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شرکت فراهوشمند انرژی آرتمــن با هدف
پیاده سازی علمی و اصولی سیستم های
هوشمند در زمینه انرژی پا به عرصه صنعت برق
کشور گذاشته است .با پشتوانه تیمی مجرب از
متخصصین صنعت و دانشگاه ،و با بهره گیری
از برترین فناوری های روز دنیا ،آماده ارائه
خدمات فنی مهندسی از طراحی تا اجرا در اقصی
نقاط کشور می باشیم .تخصص ،دانش و تعهد،
مجموعه ای فراهم آورده که رضایت مشتریان
عزیز یکی از دستاوردهای ارزشمند آن است.

هوشــمندانه
یکی از مزایای رشد سریع تکنولوژی ،توسعه
سيستمهايی است كه می توانند تغييرات اطراف
ما را اندازهگيری و ارزيابی كرده و نسبت به
آنها عكس العمل نشان دهند .اين توانايی
در كنترل تغييرات منجر به تغيير در محيط
فيزيكي اطراف ما ،بخصوص ساختمانهايی كه
در آنها زندگی و يا كار میكنيم شده است.
ازجمله اين تغييرات ،رشد وسيع ساختمانهای
هوشمند يعنی ساختمانهايی است كه سيستمهای
ارتباطی و فنآوری اطالعات را تركيب كرده و يك
سيستم يكپارچه راحت ،با امنيت باال ،سودمند از لحاظ
اقتصادی و در نهايت با هزينه پائين بوجود میآورند.

زیســتن

زندگی آرام و دلپذیر به رنگ دلخواهتان

مجموعه ای از برترین برندهای روز دنیا

می توانید سینمای شخصی خود را داشته باشید!

امکانات هوشمند برای افزایش رفاه و امنیت

مجموعه ای از بهترین محصوالت اروپایی

مجموعه ای کامل از محصوالت امنیتی
محصول قدرتمند اروپایی 4
 -انتخاب از بین بیش از 7000

اختیار متنوع
قابلیتهای
هوشمند با
های برقی
 انواع-قفلساختمان شما
اروپایی در
برندهای
برترین
نرم افزار
از طریق
تمامیپنجره ها
دربها و
پوششقفل
دسترسی به
هوشمند
تجهیزات
امکانات و
کامل
اندازیامنیتی
تجهیزات
کامل درب و
سنسورهای
سیستم
پنجرهازو راه
قطعات پیش
 انواع -تستسرقت و
یکپارچهو اعالم
سیستم های
حریق اروپا
اتحادیه
استاندارد از
گواهی کیفیت
 -دوربین های مدار بسته و کنترل وضعیت از راه دور
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طراحی حرفه ای منطبق با معماری و فضای ساختمان
هوشمندسازی هتل ها و مراکز تجاری-اداری

 طراحی کلیدهای هوشمند منطبق با طراحیساختماناختصاصی برای مراکز اقامتی و تفریحی
داخلی امکانات
فضا
هر
با
متناسب
 تعریف و اجرای سناریوهای هوشمند سیستم های هوشمند مدیریت هتل و رزرواسیونساختمان
 انتخاب امکانات متناسب با کاربریمدیریت پرداخت و تردد در ادارات،هتل ها و مراکز تفریحیدلخواه
رنگ
و
فضا
با
 امکان اجرای نورپردازی متناسب نورپردازی هوشمند نواحی (سالن ،البی ،استخر ،نما و )...اجرا
از
پیش
 شبیه سازی طراحی روشنایی -مدیریت هوشمند روشنایی و تاسیسات ساختمانهای اداری

زندگی هوشمند و سبز
تجهیزات لوکس و هوشمند

 پیاده سازی سیستم های مدیریت مصرف انرژیاندروید
سیستم
هوشمند با
 آینه-هایعامل()AMI
هوشمند
کنتورخوانی
امکان
دلخواه
امکانات
و
ابعاد
انتخاب
امکان بسترسازی برای استفاده از انرژیهای سبز
جکوزی
و
استخر
بهداشتی،
سرویس
هوشمندسازی
 آماده سازی ساختمان برای شبکه هوشمند برق آیندهفضاهای
تضمینیخانگی
هوشمندسازی لوازم
ساختمانجهانی
عمومیاستاندارد
مطابق با
مصرفو انرژی
 کاهش -سیستم های یکپارچه آیفون تصویری
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چه امکاناتی را فراهم می کنیم؟

سهولت و آرامش با ساختمان هوشمند

امکانات ساختمان هوشمند در هر مکان

دسترسی به امکانات در هر زمان

1

2

سرور قدرتمند و نرم افزار کاربری اختصاصی فارسی

 بهره گیری از قویترین سرور محصول اروپا نرم افزار اختصاصی فارسی برای تبلت ،کامپیوتر و موبایل دسترسی از تمام نقاط جهان به امکانات ساختمان هوشمند اطالع از وضعیت های اضطراری به طور آنی (سرقت ،حریق،نشت گاز و )...

مشاوره و کارشناسی رایگان و پشتیبانی حرفه ای
 مشاوره رایگان پیش از انجام پروژه کارشناسی و طراحی حرفه ای در تمام مراحل پروژه کادر متخصص و حرفه ای طراحی و اجرا آموزش رایگان بهره برداری از سیستم پشتیبانی تمام وقت پس از اتمام پروژه 2 -سال ضمانت و  5سال خدمات پس از فروش

3

بهره گیری از پروتکل ارتباطی استاندارد و جهانی
 بهره گیری از پروتکل  KNXاستاندارد ارتباطی اروپایی امکان ارتباط با تمامی پروتکل های مرسوم و استاندارد قابلیت ارتقاء و توسعه امکانات سیستم هوشمند در آینده -امکان بهره گیری از صدها کاربرد و نرم افزار گوناگون

مجموعه ای از بهترین محصوالت اروپایی

 -انتخاب از بین بیش از  7000محصول قدرتمند اروپایی 4

 برترین برندهای اروپایی در اختیار ساختمان شما پوشش کامل تمامی امکانات و تجهیزات هوشمند تست کامل قطعات پیش از راه اندازی سیستم -گواهی کیفیت و استاندارد از اتحادیه اروپا

طراحی حرفه ای منطبق با معماری و فضای ساختمان

 طراحی کلیدهای هوشمند منطبق با طراحی داخلی ساختمان تعریف و اجرای سناریوهای هوشمند متناسب با هر فضا انتخاب امکانات متناسب با کاربری ساختمان امکان اجرای نورپردازی متناسب با فضا و رنگ دلخواه -شبیه سازی طراحی روشنایی پیش از اجرا

زندگی هوشمند و سبز

 پیاده سازی سیستم های مدیریت مصرف انرژی امکان کنتورخوانی هوشمند ()AMI بسترسازی برای استفاده از انرژیهای سبز آماده سازی ساختمان برای شبکه هوشمند برق آینده -کاهش تضمینی مصرف انرژی مطابق با استاندارد جهانی
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فــراهـوشـمند انـرژی آرتـمــــــــن

Artman Smart Energy
Smart Energy Solutions
9  پالک، کوچه راد، سه راه یاسر، نیاوران، تهران:دفتر فروش
89778348 : فکس- 77914753 :تلفن

Email: info@smart-buildings.ir

www.smart-buildings.ir
plus.google.com/+ArtmanSmart
www.aparat.com/artmansmarthome
www.facebook.com/Artman.Smart

