
خانه هوشمند
خانه هوشمند کهربادر

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی برخی از هتل داران،ساختمان سازان و یا مالکین آپارتمان

های لوکس و برج ها مایل به هوشمند سازی اماکن خود هستند.یک خانه هوشمند تا 40 درصد

در مصرف انرژی صرفه جویی میکند که در واقع با افزایش تعرفه انرژی ها در کشور ، میتوان

مصرف انرژی ها را بهینه ساخت.خانه هوشمند و یا اصطالحًا هوشمندسازی ساختمان کاربری

های متفاوتی دارد که برخی از اماکن مانند هتل ها،ساختمان های لوکس و برج ها و … با توجه

به نیاز مصرف کنندگان از آن استفاده می کنند و بسیاری از کارهای روزمره ی خود را بدون

حضور فیزیکی و با صرف انرژی کمتر به انجام میرسانند ، البته الزم به ذکر است هوشمند سازی

ساختمان ها از نظر کیفیت،قیمت،نوع پروتکل و… انواع مختلفی دارد از این رو با توجه به نیاز

پروژه این سیستم را می توان به دو حالت باسیم و بی سیم استفاده نمود.سیستم بی سیم برای

ساختمان هایی که ساخته شده و دیگر امکان سیم کشی مجدد وجود ندارد کاربرد دارد.

خدمات خانه هوشمند

خانه هوشمند

►

چرا خانه هوشمند را انتخاب کنیم ؟
مزایا استفاده از خانه هوشمند

امنیتکیفیت عالیقیمت مناسب

نحوه استفاده از خدمات خانه هوشمند کهربادر

قرارداد

در مورد خانه هوشمند به مشاوره نیاز دارید ؟

برای اطالعات بیشتر در خصوص خانه هوشمند با ما تماس بگیرید.



تماس با ما

درباره کهرباُدر
آشنایی با تاریخچه مجموعه کهرباُدر

شرکت خدماتی کرکره برقی کهرباُدر فعالیت خود را از سال 1388 شروع کرده است و در زمینه

نصب، تعمیر کرکره برقی همچنین جک درب پارکینگ و نصب دوربین های پیشرفته فعالیت

می نماید.هدف ما تامین امنیت شماست.

 

برخی از مشتریان کهرباُدر

 توضیحاتی در مورد خانه هوشمند

 مزایای سیستم هوشمند بی سیم

  مزایای سیستم هوشمند با سیم

  ( Smart Home ) ویژگی های خانه هوشمند

توضیحاتی در مورد خانه هوشمند

مزایای سیستم هوشمند بی سیم

قیمت پا�ن تر1. 

زمان کوتاه تر جهت نصب و راه اندازی2. 

کیفیت مطلوب3. 

مزایای سیستم هوشمند با سیم

تنوع در مدل و طرح ها1. 

کیفیت عالی2. 

عدم نویز پذیری سیستم3. 

شرکت فنی مهندسی نیک عهد هوشمند با کادری مجرب و کارآزموده این تضمین را به کارفرما خواهد داد که در کمترین

زمان ممکن(2 الی7 روز) و با قیمت مناسب بهترین خدمات را ارائه دهد،الزم به ذکر است همکاران ما در بخش فنی

برای مشاوره و بازدید قبل از هر گونه قراردادی به درخواست مشتری به صورت رایگان در محل حاضر بوده تا توضیحات

الزم را به اطالع برسانند.

( Smart Home ) ویژگی های خانه هوشمند

سیستم امنیتی : سیستم اعالم سرقت و نظارت تصویری هوشمند و اعالم سرقت از طریق تماس تلفنی و SMS کنترل

سیستم روشنایی : بر اساس حضور شخص و میزان روشنایی محیط و برنامه های از پیش تعریف شده کنترل سیستم

های سرمایشی و گرمایشی : بر اساس حضور شخص یا وضعیت آب و هوا و دمای محیط کنترل سیستم های صوتی و

تصویری : کنترل تلویزیون ، رسیور های دیجیتال ، آمپلی فایر ، دی وی دی و… سیستم اعالم نشت گاز و اعالم حریق

: کنترل شیر گاز و قطع برق در زمان بحران و اعالم از طریق SMS سیستم کنترل پارکینگ خودکار : کنترل در ورودی

پارکینگ ، اجرای سیستم امنیتی و اعالم حریق سیستم آبیاری خودکار باغچه : بر اساس میزان رطوبت خاک یا برنامه ها

و زمان های از پیش تعریف شده سیستم کنترل تاسیسات مکانیکی (موتورخانه) کنترل موتورهای برقی (نصب کرکره

برقی ، پرده برقی و…) کنترل پریز های برق (کنترل پلوپز ، قهوه جوش ،اتو و …) سیستم کنترل درب و پنجره (شامل قفل

های هوشمند درب ) کنترل تجهیزات از طریق کلید های هوشمند ، ریموت کنترل ، موبایل، SMS و مانیتورهای لمسی

ایران روور شرکت-هلیکوپتر-سازی-ایران کیا موتورز هایپرکار بیمه پارسیان تابان شهر انجمن صنفی تولید جوجه 

09125140727

021-66342981

آدرس دفتر بازار: خیابان جمهوری ، نبش خیابان رازی ، پاساژ یگانه ، طبقه اول

دفتر مرکزی :کوی نصر(گیشا) ، بعد از خیابان دوازدهم ، پالک ۹۳



مشاوره رایگانانرژی گرفته از تیم توسعه طراحی سایت تابان شهر
 

درباره کهربادر

09125140727تماس با مادرباره ماوبالگسواالت متداولپروژه هاخدماتخانه  
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