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Wireless Solutions

خانه هوشمند آرمینا
نمایندگی رسمی و انحصاري اسمارت مایر در ایران



موسســـــــــین شرکت خانه هوشمند آرمینا فعالیت خود را در زمینه هوشمندسازي ساختمان از سال 1387 شروع نمودند. در ابتدا با مطالعات میدانی که صورت 

گرفت با چند برند که بر روي پروتکل   KNX و بصـــورت با سیم  ( Wired ) کار می کردند شروع به فعالیت نمودند. در ادامه با توجه به ملزومات این دست پروژه 

ها که نیاز به داشتن زیرساخت خاص همچنین نصـــب و راه اندازي طوالنی و هزینه بر داشتند از یک سو و پیشـــرفت تکنولوژي و معرفی سیســــتم هاي بی سیم، 

شــرکت را به ســوي اســتفاده از روش هاي نوین تر ســوق داد.از پارامترهایی که جهت انتخاب یک برند بی ســـیم در نظر گرفته شـــده بود را می توان به کیفیت 

محصـول(بطوریکه براحتی بتوان خدمات وارانتی و گارانتی آن را تامین نمود)، سادگی در نصـب و راه اندازي(بدون نیاز به دانش تخصــصــی و یا برنامه نویســی)، 

داشتن پکیج کامل محصوالت و آپشنها (بنحوي که برند بتواند تمامی موارد مورد نیاز در پروژه ها را تامین نماید)، پیشرو بودن در ارائه محصوالت جدید(بنحوي که 

بتوان دست باال را در میان رقبا داشت) و در نهایت قیمت رقابتی و خوشـنامی برند در بازارهاي جهانی را می توان نامبرد. در نهایت پس از بررسـی برندهاي مختلف 

در سال 1391 شرکت تصـــــمیم به اخذ نمایندگی رسمی و انحصـــــاري شرکت اسمارت مایر ایتالیا را نمود. دفتر مرکزي این شرکت در میالن ایتالیا بوده و تمامی 

محصــوالت در هنگ کنگ تولید می گردند و با برچســـب گارانتی آرمینا که شامل شماره سریال و هولوگرام می باشند عرضه می گردد.شرکت خانه هوشمند آرمینا 

داراي بیش از 2000 پروژه موفق و با شبکه گســترده نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشــور در خدمت مشــتریان خود می باشد. شرکت در 

سال 1397 از سوي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري بصــــــورت یک شرکت دانش بنیان شناخته گردیده و فعالیت هاي خود را زیر نظر سازمان نظام صنفی 

رایانه اي کشور انجام می دهد و همواره سعی در بکاربردن آخرین تکنولوژیهاي مدرن در زمینه هوشمندسازي ساختمان ها می باشد.
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WiFi 1 Gang Touch Switch

کلید لمسی تک پل هوشمند

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصول کلید هاي لمسـی تک پل و دو پل قابل نصـب در قوطی 

کلید هاي ایرانی بوده و کلید هاي سه پل ، چهار پل و هشـــــت پل  در قوطی 

هاي مخصـوص هوشمند نصـب میگردد.خروجی کلید ها در مدل تک پل ، دو 

پل ، سه پل ، چهار پل و هشت پل تماما از رله استفاده شده است .

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

50mm

80mm

11mm

39mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

80*80*39

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

R

CERTIFIED



WiFi 2 Gang Touch Switch

کلید لمسی دو پل هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

50mm

80mm

11mm

39mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

80*80*39

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصول کلید هاي لمسـی تک پل و دو پل قابل نصـب در قوطی 

کلید هاي ایرانی بوده و کلید هاي سه پل ، چهار پل و هشـــــت پل  در قوطی 

هاي مخصـوص هوشمند نصـب میگردد.خروجی کلید ها در مدل تک پل ، دو 

پل ، سه پل ، چهار پل و هشت پل تماما از رله استفاده شده است .

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.
R

CERTIFIED



WiFi 3 Gang Touch Switch

کلید لمسی سه پل هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

58mm

86mm

9mm

34mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

86*86*34

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصول کلید هاي لمسـی تک پل و دو پل قابل نصـب در قوطی 

کلید هاي ایرانی بوده و کلید هاي سه پل ، چهار پل و هشـــــت پل  در قوطی 

هاي مخصـوص هوشمند نصـب میگردد.خروجی کلید ها در مدل تک پل ، دو 

پل ، سه پل ، چهار پل و هشت پل تماما از رله استفاده شده است .

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.
R

CERTIFIED



WiFi 4 Gang Touch Switch

کلید لمسی چهار پل هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

58mm

86mm

9mm

34mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

86*86*34

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصول کلید هاي لمسـی تک پل و دو پل قابل نصـب در قوطی 

کلید هاي ایرانی بوده و کلید هاي سه پل ، چهار پل و هشـــــت پل  در قوطی 

هاي مخصـوص هوشمند نصـب میگردد.خروجی کلید ها در مدل تک پل ، دو 

پل ، سه پل ، چهار پل و هشت پل تماما از رله استفاده شده است .

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

R

CERTIFIED



WiFi 8 Gang Touch Switch

کلید لمسی هشت پل هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

120mm

147mm

12mm

40mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

147*86*40

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصول کلید هاي لمسـی تک پل و دو پل قابل نصـب در قوطی 

کلید هاي ایرانی بوده و کلید هاي سه پل ، چهار پل و هشـــــت پل  در قوطی 

هاي مخصـوص هوشمند نصـب میگردد.خروجی کلید ها در مدل تک پل ، دو 

پل ، سه پل ، چهار پل و هشت پل تماما از رله استفاده شده است .

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

R

CERTIFIED



WiFi Dimmer Touch Switch

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

80*80*39

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

کلید دیمر هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

50mm

80mm

11mm

39mm

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

کلید دیمر هوشمند قابل نصب در قوطی کلید هاي ایرانی میباشد و میتواند 

سر خط هاي روشنایی با قابلیت دیم را کنترل نماید.

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

R

CERTIFIED



WiFi Fan Touch Switch

کلید فن هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

50mm

80mm

11mm

39mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

80*80*39

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

کلید فن هوشمند قابل نصــب در قوطی کلید هاي ایرانی میباشد و میتواند 

دور موتور تجهیزاتی مانند فن سـرویس بهداشــتی ویا پنکه هاي ســقفی را 

کنترل نماید.

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.
R

CERTIFIED



WiFi 4 Gang & 1 Fan Fusion 

کلید چهار پل ترکیبی با دیمر/فن هوشمند

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

120mm

147mm

12mm

40mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Dimension:

147*86*40

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصــول کلید هاي لمســی در قوطی هاي مخصــوص هوشمند 

نصب میگردد.

خروجی هاي قســـــــمت چهارپل رله اي بوده و کاربر میتواند به خروجی دیم 

شونده را به فن و یا سرخط روشنایی دیم شونده متصل نماید.

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.
R

CERTIFIED



WiFi 4 Gang & 1 Smart Outlet Fusion 

کلید 4 پل ترکیبی با پریز هوشمند�

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

120mm

147mm

12mm

40mm

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Gang : < 1000W

Rated Power (Outlet)

16A

Dimension:

147*86*40

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

کلید هاي لمســــــــــی هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به 

صورت مسـتقیم به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق 

 WiFiو در خارج از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این سري محصــول کلید هاي لمســی در قوطی هاي مخصــوص هوشمند 

نصـب میگردد . خروجی قســمت چهارپل رله اي بوده و خروجی پریز از توان 

خروجی باالتري برخوردار است.

این سـري از کلید هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

تمامی کلید هاي هوشمند در این سري محصــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.
R

CERTIFIED

R

CERTIFIED



WiFi Smart Outlet

< 10 Meter

RF Parameter

Indoor Communicate Distance

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

Power Input:

86*86*34

Dimension:

16A

240VAC/50Hz~60Hz

پریز هوشمند توکار �

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

58mm

86mm

9mm

34mm

در این محصـــــــــول تمامی دوشاخه ها با استانداردهاي مختلف بین المللی 

پشتیبانی میشود  

تمامی پریز هاي هوشمند در این سري محصـــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

پریز هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به صورت مســتقیم 

به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق  WiFiو در خارج 

از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

این سـري از پریز هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

خروجی برق هم از طریق اپلیکیشــــــن و هم  به صورت دستی از روي کلید 

تعبیه شده روي این محصول امکان پذیر میباشد.

R

CERTIFIED



WiFi 2 Smart Outlet Fusion 

USBپریز هوشمند ترکیبی به همراه شارژر �

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

120mm

147mm

12mm

40mm

16A

Indoor Communicate Distance

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Rated Power (capacitance load)

< 10 Meter

147*86*40

Dimension:

Power Input:

240VAC/50Hz~60Hz

تمامی پریز هاي هوشمند در این سري محصـــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

خروجی برق هم از طریق اپلیکیشــــــن و هم  به صورت دستی از روي کلید 

تعبیه شده روي این محصول امکان پذیر میباشد.

این سـري از پریز هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .

پریز هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به صورت مســتقیم 

به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق  WiFiو در خارج 

از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

در این محصـــــــــول تمامی دوشاخه ها با استانداردهاي مختلف بین المللی 

پشـتیبانی میشـود همچنین این محصـول داراي خروجی USB براي اتصـال 

شارژر هاي مختلف میباشد.

R

CERTIFIED



سوکت پریز هوشمند

Smart Outlet

Communicate Distance

RF Parameter

Working Temperature

220V

Working Voltage

2.4 GHz Wi-Fi

0-40’C

Working Humidity

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Indoor > 30m, Outdoor > 50m ( 
depend on the environment)

پریز هوشمند سري   WiFiبدون نیاز به کنترلر مرکزي به صورت مســتقیم 

به مودم هاي  WiFiمتصــل شده و در داخل منزل از طریق  WiFiو در خارج 

از منزل از طریق اینترنت قابل کنترل میباشد .

تمامی پریز هاي هوشمند در این سري محصـــــــــــوالت قابلیت استفاده در 

سناریو  و منطق هاي کنترلی را داشته و همچنین فرامین کنترلی از دسـتیار 

صوتی      Google assistantو   Amazon alexaرا میتواند اجرا نماید.

خروجی برق هم از طریق اپلیکیشــــــن و هم  به صورت دستی از روي کلید 

تعبیه شده روي این محصول امکان پذیر میباشد.

این سـري از پریز هاي هوشــمند داراي مدارات اندازه گیري ولتاژ و میزان 

مصرف نیز میباشند .



Smart Lock  DL-M5

قفل درب دیجیتال 

Semiconductor
Finger Print

History Internet
Access

Smart Card

Password C grade cylinder

Doorbell Voice prompts

Key

Alarm

Rechargeable 
Battery

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

R

CERTIFIED

قفل دیجیتال هوشمند قابل نصب بر روي انواع درب هاي معمولی و ضد سرقت میباشد .با تعریف 

اثر انگشــت ساکنین به آنها امکان دسترسی به داخل منزل داده میشـــود. هر کاربر کد شناسایی 

منحصـر به فرد دارد. کاربر میتواند کد عددي مخصـوص به خود را نیز داشته باشد همچنین این 

ســري از قفل هاي هوشــمند تگ هاي فیزیکی و یا کارتهاي غیر تماســی را ســاپورت میکنند.این 

محصــــوالت داراي باتري لیتیومی قابل شارژ بوده که از طریق پورت USB بر روي خود باتري 

میتوان آن را شارژ نمود.اگرچه که این قفل ها در زمان کم بودن میزان باتري در داخل اپلیکیشـن 

به شما هشدار خواهد داد و به علت مصـرف پایین نیاز به شارژ مجدد آن بسـیار کم است اما کلید 

مکانیکی با امنیت بسیار باال و امکان اتصـال باتري از قسـمت بیرونی قفل به شما این امکان را میدهد 

که در زمان خالی بودن باتري درب را باز کنید.قفل هاي دیجیتال هوشـــــمند داراي زنگ داخلی 

بوده و مراجعه کننده میتواند با ارسال درخواست به اپلیکیشن ، از شما بخواهد تا براي او درب را از 

طریق اینترنت باز کنید.

این سري از محصوالت از کد هاي یکبار مصرف و شب بند مکانیکی نیز پشتیبانی میکند 

مدیر سیسـتم میتواند ورود و خروج ها را از طریق اپلیکیشـن اسمارت مایر مطلع شده و یا از آنها 

در صورت لزوم گزارشگیري کند.

همچنین قفل هوشمند داراي آژیر داخلی و آژیر اینترنتی در داخل اپلیکیشن میباشد .



Smart Lock  DL-M6 

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

R

CERTIFIED

قفل درب دیجیتال 

Semiconductor
Finger Print

History Internet
Access

Smart Card

Password C grade cylinder

Doorbell Voice prompts

Key

Alarm

Rechargeable 
Battery

قفل دیجیتال هوشمند قابل نصب بر روي انواع درب هاي معمولی و ضد سرقت میباشد .با تعریف 

اثر انگشــت ساکنین به آنها امکان دسترسی به داخل منزل داده میشـــود. هر کاربر کد شناسایی 

منحصـر به فرد دارد. کاربر میتواند کد عددي مخصـوص به خود را نیز داشته باشد همچنین این 

ســري از قفل هاي هوشــمند تگ هاي فیزیکی و یا کارتهاي غیر تماســی را ســاپورت میکنند.این 

محصــــوالت داراي باتري لیتیومی قابل شارژ بوده که از طریق پورت USB بر روي خود باتري 

میتوان آن را شارژ نمود.اگرچه که این قفل ها در زمان کم بودن میزان باتري در داخل اپلیکیشـن 

به شما هشدار خواهد داد و به علت مصـرف پایین نیاز به شارژ مجدد آن بسـیار کم است اما کلید 

مکانیکی با امنیت بسیار باال و امکان اتصـال باتري از قسـمت بیرونی قفل به شما این امکان را میدهد 

که در زمان خالی بودن باتري درب را باز کنید.قفل هاي دیجیتال هوشـــــمند داراي زنگ داخلی 

بوده و مراجعه کننده میتواند با ارسال درخواست به اپلیکیشن ، از شما بخواهد تا براي او درب را از 

طریق اینترنت باز کنید.

این سري از محصوالت از کد هاي یکبار مصرف و شب بند مکانیکی نیز پشتیبانی میکند 

مدیر سیسـتم میتواند ورود و خروج ها را از طریق اپلیکیشـن اسمارت مایر مطلع شده و یا از آنها 

در صورت لزوم گزارشگیري کند.

همچنین قفل هوشمند داراي آژیر داخلی و آژیر اینترنتی در داخل اپلیکیشن میباشد .



Smart Lock  DL-M7 

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

R

CERTIFIED

قفل درب دیجیتال 

Semiconductor
Finger Print

History Internet
Access

Smart Card

Password C grade cylinder

Doorbell Voice prompts

Key

Alarm

Rechargeable 
Battery

این سري از محصوالت از کد هاي یکبار مصرف و شب بند مکانیکی نیز پشتیبانی میکند 

مدیر سیسـتم میتواند ورود و خروج ها را از طریق اپلیکیشـن اسمارت مایر مطلع شده و یا از آنها 

در صورت لزوم گزارشگیري کند.

همچنین قفل هوشمند داراي آژیر داخلی و آژیر اینترنتی در داخل اپلیکیشن میباشد .

قفل دیجیتال هوشمند قابل نصب بر روي انواع درب هاي معمولی و ضد سرقت میباشد .با تعریف 

اثر انگشــت ساکنین به آنها امکان دسترسی به داخل منزل داده میشـــود. هر کاربر کد شناسایی 

منحصـر به فرد دارد. کاربر میتواند کد عددي مخصـوص به خود را نیز داشته باشد همچنین این 

ســري از قفل هاي هوشــمند تگ هاي فیزیکی و یا کارتهاي غیر تماســی را ســاپورت میکنند.این 

محصــــوالت داراي باتري لیتیومی قابل شارژ بوده که از طریق پورت USB بر روي خود باتري 

میتوان آن را شارژ نمود.اگرچه که این قفل ها در زمان کم بودن میزان باتري در داخل اپلیکیشـن 

به شما هشدار خواهد داد و به علت مصـرف پایین نیاز به شارژ مجدد آن بسـیار کم است اما کلید 

مکانیکی با امنیت بسیار باال و امکان اتصـال باتري از قسـمت بیرونی قفل به شما این امکان را میدهد 

که در زمان خالی بودن باتري درب را باز کنید.قفل هاي دیجیتال هوشـــــمند داراي زنگ داخلی 

بوده و مراجعه کننده میتواند با ارسال درخواست به اپلیکیشن ، از شما بخواهد تا براي او درب را از 

طریق اینترنت باز کنید.



Smart Lock  DL-F4 

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

R

CERTIFIED

قفل درب دیجیتال 

Semiconductor
Finger Print

History Internet
Access

Smart Card

Password C grade cylinder

Doorbell Voice prompts

Key

Alarm

Rechargeable 
Battery

همچنین قفل هوشمند داراي آژیر داخلی و آژیر اینترنتی در داخل اپلیکیشن میباشد .

این سري از محصوالت از کد هاي یکبار مصرف و شب بند مکانیکی نیز پشتیبانی میکند 

مدیر سیسـتم میتواند ورود و خروج ها را از طریق اپلیکیشـن اسمارت مایر مطلع شده و یا از آنها 

در صورت لزوم گزارشگیري کند.

قفل دیجیتال هوشمند قابل نصب بر روي انواع درب هاي معمولی و ضد سرقت میباشد .با تعریف 

اثر انگشــت ساکنین به آنها امکان دسترسی به داخل منزل داده میشـــود. هر کاربر کد شناسایی 

منحصـر به فرد دارد. کاربر میتواند کد عددي مخصـوص به خود را نیز داشته باشد همچنین این 

ســري از قفل هاي هوشــمند تگ هاي فیزیکی و یا کارتهاي غیر تماســی را ســاپورت میکنند.این 

محصــــوالت داراي باتري لیتیومی قابل شارژ بوده که از طریق پورت USB بر روي خود باتري 

میتوان آن را شارژ نمود.اگرچه که این قفل ها در زمان کم بودن میزان باتري در داخل اپلیکیشـن 

به شما هشدار خواهد داد و به علت مصـرف پایین نیاز به شارژ مجدد آن بسـیار کم است اما کلید 

مکانیکی با امنیت بسیار باال و امکان اتصـال باتري از قسـمت بیرونی قفل به شما این امکان را میدهد 

که در زمان خالی بودن باتري درب را باز کنید.قفل هاي دیجیتال هوشـــــمند داراي زنگ داخلی 

بوده و مراجعه کننده میتواند با ارسال درخواست به اپلیکیشن ، از شما بخواهد تا براي او درب را از 

طریق اینترنت باز کنید. در سري F این محصول دستگاه داراي سیستم تشخیص چهره نیز میباشد.

Face 
Recognition



پنل زنگ آپارتمانی

Apartment Doorbell Panel

Working Voltage

12VDC

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

( non condensing )

10% RH-90% RH 

N.W

350g

2.4GHz Wi-Fi

160x40x23 (mm)

RF Parameter

Size

همچنین کاربر میتواند هر لحظه به صـــــــــورت آنالین به دوربین 

داخلی این محصول دسترسی داشته باشد.

پنل زنگ آپارتمانی محصـــــــــــولی است که در کنار درب ورودي 

آپارتمان نصـــب شده و به کاربر این امکان را میدهد که تصـــویر 

مراجعه کننده را  در داخل اپلیکیشــــــــــن بیند و با او به صورت 

دوطرفه صحبت کند.

قابلیت  Notification    با حســــاسیت قابل تنظیم یکی دیگر از 

مزیت هاي این محصول میباشد.

کاربر میتواند سنسـور حرکتی داخلی این محصـول را فعال کرده و 

با قرار دادن حافظه  MicroSD  داخل دســـتگاه ، عکس  مراجعه 

کنندگان را در حافظه بازبینی کند.



Infrared Controller

کنترلر هوشمند مادون قرمز�

همچنین فرامین کنترلی از دســــتیار صـــــوتی   Google assistant    و 

Amazon alexa   را میتواند اجرا نماید.

کاربر میتواند داخل نرم افزار مدل دســـــــتگاه مورد نظر را انتخاب کرده و 

کتابخانه مورد نظر را دانلود کند .

�کنترلر مادون قرمز براي ارسـال فرمان به دسـتگاه هایی مانند تلویزیون ، 

گیرنده هاي دیجیتال ، دیســـــک پلیر هاي مختلف همچنین سیســـــتم هاي 

سـرمایش و گرمایش و یا هر دسـتگاهی که با ریموت کنترل مادون قرمز کار 

میکند ، مورد استفاده قرار میگیرد.

در صورتی که دستگاه مورد نظر در کتابخانه یافت نشـــــود شما میتوانید به 

صورت دستی کلید هاي ریموت کنترل را به نرم افزار اضافه کنید .

این محصــــــــــول در سناریو هاي مختلف همچنین الجیک هاي کنترلی قابل 

استفاده میباشد.

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

5VDC

Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

Power Input:

50*50*30

Dimension:

R

CERTIFIED



ماژول مبدل آیفون هوشمند

Video Door Phone Gateway

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Working Humidity

0-40’C

160x100x23 (mm)

Size

350g

N.W

Working Temperature

2.4GHz Wi-Fi

Working Voltage

RF Parameter

220V

ماژول مبدل آیفون هوشمند آیفون هاي تصـــــــویري موجود در بازار که به صورت 

سنتی استفاده می شود از نظر نوع سیم بندي داراي اسـتاندارد هاي مختلفی اسـت 

از رایجترین آنها مدل 4 سیم میباشد.سیم هاي مثبت ، منفی ، صدا و تصــویر که به 

مانیتور داخلی واحد متصـل میشـود ابتدا وارد ماژول مبدل آیفون هوشمند شده و 

از کانکتور متناظر دوم به مانیتور داخلی مرتبط میشود.

این ماژول میتواند دو پنل زنگ خارجی براي ساختمانهایی با دو مسـیر ورودي را نیز 

پشتیبانی کند همچنین امکان اتصـال دوربین آنالوگ به آن وجود دارد.با قرار دادن 

حافظه  Micro SDداخل دستگاه این امکان فراهم میشـــود تا از مراجعین عکس و 

فیلم ذخیره شود همچنین زمان و تاریخ مراجعه کنندگان نیز در اپلیکیشــــــن قابل 

مشاهده خواهد بود.

همچنین در زمانی که زنگ واحد زده شـــود گوشــــی موبایل کاربر نیز زنگ خورده و 

کاربر میتواند با مراجعه کننده ارتباط تصـــویري برقرار کند و در صورت نیاز با وارد 

کردن رمز عبور درب ورودي را باز نماید



تاچ پنل دیواري

Touch Panel  7” & 10”

4*30W output speakers, 8 Ω, >98 db.

LCD & Touch Screen

Capacitive touchscreen with 
1024x600 resolution and 16 million 
colors

0-40’C

Output Speakers

Hardware

1.2 GHz Cortex-A9 Quad core 
processors with 1 GB DDR2 
SDRAM, 100 Mb/s Ethernet, 1 USB 
2.0, 1 SD Card

2.4GHz Wi-Fi

Working Temperature

RF Parameter

Working Voltage

220V

کاربر با نصـــــب برنامه هاي مربوط به Audio Streaming مانند Air Play در 

گوشی هاي اندروید و یا متصـل شدن به برنامه شبیه ساز Apple TV در تاچ 

پنل میتوانند فایل هاي صوتی و تصویري را از روي گوشی براي پخش به تاچ 

پنل ارسال کنند.

همچنین کاربر میتواند اپلیکیشـــــــن هاي رادیو اینترنتی و برنامه هایی از 

قبیل Spo�fy را بر روي تاچ پنل داشته و از آن به صورت اینترنتی استفاده 

کند.

تاچ پنل دیواري اسمارت مایر محصولی است با کاربرد هاي وسیع براي پاسخ 

گویی به نیاز هاي کاربران در پروژه هاي لوکس خانه هوشمند .این محصـول 

با سخت افزاري بسـیار قوي ، طراحی شده براي کارکرد 24 ساعته با هســته 

سیســـــــــــــتم عامل اندروید و آمپلی فایر HiFi داخلی با توان 120 وات ، 

 AUX دســتگاهی چند منظوره اســت .این دســـتگاه داراي ورودي و خروجی

براي آمپلی فایـر ، چهار خـروجـی باند قدرتمند ،، ورودي زنگ درب با قابلیت 

تنظیم ملودي و ولوم ، خروجـی HDMI که به کاربـر این امکان را میدهد تا از 

روي تلویزیون خانه هوشمند را کنترل کند ، ورودي آژیر براي اتصــــــال به 

سیستم امنیتی و خروجی ساب اکتیو ، میباشد.



شیر بازویی بی سیم

Smart Valve

Working Temperature

12VDC

100mA

Rated current

RF Parameter

Valve Controlling Manipulator

WiFi 2.4GHz

Working Voltage

Torque

30~60Kg.cm

0-40’C

Working Humidity

10% RH-90% RH ( non condensing )

Communicate Distance

Indoor > 10m

Outdoor > 30m

Product Name

شیر بازویی بی سیم به صورت مســـــتقیم به شبکه وایفاي خانگی 
متصــل میشــود و با توجه به رویکرد اسمارت مایر در حفظ بســـتر 
سنتی ، شیر بازویی جهت کنترل شیر اصـلی آب و گاز بدون نیاز به 
تغییر در لوله کشـــــی به راحتی قابل نصــــــب خواهد بود و دیگر 
سـاکنین سـاختمان هاي هوشــمند نگرانی از بابت فراموش کردن 
بستن شیراصلی آب یا گاز نداشته  و با خارج شدن از ساختمان می 

توانند با اتصال به اینترنت  فرمان هاي قطع را صادر نمایند.
این کنترلر داراي یک موتور بوده  که در مواقع لزوم بازوي اصــلی 
شــــیر آب و یا گاز را قطع و یا وصــــل می کند همچنین می توان از 
سنســـور تشــــخیص گاز در داخل آشپزخانه استفاده نمود که در 
صورت نشت گاز فرمان قطع بصـورت اتوماتیک به شیر بازویی گاز 
داده شود. این دستگاه داراي یک ضامن بوده که در صورت نیاز به 
کنترل دستی می توان آن را کشـیده و بصــورت دستی شیر اصلی 
آب و یا گاز را باز و بسته نمود. شیر بازویی بر روي لوله هاي "½ و " 

¾ نصب می گردد.



سنسور تشخیص حرکت بی سیم با قابلیت فیدبک

Motion Sensor

5V DC

10 meter

Product Size

10% RH-90% RH ( non condensing )

Indoor Communicate Distance

Working Humidity

Indoor> 10 (m)

RF Parameter

WiFi 2.4 GHz

Battery Life

Standard Environment 2 years

Working Temperature

0-40’C

100×70×45 (mm)

Power Supply

Communicate Distance

Horizontal 30 Vertical 110< 7m

Detect Range

این سنسـورها در قســمت ورودي یا دیگر محیط هاي دلخواه کاربر 

نصب می گردند، سنسورها  به غیر از ورودي تغذیه خارجی  داراي 

باتري  داخلی قابل تعویض با طول عمر دو سـال بوده و ســیگنالهاي 

خود را بصـــــورت رادیویی براي اپلیکیشـــــن میفرستند. ارسال 

اطالعات بصــــورت بی سیم و دو طرفه Full Duplex بوده و بر روي  

WiFi انجام میپذیرد .

در سیسـتم هاي خانه هوشمند سنسـورها نقشـی بســیار مهمی را 

ایفا میکنند. آنها هم کاربرد امنیتی داشـــــــته و هم در منطق هاي 

کنترلی براي ایجاد رفاه بیشتر موثر میباشند.



سنسور مگنت درب و پنجره بی سیم  با قابلیت فیدبک

Door Sensor Magnet

Battery Life

10 meter

Working Temperature

0-40’C

Indoor Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non condensing )

Working Humidity

Main body 59×35×15 (mm)

RF Parameter

Standard Environment 2 years

Magnetic body 36×13×12 (mm)

WiFi 2.4GHz

Communicate Distance

Product Size

indoor> 10M, Outdoor>30M

این سنسـور بر روي درب هاي ورودي و یا پنجره نصــب می گردد و 

در هنگام باز کردن درب یا پنجره Trig و فعال شـــــــــده و قابلیت 

اســتفاده در برنامه را دارد، همچنین درصــورت نیاز از طریق نرم 

افزار پیغام هشـــدار براي کاربر ارسال می گردد. ارسال اطالعات 

سنســور مگنت درب و پنجره اسمارت مایر بصــورت بی سیم و دو 

طـــرفه Full Duplex بوده و بــــر روي WiFi انجام میپذیــــرد.این 

محصول داراي ورودي تغذیه خارجی و باتري داخلی قابل تعویض با 

طول عمر 2 سال می باشد.

در سیسـتم هاي خانه هوشمند سنسـورها نقشـی بســیار مهمی را 

ایفا میکنند. آنها هم کاربرد امنیتی داشـــــــته و هم در منطق هاي 

کنترلی براي ایجاد رفاه بیشتر موثر میباشند.



سنسور تشخیص دود بی سیم با قابلیت فیدبک

Smoke Detector

Working Temperature

Standard Environment 2 years

Battery Life

indoor> 10M, Outdoor>30M

60×60×20(mm)

10% RH-90% RH ( non condensing )

Indoor Communicate Distance

Working Humidity

Communicate Distance

10 meter

0-40’C

Product Size

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

این سنسورها معموال در آشپزخانه ها و یا دیگر محیط 

هاي دلخواه کاربر نصب می گردند، سنسورها  به غیر 

از ورودي تغذیه خارجـی  داراي باتـري داخلـی بوده و 

سیگنالهاي خود را بصــورت رادیویی براي سیســـتم 

میفرستند. ارسال اطالعات بصورت بی سیم بصورت 

دو طرفه  Full Duplexبوده و بر روي  WiFi کار مـی 

نماید این محصــول داراي باتري داخلی قابل تعویض 

با طول عمر 2 سال می باشد.



سنسور تشخیص گاز بی سیم با قابلیت فیدبک

Gas Detector

indoor> 10M, Outdoor>30M

Communicate Distance

60×60×20(mm)

Product Size

10 meter

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

Indoor Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

Standard Environment 2 years

Battery Life

این سنسورها معموال در آشپزخانه ها و یا دیگر محیط 

هاي دلخواه کاربر نصب می گردند، سنسورها  به غیر 

از ورودي تغذیه خارجـی  داراي باتـري داخلـی بوده و 

سیگنالهاي خود را بصــورت رادیویی براي سیســـتم 

میفرستند. ارسال اطالعات بصورت بی سیم بصورت 

دو طرفه  Full Duplexبوده و بر روي  WiFi کار مـی 

نماید این محصــول داراي باتري داخلی قابل تعویض 

با طول عمر 2 سال می باشد.



سنسور نشت آب بی سیم با قابلیت فیدبک 

Water Leak Sensor

indoor> 10M, Outdoor>30M

Communicate Distance

WiFi 2.4GHz

Product Size

10 meter

Indoor Communicate Distance

RF Parameter

Main body 50×50×15 (mm)

10% RH-90% RH ( non condensing )

Working Humidity

0-40’C

Battery Life

Standard Environment 2 years

Working Temperature

این محصول داراي باتري داخلی قابل تعویض با طول عمر 2 

سال میباشد.

در شـرایط خاص میتوان قطع شـدن شـیر آب را به صـورت 

اتوماتیک به هشدار آن متصل نمود.

این محصـــول داراي الکترود سیمی قابل اضافه شدن نیز 

میباشــد که جهت اضــافه کردن محیط دوم از آن اســتفاده 

میشود این الکترود اضافی با سیم به دستگاه اصلی متصل 

میگردد.

سنسور نشتی آب در محیط هایی که ریسک نشت آب وجود 

دارد نصـــــب شده و در زمانی که الکترود هاي آن با آب به 

هم متصل شود به کاربر هشدار میدهد.



آالرم بی سیم

Alarm 

50x50x30 (mm)

Product Size

Indoor > 10m, Outdoor > 30m ( 
depend on the environment)

Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

5V DC

Alarm

Product Name

Working Voltage

WiFi 2.4GHz

RF Parameter در هنگام بروز حادثه، آالرم با شــدت صـــداي قابل تنظیم 

همچنین نوع ملودي قابل تنظیم روشــــن می شـــــود. این 

دستگاه قابل اتصـــال به انواع سنســـورهاي ورودي مانند 

مگـــــــــنت، PIR ، گاز و... بوده  و در لحظه رخداد حادثه با 

روشـن شـدن آژیر مخاطبین را مطلع می نماید. ماژول فوق 

قابلیت کار با کلید زنگ درب را داشــــــته و بعنوان ملودي 

زنگ درب نیز می تواند مورد اســــــــتفاده قرار گیرد.این 

دســـــتگاه داراي باتري داخلی قابل تعویض با طول عمر دو 

سال و ورودي تغذیه خارجی میباشد.



سیستم هاي صوتی  

Sound System

همچنین پلیــر هاي دیواري مختلف به کاربـــر این امکان را 

میدهد تا در هرجاي منزل از پخش موســــیقی دلخواه خود 

لذت برده و کنترل مستقیم و آسان بر آن داشته باشد.

اسپیکر ها با Cross Over  داخلی و توان بسـیار باال قابل 

نصــــب در سقف با وجود پوشش پالستیکی مانع اکو شدن 

صدا در داخل سقف کاذب میشـــود اسپیکر ها ضد رطوبت 

بوده و این امکان را به کاربر میدهد که حتی در محیط هایـی 

با رطوبت باال از آنها استفاده کند.

سیســـتم هاي صوتی خانگی با قدرت باال و کیفیت HiFi در 

رنج هاي مختلف و آپشن هاي مختلف از محصـوالت اسمارت 

مایر میباشد.



دیجیتالIP دوربین 

IP Camera

indoor> 10M, Outdoor>30M

Communicate Distance

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

20 meter

Indoor Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

دید در شب بسیار قوي تصـویري واضح در تاریکی به کاربر 

ارائه میدهد.

قابلیت اتصـــــــال حافظه تا 64 گیگابایت و ذخیره اطالعات 

بروي آن همچنین ذخیره اطالعات در سـرور از قابلیت هایی 

است که این محصـول را از سایر محصـوالت مشــابه متمایز 

میکند.

این محصـــــول داراي وایفاي داخلی میباشد و نیاز به کابل 

شبکه براي انتقال تصویر ندارد.

دوربین دیجیتال با اندازه بســیار کوچک و وزن بســیار کم 

باعث شـده اســت تا کاربر بتواند به راحتی آن را در هرکجا 

نصب کرده و از آن استفاده کند.



ترموستات هوشمند لمسی

Smart Thermostat

Indoor > 10m, Outdoor > 30m ( 
depend on the environment)

Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

220V

Working Voltage

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

ترموسـتات هوشـمند اســمارت مایر داراي 3 خروجی رله 

اي براي 3 ســطح شـــدت وزش باد و همچنین یک خروجی 

شـــــــیر برقی که از آن میتوان براي راه اندازي پمپ نیز 

استفاده کرد میباشد. دراین محصــــــــول کاربر میتواند 

درجه حرارت منزل را روي گوشــــــــی موبایل خود در هر 

کجاي جهان از طریق اینترنت مشـــاهده کرده و یا فرامین 

الزم را صادر کند. همچنین ترموستات هوشمند اسـمارت 

مایر را میتوان با برنامه زمانبندي و یا منطق هاي هوشمند 

. ترموســـتات  ترکیب کرد و به آن کارکردي اتوماتیک داد

هاي هوشمند جهت کنترل چیلرها، سیستم هاي گرمایش 

از کف و حتی کولرهاي آبی مناسب میباشند.



نورپردازي هوشمند

Smart Lighting

Indoor > 10m, Outdoor > 30m ( 
depend on the environment)

Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

220V

Working Voltage

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

این سري از محصــــوالت نیز با دستیار هاي صوتی مختلف 

قابل دسترس میباشد.

این محصــــوالت سناریو پذیر بوده و مســــتقیم برو روي 

شبکه وایفاي قابل نصب میباشد.

همچنین المپ هاي RGBW میتواند در ســــــــرپیچ هاي 

استاندارد نصـب شده و به غیر از نور طبیعی با دماي قابل 

تنظیم ، رنگ هاي مختلفی را براي اسـتفاده در نورپردازي 

محیط به کاربر اراده دهد .

از سري محصـوالت مربوط به نورپردازي هوشمند میتوان 

به ریســـــــــــه هاي RGBW اشاره کرد با استفاده از این 

محصــول کاربر میتواند در قســمت هاي مختلف پروژه از 

نور هاي خطی با قابلیت تنظیم رنگ و شدت نور بهره ببرد.



موتور پرده برقی فیدبک دار

Smart Curtain 

Communicate Distance

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Working Humidity

0-40’C

Working Temperature

220V

Working Voltage

WiFi 2.4GHz

RF Parameter

Indoor > 10m, Outdoor > 30m ( 
depend on the environment)

این محصـــول با دستیار هاي صوتی مختلف قابل کنترل و 

مانیتور میباشد.

قابلیت فیدبک ( نمایش میزان باز و یا بسـته بودن پرده ) 

از آپشن هایی است که این محصول را از سایر محصوالت 

متمایز میکند .

کاربر میتواند از این محصــــــــول در سناریو هاي مختلف 

همچنین برنامه زمان بندي و الجیک هاي کنترلی اسـتفاده 

کند.

پرده برقی هوشـــــــــمند در ابعاد مختلف براي وزن هاي 

مختلف پرده ارائه میگردد.



Smart Mirror

آینه هوشمند 

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa با توجه به رنج وسیع از اپلیکیشن هاي قابل نصب بر روي این 

محصـــــــــــول در زمان استفاده از سرویس بهداشتی کاربر 

میتواند از وضعیت ترافیک مســـــــیر تا وضعیت آب و هواي 

پیش رو را مطلع شود.

آینه هوشمند داراي سیســـتم عامل اندروید بوده و در سایز 

هاي مختلف ارائه شده است .

این محصـــول همراه با یک ترازو هوشمند براي اندازه گیري 

وزن و نمایش آن بر روي آینه هوشمند و اپلیکیشـــــــن هاي 

مخصوص ورزشی ارائه میشود.

همچین به دلیل داشـتن اسـپیکر داخلی قوي در زمان ورزش 

نیاز شمارا به داشتن یک موزیک پلیر تامین میکند .

R

CERTIFIED



Smart Glass

شیشه  هوشمند 

شیشـــــــــــــه لمینیت شده از دو الیه درونی،دو صفحه پلیمري پلی اتیلن 

ترفتاالت،دو الیه هادي الکترون ایریدیوم قلع اکســاید و الیه هوشمند که 

بین دو شیشه کریستال لمینیت شده،تشکیل شده است.به طور معمول از 

پلیمر به دلیل مقاومت باال در برابر شکســــتن شیشـــــه در لمینیت کردن 

استفاده می شود.این محصــــــــول در سایز هاي مختلف تا عرض ١٫٨٠ متر 

موجود بوده و در صورت سفارش مشتري با عرض بیشـتر،چند پنل شیشـه 

اي با فاصله بســـــیار ناچیز (حدودا یک میلی متر) در کنار همدیگر قرار می 

گیرند.

-قابلیت تبدیل به صفحه نمایش  HDبا استفاده از ویدئو پروژکتور

-مصرف انرژي فوق العاده کم (کمتر از چهار وات بر متر مربع ) 

-روشن / خاموش یا کم نور کردن با کنترل هاي دیمر

 works with the

Google Assistant

WORKS WITH

amazon alexa

R

CERTIFIED



چهار کانال فیدبک دار ماژول رله اي

Relay Module

10 meter

Indoor Communicate 
Distance

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Working Temperature

0-40’C

Working Humidity

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

این محصــــــــول براي کنترل خطوط تابلویی مانند روشنایی ، آبیاري ، پرده و 

کـرکـره هاي بـرقـی، موتور هاي الکتــریکــی ، کنتــرل درب ورودي ، کنتــرل 

سیســتم هاي سرمایش گرمایش ، کنترل خطوط اصلی برق مصـــرفی ، ایجاد 

فرمان رله اي براي کنترل تجهیزات باغ و اســـــــــتخر و تبدیل هرگونه کلید 

تابلویی به یک فرمان هوشــمند و قابل برنامه ریزي در نرم افزار اســـمارت 

مایر و کنترل آن از طریق اینترنت استفاده میشود.

در مدل جدید این محصول امکان تحریک خروجی ها توسط کلیدهاي فشـاري 

روي محصــــول فراهم شده است. کاربر میتواند با فشــــردن این کلید ها ، 

خروجی ها را به صـــورتی دســـتی کنترل کند همچنین فیدبک روشــــن و یا 

خاموش بودن رله را داخل نرم افزار مشاهده نماید.

A 16  ماژول رله اي 4 کانال فید بک دار داراي خـروجـی هاي رله اي  با توان

براي ولتاژ 240 ولت میباشد.



ماژول مبدل کلید هاي سنتی به هوشمند

Converter Switch

1150W / Gang

Output  

AC 170V~240V

Working Humidity

10% RH-90% RH ( non 
condensing )

Indoor Communicate 
Distance

10 meter

Input

RF Parameter

WiFi 2.4GHz

Working Temperature

0-40’C

در بســــــــیاري از پروژه ها کاربران عالقمند به حفظ حالت فعلی و 

اســتفاده از کلیدهاي ســنتی Conventional می باشــند، بدین 

منظور ماژول هاي مبدل که امکان نصــــــب آنها در قوطی برق هاي 

استاندارد ایران میســـــر می باشد این نیاز را مرتفع کرده است. 

کاربـران در عین حال که از طــریق کلید هاي تک پل و یا دوپل خود 

به خاموش و روشـــــــــن کردن چراغ ها می پردازند این امکان را 

خواهند داشــــت تا از طریق نرم افزار اســـــمارت مایر که بر روي 

گوشی هاي هوشمند نصب شده و یا از طریق تاچ پنل نیز به کنترل 

کامل سیســـــتم روشنایی خود بپردازند. ماژول هاي مبدل در دو 

نوع تک پل و دو پل طراحی شده اند.



هتل هوشمند

Smart hotel

از جمله مواردي که در هتل هوشمند میتوان به آن اشاره کرد کنترل روشنایی ، کنترل سیســــتم سرمایش و گرمایش ، سیســـــتم هاي صوتی و 

تصــویري ، قفل هاي هوشمند ، کارت خوان اتاق و مواردي از این دست که باعث افزایش آسایش و راحتی میهمانان هتل شده و از طرفی امنیت و 

آرامش خاطر بیشــتري براي ایشـــان ایجاد میکند. در یک سیســـتم هتل هوشمند هماهنگی و یکپارچگی سیســـتم از اهمیت ویژه اي برخوردار 

میباشد. مدیران هتل میتوانند در هر لحظه تجهیزات هوشمند داخل هر اتاق را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را کنترل کنند.

با توجه به ابزارهاي نرم افزاري موجود در سیســـــــــتم کاربر میتواند از برنامه زمانبندي هاي مختلف به دلخواه خود استفاده نماید و سناریوهاي 

هوشمند با منطق هاي مختلف براي اجراي فرامین به صورت اتوماتیک تعریف کند براي مثال میتوان باز بودن پنجره اتاق که میتواند مصـــــــــرف 

انرژي را بسیار باال ببرد را با درجه ترموستات اتاق و یا کولر گازي مرتبط کرد  تا از حدر رفتن انرژي جلوگیري نمود.

همچنین با قرار دادن دستیار صوتی در داخل اتاق ، میهمانان میتوانند با سیســتم هتل هوشمند صحبت کرده و از فرمان هاي صوتی براي کنترل 

تجهیزات استفاده کنند.

تمام تالش ما این است که میهمانان هتل یک اقامت به یادماندنی و هوشمند را تجربه و براي اطرافیان خود به اشتراك بگذارند از این رو شـرکت 

اسمارت مایر بنا بر نیازهاي مشتریان خود خدمات متنوعی را عرضه می نماید، کافیست نیازهاي خود را با ما در میان بگذارید تا بهترین پیشنهادها 

را در قالب راه حل هاي مختلف با چندین سطح مختلف قیمتی دریافت نمایید.



پارکینگ هوشمند

Smart Parking

سیســـــــتمهاي مدیریت پارکینگ یا پارکینگ هوشمند به یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت مجتمع ها تبدیل 

شده است. سیســتم مدیریت پارکینگ به آگاهی کامل و دقیق از شمارِ خودروهاي موجود در پارکینگ، افزایش 

ضریب امنیت خودروها در لحظه  تردد، ورود، خروج و توقف، کاهش میزان نیروي انســــــــانیِ درگیر و افزایش 

میزان ایمنی و ســـهولت دریافت هزینه ها به صـــورت خودکار یا دســـتی کمک میکند. در ســــامانه ي مدیریت 

پارکینگ، از تجهیزاتی مانند گیت هاي  راهبند، حســـــــگرهاي اعالمِ حضـــــــور خودرو با امکان شناسایی جهت، 

حســـگرهاي تشـــخیص ارتفاع براي جلوگیري از ورود خودروهاي با ارتفاع غیرمجاز، دوربینهاي تصـــویربرداري 

(براي شناسایی پالك خودرو و راننده) و... بهرهگیري میشـود. سیسـتم مدیریت پارکینگ، به عنوان یک سامانه 

ي مبتنی بر بهره وري انرژي، همزمان روي یک بســتر نرم افزاري با قابلیت توسعه ي روزانه و یک بســـتر سخت 

افزاري پیاده سازي میشود.



نرم افزار هوشمند اسمارت مایر 

APP

 

نرم افزار از چندین سـرور قدرتمند در جهان براي ایجاد کنترل از طریق اینترنت اسـتفاده میکند و با 
وجود کاربران متعدد سرعت بسیار باال براي انتقال اطالعات و هشدار ها به کاربران ارائه میدهد.

کاربران میتوانند به تعداد دلخواه ســـــــــناریو ، برنامه زمانبندي و الجیک هاي کنترلی تعریف کرده و 
کارکرد دســتگاه هاي مختلف را با پارامتر هایی از قبیل وضـــعیت آب و هوا ، شـــدت وزش باد ، دما و 
رطوبت ، لوکیشـــن ، طلوع و غروب خورشید ، ترکیب کند.این نرم افزار به کاربر این امکان را میدهد 

  Amazon alexa و   Google assistant که تجهیزات خانه هوشــمند را به دســتیارهاي  صــوتی مانند
لینک کرده و براي روشن و خاموش کردن آنها از دستورات صوتی استفاده کند.در این برنامه کاربران 
میتوانند به چندین پروژه مختلف با سطوح مختلف دسترسی داشـته باشـند به عنوان مثال فردي براي 
منزل خود Admin و براي مشـاعات ساختمان سطح دسترسی User دارد این فرد در قسـمت مربوط به 
منزل امکان تغییرات ، حذف و اضافه کردن ماژول هاي مختلف را دارد اما در قســـمت مشـــاعات فقط 
استفاده کننده خواهد بود تمامی تنظیمات بر روي حســــاب کاربري فرد در سرور اسمارت مایر ذخیره 

شده و با حذف برنامه از داخل گوشی از بین نمیرود.

نرم افزار خانه هوشمند اسمارت مایر به شما این امکان را میدهد که براي هر یک از فضــــــــا ها یک 
صفحه مخصوص تعریف کرده و تمامی تجهیزات قابل کنترل در آن  فضا را به آن اضافه کنید .این نرم 
افزار به صورت خودکار خروج شما از منزل را متوجه شده و کنترل خانه هوشـمند را از طریق اینترنت 

در اختیار شما قرار میدهد.



خانه هوشمند آرمینا

فکس : 22879050  (021)تلفن : 22879002-3  ( 021)

تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان گل نبی 

پالك 41، طبقه 3 ، واحد 5

E-mail: info@SmartMyer.ir

www.SmartMyer.ir
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