765شروعقیمتاز:)2.

دوربینهایبالنزجداگانهوامکاننصبویژه € MX-S26850دوربینهایمخفیچشمماهی3.€ 3,228شروعقیمتاز:3.

دوربینهایبالنزجداگانهوامکاننصبویژهبارادیومتری €شروعقیمتاز: 43,689.

قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.قیمتهابرمبناییورووبدونمالیاتبرارزشافزودهاست.

http://www.jafkar.com/products/mobotix-7-open-new-idea
http://www.jafkar.com/products/Mobotix-move-camera
http://www.jafkar.com/products/thermoghraphic-camera
http://www.jafkar.com/products/special-camera
http://www.jafkar.com/products/outdoor-camera
http://www.jafkar.com/products/indoor-camera
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ژفکـــــر شــرکِت    ِی  ییدیه ها تأ
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ــِت  ــِق رضای ــی از طری ــتوانه ِی محکم ــد پش ــاش می نمای ــه ت ــر صادقان ژفک
ــواِع پروژه هــا را فراهــم نمایــد: ــا ان طرف هــاِی خارجــی و مشــتریاِن داخلــی ب

- ساختمان هاِی مسکونی، ویایی
- ساختمان هاِی اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی

- هتل ها
- بیمارستان ها

- کارخانه ها و...

jafkar.com/services/projects

کارخانه ِی صنعتِی آتروپارس - پرندهتل پارسیاِن اوین - تهرانساختماِن برِق منطقه ای - مشهد خانه ِی شریفی ها - تهران، دروس      

واحِد مسکونی - سلمان شهر، قوالماسهتل بزرِگ فردوسی - تهراندفتِر اداری - تهران، قلهکمجتمِع مسکونی - تهران، دربند      

ویالِی مسکونی - لواسان، نارانویالِی مسکونی - اراکویالِی مسکونی - لواسان، اصطلِک 2ویالِی مسکونی - لواسان، اصطلِک 1      

ویالی مسکونی - تهران، شهرِک غرب 2مجتمِع مسکونی - تهران، فرمانیهویالِی مسکونی - تهران، شهرِک غرِب 1ویالِی مسکونی - تهران، زعفرانیه   

ــر ْفَکـــ َژ شرکِت  ــمنِد  هوش ِی  پروژه ها ز  ا برخی 

ژه   هایِ                 ژفــــکر و  پر 
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http://www.jafkar.com/services/projects
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ژه   هایِ                 ژفــــکر و  پر 
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پروژه ِی خـانه ِی شریفی هــاپروژه ِی خـانه ِی شریفی هــا
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجراِی سیستِم هوشمند

ــریفی  ــاِی ش ــاِب آق ــرا: جن ــین و اج ــروِه مهندس ــا، گ کارفرم
ــیتکت( ــی )آرش ــاِی تغابن ــاِب آق ــا(/ جن )کارفرم

موقعیت/ نوِع کاربری: تهران، دروس/ مسکونی
ــش از  ــه، بی ــمند: 7 طبق ــتِم هوش ــه سیس ــز ب ــاِی مجه فضاه

1500 متِرمربــع 
ساِل بهره برداری: 1394

برخی از ویژگی هابرخی از ویژگی ها
ــه در  ــاِر خاورمیان ــِی معم ــِر بین الملل ــزه ِی معتب ــده ِی جای برن

ــال 92 ــاِر س ــزه ِی معم ــده ِی جای ــاِل 2014 و برن س
ــاِی  ــی و پالک ه ــاِن فارس ــتیبانی از زب ــا پش ــت ب ــرِی راح کارب

ــی  گرافیک
سیستِم صوتِی پیشرفته ِی Revox آلمان

 DALI سیستِم روشنایِی پیشرفته ی
صرفه جویــِی بیشــتر در سیســتِم ســرمایش/ گرمایــش بــه 

واســطه ی وجــوِد شــیرهاِی برقــی و...

ساختماِن برِق منطقــه اِی مشهدساختماِن برِق منطقــه اِی مشهد
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمینِ  سیستِم هوشمند

ــه ای  ــرِق منطق ــرکِت ب ــرا: ش ــین و اج ــروِه مهندس ــا، گ کارفرم
ــری( ــران )مج ــِی منی ــرکِت مهندس ــوی/ ش ــاِن رض خراس

موقعیت/ نوِع کاربری: مشهد / اداری
ــه  ــه اداری ب ــمند: 8 طبق ــتِم هوش ــه سیس ــز ب ــاِی مجه فضاه

انضمــاِم پارکینــگ، بیــش از 13000 متِرمربــع و...

ویاِی مسکونِی لواســان، نارانویاِی مسکونِی لواســان، ناران
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجراِی سیستِم هوشمند

ــمی  ــاِی ابریش ــاِب آق ــرا: جن ــین و اج ــروِه مهندس ــا، گ کارفرم
ــا( )کارفرم

موقعیت/ نوِع کاربری: لواسان، ناران / مسکونی
فضاهــاِی مجهــز بــه سیســتِم هوشــمند: ویالیــی و مشــاعات در 

4 طبقــه، بیــش از 700 متِرمربــع  و...

services/projects/bargh-mashhad

services/projects/abrishami

services/projects/sharifiha

http://www.jafkar.com/services/projects/bargh-mashhad
http://www.jafkar.com/services/projects/abrishami
http://www.jafkar.com/services/projects/sharifiha
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هتـل بزرِگ فردوســیهتـل بزرِگ فردوســی
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمینِ  سیستِم هوشمند

ــی  ــزرِگ فردوس ــل ب ــرا: هت ــین و اج ــروِه مهندس ــا، گ کارفرم
)کارفرمــا(

موقعیت/ نوِع کاربری: تهران، فردوسی / هتلی
فضاهــاِی مجهــز بــه سیســتِم هوشــمند: 32 اتــاق در 2 طبقــه، 

ــع و... بیــش از 700 متِرمرب

کارخانه ِی صنعتِی آتروپـــارسکارخانه ِی صنعتِی آتروپـــارس
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجراِی سیستِم هوشمند

کارفرما، گروِه مهندسین و اجرا: شرکِت آتروپارس )کارفرما(
موقعیت/ نوِع کاربری: پرند/ صنعتی

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

services/projects/ferdosi

services/projects/atropars

ســرمایش/ گرمایــش: بیــش از 500 کانــاِل KNX در 180 زون / 
Gira, etc.

تهویــه ِی  پریزهــا،  )تغذیــه ِی  ســوئیچینگ  مــوارِد  ســایِر 
Gira,etc. / KNX کانــاِل   250 از  بیــش  و...(:  ســرویس ها 

مکانیــکال )موتورخانــه، اســتخر و جکــوزی(: بیــش از 140 
  /KNX ورودی و خروجــی دیجیتــال بــا 13 ترموســتات مســتغرق

   Gira,Arcus,ets

services/projects/yas

مجتمِع مسکونِی یاسمجتمِع مسکونِی یاس
خدماِت ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجراِی سیستِم هوشمند

کارفرما، گروِه مهندسین و اجرا: مهندس خواجه  نصیری     
موقعیت/ نوِع کاربری: تهران، دربند / مسکونی

فضاهــاِی مجهــز بــه سیســتِم هوشــمند: 24 واحــد و مشــاعات در 
12 طبقــه، بیــش از 12000 متِرمربــع 

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

http://www.jafkar.com/services/projects/ferdosi
http://www.jafkar.com/services/projects/atropars
http://www.jafkar.com/services/projects/yas
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Jafkar Co. Ltd. 

winter/2022

با بیش از 45 ســـــال ســابقـــــــــه
تأسیســـات و تجهیزاِت الکتریـــــکی 
سیستِم مدیریِت هوشمنِد ساختمان 
مشـاوره، مهندسی و تأمیِن تجهیزات 

1 حِد  وا  ،3 ِپ  نصــــــر،  بن بســِت  جنوب،   - وه  کا خروجــِی   ، صدر ِه  ا ــر بزرگـــــ ن،  تهرا
   www.jafkar.com             22002435       1939753551  :کدپستی

info@jafkar.com             22622435       09108940335              

َژْفــــــَکر ــرکِت  شـ

خـــانـِه ِهوشمند
ساختماِن ِهوشمند
زنـدگــِیِ هوشمند




