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معرفی شرکت



شرکت خانه هوشمند پاردیک در سال 1393 فعالیت رسمی خود را با برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص آغاز نمود . یکی از مهم ترین اهداف این 
شرکت رضایت مندی مشتریان و ارائه خدمات مناسب به آن ها می باشد. 

شرکت خانه هوشمند پاردیک که یکی از شرکت های پیشگام کشور در حوزه فناوری های هوشمندسازی می باشد ،مجموعه ای از مدیران و کارشناسان زبده است 
که با بهره گیری از توان بخش های مختلف شرکت با تحقیق و بررسی تخصصی و با کسب دانش نظری و تجربیات پژوهشی و صنعتی، فعالیت خود را با هدف 

«کمک به همسوسازی خود و جامعه با تکنولوژی روز دنیا» آغاز نموده و روش های زیر را برای انجام مأموریت خود برگزیده است:

•   نوآوری و پژوهش: انجام تحقیقات کاربردی و بررسی آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک در سطح جهان، و تالش برای پیاده سازی دستاوردهای علمی و 
پژوهشی در چارچوب طرح های اجرایی با توجیه اقتصادی مناسب

•   اجرای پروژه: مشاوره، طراحی، مدیریت و اجرای طرح های هوشمندسازی

•   تأمین و ساخت تجهیزات: تأمین محصوالت و تجهیزات هوشمندسازی از بهترین منابع خارجی و داخلی با رویکرد کسب دانش فنی طراحی و ساخت در داخل   
با توجیه اقتصادی

گاهی و انگیزش مخاطبان با اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، سمینارهای ترویجی و تبلیغات رسانه ای (سایت  •   فرهنگ  سازی و آموزش: ارتقای آ
اطالع رسانی، نشریات، شبکه اجتماعی و . . .).

ارزش افزوده مجموعه خانه هوشمند پاردیک:
 

•   خدمات پس از فروش محصوالت تا 36 ماه
•   کیفیت باال محصوالت با سابقه ایی درخشان در زمینه هوشمندسازی

•   نصب آسان بدون نیاز به تابلو برق و سیم کشی پیچیده 
•   قیمت مناسب محصوالت با بهره گیری از تخفیفات منحصر به فرد

•   شخصی سازی به زبان فارسی جهت کاربری اسان
•   آموزش کارفرما و کاربر نهایی با پشتیبانی 24ساعت
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معرفی شرکت



پیشرو در ارائه اینترکام هوشمند در سطح جهانی 

Akuvox پیشرو در ارائه محصوالت نوآورانه، راه کارهای اینترکام هوشمند و 
های  فناوری  ایجاد  به  متعهد  شرکت  این  است.  بوده   Access Control
قدرتمند در جهت بهبود ارتباطات، امنیت بیشتر و آسایش در زندگی مردم 

می باشد.

محصوالت و راه کارهای این شرکت روزانه در بیش از 100 کشور و منطقه 
در  را  مشتریان  نیازهای  و  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  و  شده  مستقر 
بازارهای مختلف اعم از مسکونی تا تجاری برآورده می کنند، که از مراقبت 

های بهداشتی تا ایمنی عمومی را شامل می شود.

١٠٠+ 
کشور و منطقه
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SIPAI Cloud

پیشگام در صنعت اینترکام هوشمند

شامل هوش مصنوعی، Cloud، اندروید، SIP، امنیت و سایر فناوری های 
در  تغيير  و  پیشرفت  حال   در  مداوم  طور  به   Akuvox شرکت  پیشرفته، 
از  نظیر  بی  و  خالقانه  کارهای  راه  ارائه  حال  در  همچنین  و  بوده  صنعت 
محصوالت در حوزه اینترکام های هوشمند می باشد، و به افراد این امکان 

را می دهد تا از مزیت و آسایش زندگی هوشمند استفاده کنند.
اندروید امنیت

کاربر پسند

 اینترکام
هوشمند انعطاف پذیری

امنیت باال
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تکنولوژی اینترکام هوشمند



تکنولوژی هوش مصنوعی اینترکام هوشمند

ورود به ساختمان از طریق تشخیص چهره

موجود  تشخیص  الگوریتم  شماست.  هویت  شما  چهره 

زنده،امکان استفاده از فیلم و عکس، برای  ورود غیر مجاز را از 

بین می برد.

کنترل صوتی آفالین

استفاده  اینترکام  های  دستگاه  کنترل  برای  خود  صدای  از   

کنید.داده های صوتی مستقیمًا روی دستگاه پردازش می شوند، 

و در مقایسه با روش آنالین، سریع تر و ایمن تر هستند.

تشخیص سقوط
در  هوشمند  سنسورهای  طریق  از  درگیری  یا  افتادن  تشخیص 

ساختار آیفون تصویری هوشمند آکووکس، در صورت بروز درگیری 

این حوادث   ... و  لیز خوردن  زمین خوردن،  قبیل  از  یا حادثه  و 

تصویر برداری و به مدیر ساختمان و یا مراکز مربوطه ارسال می 

شود.
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تکنولوژی Cloud اینترکام هوشمند

Akuvox SmartPlus، یک سرویس تلفن همراه بر بستر Cloud بوده که به سیستم  

خانه هوشمند و اکسس کنترل های Akuvox متصل می شود و این امکان را به 

ارتباط  با ساختمان خود  از محدودیت های جغرافیایی  فارغ  تا  کاربر می دهد 

هوشمند تر و ایمن تر برقرار کند.

 قابلیت تحرک پذیری  : دسترسی به  اینترکام و ساختمان در هر مکان و هر زمان

انعطاف پذیری: تهیه و نگهداری از راه دور برای هر مقیاسی از سیستم ها

نرخ  با  ماه  در  نظارت  میلیون تست   ١ از  بیش  با  نظارتی  پایداری: ٧/٢٤ خود 

موفقیت ٩٩٫٩٩٪

امنیت: مکانیسم پشتیبان گیری سه گانه داده ها که اطمینان ٩٩٫٩٩٩٪ داده ها 

را تضمین می کند.

Cloud سرویس اینترکام هوشمند تحت
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تکنولوژی اندروید اینترکام هوشمند
ارتباط آسان، سفارشی سازی حرفه ای،

تجربه کاربری استثنایی

باتوجه به اینکه پنل های Akuvox تحت سیستم عامل اندروید هستند به راحتی با  
نرم افزارهای خانه هوشمند ارتباط برقرار می کنند. 

برای  از آن  به طوری تنظیم شده اند که استفاده   Akuvox اندرویدی  سیستم های 
تمامی اقشار آسان باشد و همچنین با توجه به امکان سفارشی سازی این سیستم 

عامل تمامی نیاز های مشتریان را پاسخگو باشد.
و با استفاده از برنامه Google app store کاربران می توانند به راحتی از تمامی 

نرم افزار های موجود استفاده کنند.
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تکنولوژی SIP اینترکام هوشمند

ارتباط بهتر

کیفیت صوتی و تصویری باال

SIP امکان ارتباط بین سیستم های دارای

امکان استفاده از طریق تلفن و گوشی موبایل

Mobile Phone

IP Video Phone

Door Phone

Indoor Monitor

ارتباطی جهانی است که به  SIP، یک پروتکل  Akuvox بر پایه  اینترکام های 

کاربر این امکان را می دهد که یک سیستم ارتباطی گسترده ایجاد کند.که در 

مقابل سیستم های غیر SIP، کاربری آسان، نگهداری و امکان یادگیری بهتری 

دارند. و تمامی این ها به سادگی در یک تلفن نیز قابل اجرا است.
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تکنولوژی امنیت اینترکام هوشمند
امنیت بیشتر

امکان  خود  منعطف  تکنولوژی  به  توجه  با   Akuvox هوشمند  های  پنل  تاچ 
اتصال با هر سیستم هشداردهنده ای را در خانه هوشمند فراهم می کند.

برابر  در  خود  محصوالت  استحکام  بهبود  جهت  در  ای  ویژه  هدف   Akuvox

دارای   Akuvox های  اینترکام  دارد.  خارجی  عوامل  از  ناشی  های  آسیب 
اشاره   IK10 استاندارد  به  توان  می  که  IP هستند  و   IK استاندارد  گواهینامه 

کردکه این استاندارد شامل مقاومت در برابر ضربه است.
 AES256، HTTPS، امنیت اطالعات شما تحت اقدامات امنیتی پیشرفته شامل

An�-DDoS و مطابقت با GDPR به وجود می آید.
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همکاری با برترین برندهای تکنولوژی در سطح دنیا

TelephonyHome Automa�on
Video Management
System Access Control

Camera

Akuvox با همراهی برندهای ارزشمند و قابل 
اعتماد دنیا، اینترکام های هوشمند و اکسس 
که  کند  فراهم می  را  کنترل ها خود شرایطی 
نیازهای امنیتی و آسایش روزافزون مشتریان 

خود را برآورده سازد.
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معرفی محصوالت هوشمند



برترین اینترکام هوشمند 
برای ساختمان های لوکس

 طراحی صنعتی
آلمانی

 دارای استاندارد
IK10

 مجهز به هوش مصنوعی
تشخیص چهره
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Weight：5kg

Height：40cm

Android 9.0

PoE+ IP65

Wiegand

IK10

X915S مدل Akuvox اینترکام هوشمند

آیفون تصویری هوشمند اندروید با قابلیت تشخیص چهره

صفحه نمایش 8 اینچی لمسی تمام رنگی زوایای دید فوق العاده به نمایش می 
گذارد

قابلیت تشخیص چهره
الگوریتم ضد هک در برابر عکس و فیلم

دوربین اصلی دارای حالت HDR داخلی برای ثبت وقایع با کیفیت باال

IK10 دارای استاندارد
از چندین روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، بلوتوث 

و کد QR پشتیبانی می کند

قابلیت استفاده برای کاربران دارای سمعک
دارای چندین تم برای شخصی سازی و مطابقت با طیف وسیعی از لوکیشن ها

اینترکام هوشمند
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X912
آیفون تصویری هوشمند ضد هک 

مناسب ساختمان های بلند مرتبه
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Weight：5kg

Height：20cm

PoE+ IP65

Wiegand

IK09

Linux

X912S مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند ضد هک مناسب ساختمان های بلند مرتبه

نمایشگر 4 اینچی لمسی تمام رنگی که زوایای دید عالی را به همراه دارد
طراحی ظریف برای فضاهای محدود

IK09 بدنه مقاوم در برابر تخریب و کامالً مطابق با استاندارد
کو ارتباط صوتی دو طرفه از طریق شبکه های IP با قابلیت لغو ا

 ،BLE ،کارت، پین کد RFID ،ویژگی دسترسی متفاوت شامل تشخیص چهره
کدهای QR برای باز کردن قفل

برای ارتباط آسان با دستگاه های دارای قابلیت SIP از استاندارد SIP پیروی 
می کند

مطابق با استاندارد ONVIF برای ارتباط با سیستم های نظارتی شبکه

اینترکام هوشمند
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اولین آیفون تصویری هوشمند اندروید
با قابلیت تشخیص چهره در جهان

R29

تشخیص چهره ضد هک

ورود بدون لمس

رابط کاربری آسان
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Android 5.1

PoE IP65

Wiegand

IK06

R29C مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند اندروید با قابلیت تشخیص چهره

صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی، قابل استفاده حتی با دستکش
پنل آلومینیومی

دوربین دوگانه: یک دوربین 3 مگاپیکسلی با زاویه 120 درجه مادون قرمز 
و یک دوربین 1 مگاپیکسلی کمکی

NFC، کارت  از روش های دسترسی متفاوت: تشخیص چهره،  پشتیبانی 
QR در بازه 13.56 مگاهرتز و 125 کیلوهرتز، بلوتوث و کد RFID

مقاوم در برابر دمای -40  تا 55 سانتی گراد
امکان نصب رو کار
دارای رنگ مشکی

اینترکام هوشمند
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E18C
آیفون تصویری هوشمند7 اینچی با 

قابلیت تشخیص چهره

 سازگار با تجهیزات ساختمانی

ایجاد دسترسی برای اعضای خانواده

پنل مدیریتی آسان
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PoE IP65

WiegandLinux

E18C مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند7 اینچی با قابلیت تشخیص چهره

تشخیص چهره
دارای دوربین دوگانه با  قابلیت ضد هک در برابر استفاده از  عکس و فیلم

دارای ظرفیت ذخیره 20000 چهره و 20000 کارت 
دقت  میزان  و  کاربر  برای  ثانیه   0.2 از  کمتر  چهره  تشخیص  زمان  مدت 

تشخیص چهره بیشتر از ٪99.5
امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری با تلفن IP، تلفن همراه یا تلفن 

نرم افزاری
 NFC، BLE،روش های دسترسی متفاوت از جمله: تشخیص چهره، پین کد

QR و کدهای
با قابلیت عملیات مستقل و بدون نیاز به واسط

امکان آپدیت از طریق مرورگر وب
پشتیبانی از ماژول 4G (اختیاری)

اینترکام هوشمند
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E12
IP65 

E12
 آیفون تصویری هوشمند

طراحی مینیمال و شیک،
مناسب برای همه فضا ها

مناسب همه فضاها استاندارد  سازگار با خانه
هوشمند
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PoE IP65

WiegandLinux

E12 مدل Akuvox اینترکام هوشمند
SIP آیفون تصویری هوشمند تحت

مکالمه دو طرفه همزمان
مشاهده همزمان از دوربین

Local یا Cloud فضای ذخیره سازی مبتنی بر
امکان استفاده در فضای باز

سازگار با اپلیکیشن تلفن همراه
SIP قابلیت یکپارچه سازی با تمامی دستگاه های تحت

اینترکام هوشمند
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R29C-B مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند با قابلیت تشخیص چهره 

و اندازه گیری دما
صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی قابل استفاده حتی با دستکش

پنل آلومینیومی

دوربین دوگانه: یک دوربین 3 مگاپیکسلی با زاویه باز 120 درجه و 

مادون قرمز و یک دوربین 1 مگاپیکسلی کمکی

 ،NFC ،پشتیبانی از چندین روش کنترل دسترسی: تشخیص چهره

کارت های دسترسی 13.56 مگاهرتز و 125 کیلوهرتز

اندازه گیری دمای بدن افرادی که وارد ساختمان می شوند

اولین آیفون تصویری هوشمند اندرویدی در جهان
Starlight با دوربین

صفحه نمایش لمسی خازنی 13 اینچی

پنل فوالد ضد زنگ 

دوربین دوگانه

میکروفون دوگانه برای کاهش نویز

پشتیبانی از چندین روش دسترسی متفاوت: تشخیص چهره،

QR بلوتوث و کد ،NFC ،کارت ها RFID

X916S مدل Akuvox اینترکام هوشمند

R28A مدل Akuvox اینترکام هوشمند
  SIP آیفون تصویری هوشمند تحت پروتکل

همراه صفحه کلید

TFT صفحه نمایش 4.3 اینچی
کیفیت باالی صوت و تصویر

پنل آلومینیومی
دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه با نورپردازی خودکار

RFID کارت های ,NFC :پشتیبانی از چندین روش دسترسی متفاوت
و پسورد

مقاوم در برابر دمای -40 تا 55 درجه سانتگراد

R29C-L مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند با قابلیت تشخیص چهره 

4G و تکنولوژی
صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی  قابل استفاده حتی با دستکش 

پنل آلومینیومی

دوربین دوگانه: یک دوربین 3 مگاپیکسلی با زاویه باز 120 درجه با IR و

یک دوربین کمکی 1 مگاپیکسلی

پشتیبانی از چندین روش دسترسی متفاوت: تشخیص چهره، NFC و

 RFID کارت های

LTE نصب آسان تحت ارتباط بی سیم

اتصال رو کار

اینترکام هوشمند

۲۴



آیفون هوشمند تصویری تحت SIP دارای صفحه کلید

R20K مدل Akuvox اینترکام هوشمند

کیفیت باالی صوت و تصویر

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 110 درجه با نورپردازی خودکار

NFC و RF پشتیبانی از کارت های

ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود

R27A مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون هوشمند تصویری تحت SIP دارای صفحه کلید

کیفیت باالی صوت و تصویر

پنل آلومینیومی

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه با نورپردازی خودکار

RF و کارت های NFC ،پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت

مقاوم در برابر دمای -40  تا 55 سانتی گراد

R20A مدل Akuvox اینترکام هوشمند

SIP آیفون هوشمند تصویری تحت پروتکل

کیفیت باالی صوت و تصویر

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه با نورپردازی خودکار

RF و کارت های NFC ،پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت

ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود

R20B مدل Akuvox اینترکام هوشمند
SIP آیفون هوشمند تصویری تحت پروتکل

دارای پنج دکمه تماس 

دوربین زاویه باز: 110 درجه عمودی و 58 درجه افقی

کو ارتباط صوتی دو طرفه از طریق شبکه ی IP با قابلیت لغو ا

SIP برای ارتباط آسان با سانترال های تحت SIP دارای استاندارد

مطابق با استاندارد ONVIF برای برقراری ارتباط آسان با هر سیستم 

نظارتی

اینترکام هوشمند

۲۵



 

E21A مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون صنعتی تحت پروتکل SIP مناسب 

فضاهای خاص

مقاوم در برابر آسیب با بدنه فوالدی ضد زنگ 316 

IK10 دارای استاندارد

کیفیت صدای باال

E21V مدل Akuvox اینترکام هوشمند
 SIP آیفون صنعتی تصویری تحت پروتکل

مناسب فضاهای خاص

مقاوم در برابر آسیب با بدنه فوالدی ضد زنگ 316 

کیفیت باالی صوت و تصویر

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه و نورپردازی خودکار

E11R مدل Akuvox اینترکام هوشمند
SIP آیفون تصویری هوشمند تحت پروتکل

کیفیت باالی صوت و تصویر

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 116 درجه و نورپردازی خودکار

RFID پشتیبانی از کارت های

ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود

E16C مدل Akuvox اینترکام هوشمند
آیفون تصویری هوشمند با قابلیت تشخیص چهره

صفحه نمایش لمسی تمام رنگی 5 اینچی با زوایای دید فوق العاده

تشخیص چهره نور مرئی

الگوریتم ضد هک در برابر عکس و فیلم

پشتیبانی از SIP برای ارائه ارتباط دو طرفه

پشتیبانی از چندین روش دسترسی: تشخیص چهره، کارت RFID، پین، 
QR بلوتوث و کد

با قابلیت عملیات مستقل و بدون نیاز به واسط
امکان اندازه گیری دمای بدن

منبع تغذیه PoE یا منبع تغذیه خارجی

اینترکام هوشمند

۲۶



تاچ پنل هوشمند لوکس
گزینه ای عالی برای ساختمان

سیستم خانه
هوشمند یکپارچه

دستیار صوتی
AI مجهز به

طراحی لوکس
ایتالیایی



Android 9.0 PoE

Xمدل ٩٣٣ Akuvox تاچ پنل هوشمند

تاچ پنل هوشمند اندروید مناسب خانه های هوشمند

صفحه نمایش لمسی ٧ اینچی با رزولوشن ٨٠٠*١٢٠٠
بازخورد عالی همراه با سیستم عامل اندروید ٩

٨کانال ورودی و ٢ رله برای بازکردن ٢ درب مجزا
اسپیکر دوگانه برای کاهش نویز

امکان نصب اپلیکیشن
دارای دو رنگ سفید و مشکی

امکان نصب روی دیوار

٢٨

تاچ پنل هوشمند



C319
تاچ پنل هوشمند داخلی

با طراحی مناسب استفاده تمام سنین

AI دستیار صوتی مجهز به

دارای ریموت از راه دور برای کارکرد
راحت تر سالمندان

دارای SIP داخلی 

٢٩



Android 9.0 PoE

Cمدل ٣١٩ Akuvox تاچ پنل هوشمند

تاچ پنل هوشمند اندروید مناسب خانه های هوشمند

(LCD IPS) صفحه نمایش لمسی خازنی ١٠ اینچی
١MP دوربین

HD ارتباط صوتی و تصویری
Wi-Fi بلوتوث و

دارای دستیار صوتی آفالین 
٨کانال ورودی و ٢ رله برای بازکردن ٢ درب مجزا

امکان نصب اپلیکیشن
 RF433/RF869 و EP10  پشتیبانی از

٣٠

تاچ پنل هوشمند



IT82 مدل Akuvox تاچ پنل هوشمند
تاچ پنل هوشمند اندروید

مناسب خانه های هوشمند

صفحه نمایش لمسی ٧ اینچی با رزولوشن ٦٠٠*١٠٢٤
پنج دکمه قابل برنامه ریزی

٨کانال ورودی و ١ رله داخلی
امکان نصب اپلیکیشن

١MP دوربین
RF869/433  پشتیبانی از

IT83 مدل Akuvox تاچ پنل هوشمند
تاچ پنل هوشمند اندروید

مناسب خانه های هوشمند

صفحه نمایش لمسی 10 اینچی با رزولوشن 800*1280
8کانال ورودی و 2 رله داخلی

امکان نصب اپلیکیشن
1MP دوربین

PBX SIP عملکرد داخلی
امکان استفاده بر روی میز

C313 مدل Akuvox تاچ پنل هوشمند
تاچ پنل هوشمند اقتصادی

صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 800 *480
8کانال ورودی و 1 رله داخلی

دارای رنگ سفید

C315 مدل Akuvox تاچ پنل هوشمند
تاچ پنل هوشمند اندروید

مناسب خانه های هوشمند
صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 1024 * 600

8کانال ورودی و 1 رله داخلی
امکان نصب اپلیکیشن

دارای رنگ سفید
RF869/433  پشتیبانی از

٣١

تاچ پنل هوشمند



Smart 2-Wire
SIP Video Intercom

زمان ارتقا سیستم های آنالوگ 
قدیمی شما فرا رسیده است

صرفه جویی در هزینه ها با استفاده مجدد از کابل های موجود

تجربه استفاده از سیستم هوشمند

قابل استفاده برای تمامی ساختمان ها با هر تعداد واحد

٣٢



C313-2 مدل Akuvox تاچ پنل هوشمند
تاچ پنل هوشمند تحت SIP- ۲سیم

صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 800*480
8 کانال ورودی و ی1 رله داخلی

دارای رنگ سفید
پشتیبانی از اتصال 2 سیم

R20A-2 مدلAkuvox آیفون تصویری هوشمند
آیفون تصویری هوشمند تحت SIP- ۲ سیم

بدنه مقاوم در برابر ضربه، با شاسی زنگ
دارای دو سیم جهت منبع تغذیه و شبکه 

دوربین زاویه باز:110 درجه عمودی و 58 درجه افقی
ID/IC کارت خوان

ارتباط صوتی همزمان از طریق شبکه های IP با حذف نویز
H.264 فرمت ویدیویی

NS-2 مدل Akuvox سوییچ شبکه
سوییچ شبکه IP-۲ سیم

امکان اتصال شش دستگاه IP دو سیم 
پشتیبانی از شبکه و منبع تغذیه برای R20A-2 یا 

C313W-2 از طریق کابل 2 سیم
پشتیبانی از اتصال سری بین دستگاه ها

امکان انتقال داده در فاصله طوالنی

٣٣

راهکار ٢ سیم

آیفون هوشمند تصویری تحت SIP- ۲ سیم

R20K-2 مدل Akuvox اینترکام هوشمند

کیفیت باالی صوت و تصویر

دوربین 2 مگاپیکسلی با زاویه باز 110 درجه با نورپردازی خودکار

NFC و RF پشتیبانی از کارت های

ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود



R49G
IP تلفن تصویری اندروید تحت

صفحه نمایش لمسی 7 اینچی با رزولوشن 1024*600

عملکرد فوق العاده با سیستم عامل اندروید 9.0

کیفیت باالی صوت و تصویر

قابلیت DTMF برای باز کردن درب از راه دور

دوربین 2 مگاپیکسلی

Wifi و USB ،دارای بلوتوث داخلی

امکان نصب اپلیکیشن

٣٤



راهکارهای اکسس کنترل های هوشمند

             اکسس کنترل هوشمند با امنیت باال و استفاده آسان برای 
             ساختمان های مسکونی و اداری

تحت پوشش Cloudسیستم حضور و غیابراهکارهای ورود چندگانه

٣٥



PoE IP65WiegandLinux

Akuvox A03S
اکسس کنترل

شیشه نشکن و پنل آلومینیوم

RFID مجهز به کارت خوان

ابعاد کوچک و طراحی شیک مناسب برای نصب در فضاهای کم 

party-3rd برای ارتباط با سیستم های API مجهز به

مجهز به دزدگیر

پشتیبانی از 20000 کارت و 100000 رویداد

BLE 5.0

٣٦

اکسس کنترل ها
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A02S مدل Akuvox اکسس کنترل
اکسس کنترل

صفحه کلید لمسی
پنل آلومینیوم

چندین روش دسترسی: کد، NFC،کارت های RFID و احراز هویت 
دو مرحله ای

party-3rd های موجود برای ایجاد ارتباط با سیستم های API
مجهز به دزدگیر

پشتیبانی از 20000 کارت و 100000 رویداد
ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود

A05 مدل Akuvox اکسس کنترل
اکسس کنترل با امکان تشخیص چهره

صفحه نمایش 5 اینچی تمام رنگی با کیفیت فوق العاده
تشخیص چهره نور مرئی

الگوریتم ضد هک در برابر عکس و فیلم
پشتیبانی از چندین روش دسترسی: تشخیص چهره،

QR و کد RFID کارت
با قابلیت عملیات مستقل و بدون نیاز به واسط

امکان تشخیص دمای بدن
قابل استفاده با منبع تغذیه PoE یا منبع تغذیه خارجی

A01S مدل Akuvox اکسس کنترل
اکسس کنترل

شیشه نشکن و پنل آلومینیوم
RFID مجهز به کارتخوان

party-3rd برای ارتباط با سیستم های API مجهز به
مجهز به دزدگیر

پشتیبانی از 20000 کارت و 100000 رویداد
ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود

٣٧

اکسس کنترل ها



Akuvox A092S
کنترلر 2 درب 

Wiegand پشتیبانی از 4 پورت

دارای 2 پورت ورودی

دارای 2 رله خروجی

دارای نور پس زمینه

قابلیت استفاده از باتری پشتیبان

Wiegand و OSDP، RS485 پشتیبانی از پروتکل های

مجهز به دزدگیر

پشتیبانی از 50000 کارت و 100000 رویداد

٣٨

اکسس کنترل ها



SmartPlus اپلیکیشن موبایل

SmartPlus Akuvox ،یک اپلیکیشن هوشمند مبتنی بر Cloud برای ساختمان های مسکونی،
که با توجه به زندگی پویا و در حرکت امروزی با ارائه دسترسی بر روی تلفن هوشمند کاربران، 

مدیریت بر روی ورود و خروج و همچنین خانه هوشمند را آسان کرده است.

٣٩



SmartPlus اپلیکیشن
برنامه SmartPlus به کاربران این امکان را می دهد که مراجعه کنندگان پشت درب را 
ببینند و با آنها صحبت کنند و همچنین درب را باز کنند، ورودی های ساختمان را زیر نظر 
از  داشته و کلیدهای مجازی با گوشی های هوشمند خود صادر کنند. که تجربه ای عالی 

استفاده اپلیکیشن را ارائه می دهد

کلید مجازی
 کلیدهای مجازی و پین کد با زمان

استفاده مشخص برای میهمان

دریافت نوتیفیکیشن
 دریافت نوتیفیکیشن های ضروری بر

روی تلفن های همراه

ثبت ورود و خروج
 دسترسی به ثبت اتفاقات، ورود و خروج

از طریق درب با مشخصات تاریخ و زمان

بازدید
 بررسی مراجعه کنندگان پشت درب و باز

کردن درب برای آنها

تماس تصویری
 مشاهده و گفتگو با مراجعه کنندگان پشت

درب

باز کردن درب
" Door Open" درها را با استفاده از دکمه

برنامه یا بلوتوث یا از طریق تماس تلفنی باز کنید

٤٠

SmartPlus اپلیکیشن



پورتال مدیریت ساختمان
Akuvox پورتال مدیریت ساختمان بر پایه وب

SmartPlus مجموعه ای از دسترسی ها را برای کاربر از راه دور 
ایجاد می کند و همچنین باعث افزایش بهره وری در مدیریت 

ساختمان می شود.

چندین ساختمان را از یک پورتال مدیریت کنید
تمامی تصاویر ضبط شده از اینترکام ها را با تاریخ و زمان دریافت کنید

کدهای ورودی را در زمان خاص به افراد یا نیروهای خدماتی اختصاص دهید
ارسال اعالن ها به ساکنین ساختمان ها

٤١ارتباط آسان با سیستم های ساختمانی موجود

SmartPlus اپلیکیشن



نرم افزار مدیریت ایجاد دسترسی تحت کامپیوتر
برای مشاغل کوچک و متوسط

Akuvox ACMS

مدیریت اطالعات کارکنان
مدیریت دستگاه

مدیریت کنترل دسترسی
دسترسی به گزارش های دسترسی دقیق

Akuvox PC Manager
نرم افزار مدیریت تحت کامپیوتر برای تنظیمات 

اینترکام

جستجوی خودکار و اتصال به دستگاه های اینترکام
افزودن، اصالح و حذف تنظیمات اینترکام

پیکربندی اینترکام و ارتقاء نرم افزار

Akuvox My MobileKey
کنترل از طریق بلوتوث

پشتیبانی از قابلیت موج جهت باز کردن قفل
قابلیت باز کردن درب از طریق کلید داخل اپلیکیشن موبایل

AESدارای تکنولوژی بلوتوث امن از طریق رمزنگاری ٢٥٦
ACMS Akuvox ادغام با

قابل پشتیبانی در نسخه اندروید 

Akuvox SDMC
نرم افزار مدیریت سیستم های اینترکام

ارتباط دستگاه ها به صورت خودکار
بازدید تصویر به صورت همزمان

مدیریت کنترل دسترسی
ارسال پیام و تبلیغات

٤٢

نرم افزار ها



راهکار های اینترکام هوشمند



راهکارهای هوشمند اینترکام
برای منازل مسکونی

هرچقدر استاندارد زندگی رو به بهبود و باالتر بودن می رود، لزوم 
امنیت و ایجاد آرامش به طبع افزایش پیدا می کند. این موضوع 
چالش های جدیدی را پیش روی ما قرار می دهد،که یکی از این 
چالش ها استفاده از اینترکام هاست که نمونه های سنتی آن تک 

کاره و قدیمی هستند و یا کار نمی کند.

Akuvox مزایای راه کار اینترکام هوشمند

یک سیستم ارتباطی گسترده از هر نقطه دنیا

SIP ایجاد ارتباط از طریق تلفن همراه و تلفن های

امکان ادغام با خانه هوشمند، دوربین های نظارتی و سیستم های مدیریتی

احضار آسانسور برای مراجعه کنندگان و جا به جایی آنها در طبقات مجاز

امکانات مبتنی بر نرم افزار ، از جمله تماس های ویدیویی، باز کردن درب از راه دور، 

ارسال نوتیفیکیشن زنگ و دریافت پیام ها از پنل مدیریتی

نگهداری سیستم از راه دور از طریق مرورگر وب
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Akuvox SmartPlus

SmartPlus App

X933
SIP-based phones

E21A

E11R

A05S

X915S

R49G

X916S

R49G
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بررسی اجمالی راهکارها

مدیریت پلتفرم:
تعمیر و نگهداری سیستم از راه دور

داخل آپارتمان:
ادغام اتوماسیون خانگی

کنترل آسانسور

درب آپارتمان:
کنترل دسترسی

نظارت بر ورود و خروج

آسانسور ساختمان:
کنترل آسانسور

ورودی ساختمان:
کنترل دسترسی ها

کنترل آسانسور

نگهبانی

ورودی شهرک:
کنترل دسترسی

اماکن عمومی

پارکینگ:
تماس اضطراری

در تعطیالت یا محل کار:
تماس تصویری،باز کردن درب از 

راه دور و غیره

فروشگاه



راهکارهای هوشمند اینترکام
برای ساختمان های تجاری

با توجه به تغييرات سریع در اقتصاد جهانی، شرکت ها باید بر چالش های 
تجاری بیشتری مانند بهبود رقابت، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 
غلبه کنند. فناوری اینترکام برای کمک  به غلبه بر این چالش ها و ایجاد 

ارتباط بین افراد و فناوری ها وارد عمل شده است.

Akuvox مزایای راه کار اینترکام هوشمند

،NFC ،قابلیت های متنوع جهت باز کردن درب از جمله تشخیص چهره

کارت های RF و کدهای پین

ایجاد ارتباط با سیستم های  اکسس کنترل، سیستم های تلفن ،دوربین های نظارتی 

 و سیستم های حضور و غیاب

نرم افزار موبایل برای ارتباطات تجاری در خارج از شرکت
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SmartPlus

QR Code Bluetooth
Facial 

Recognition

NFC RF Cards PIN Codes

IP ایجاد ارتباط با تلفن های

ایجاد ارتباط با دستگاه حضور و غیاب

ایجاد ارتباط با سیستم های دوربین نظارتی

ایجاد ارتباط با سیستم های اکسس کنترل

بررسی اجمالی راهکارها

درب ساختمان اداری:
اکسس کنترل

خارج از محل کار: نرم افزار

X916S :ورودی ساختمان
راهکارهای ورود متفاوت

A05S :البی ساختمان
اکسس کنترل
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راهکارهای هوشمند اینترکام
برای مراقبت های سالمتی و بیمارستانی

با افزایش میانگین سنی جمعیت جهان، سیستم مراقبت های سالمتی 
و بهداشتی هر کشوری با چالش های مهمی مواجه شده است. ایمنی، 
اعتماد و امنیت از عوامل کلیدی جهت کمک به سالمت و رفاه سالمندان 

هستند، چه در خانه خود و چه در بیمارستان ها.

Akuvox مزایای راه کار اینترکام هوشمند

 AI و SIP، Android همراه با آخرین فن آوری ها، از جمله

سیستم طراحی شده با کاربری آسان مخصوصا برای افراد مسن 

کز خدماتی با کمتر از 10 ثانیه تاخیر انتقال 100% سیگنال SOS به مرا

RF آویز مراقبت از راه دور برای برقراری تماس های اضطراری و باز کردن قفل درب از راه دور از طریق

برای امنیت بیشتر خانه، می توان به سنسور های درب و پنجره و همچنین سنسور دود مجهز شد

قابلیت رفع عیب و تنظیمات مجدد بدون نیاز به حضور کارشناسان در محل

راحتی در ارتقا سیستم
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بررسی اجمالی راهکارها

ایجاد آسایش در زندگی روزمره

IT83 :خانه

از یک آویز مراقبت از راه دور استفاده کنید

و درها را برای مراجعه کنندگان باز کنید

IT83 :خانه

از راه دور از طریق اسپیکر بلوتوث به مراجعین پشت درب منزل 

پاسخ دهید

در مواقع اضطراری کمک بخواهید

آلبرت،
کمک!

می توانید از صدای خودتان برای 

ضبط تماس اضطراری استفاده کنید

استفاده از آویز مراقبت از راه دور برای 

تماس اضطراری

افزایش خودکار هشدارها هنگامی که یک 
سنسور هشدار فعال شود

IT83 :خانه

سیستم پاسخگویی 24 ساعته

طراحی شده برای استفاده تمام اعضای خانواده
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راهکارهای هوشمند اینترکام
برای فضای باز

اطالعات   و  امنیت،  ایمنی،  موضوع  خشونت،  و  نزاع  افزایش  با 
اهمیت بیشتری پیدا می کند.ما از مردم و دارایی هایشان در مکان 
عمومی محافظت می کنیم.و برای پاسخگویی به آن نیاز مبرمی به فن 

آوری های اینترکام پیشرفته داریم

Akuvox مزایای راه کار اینترکام هوشمند

کیفیت مکالمه باال در هر شرایطی

IK10 دارای بدنه مقاوم با استاندارد

قابل ارتباط با سیستم دوربین های نظارتی

تماس برقرار شده را به نگهبانان بخش هدایت می کند
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بررسی اجمالی راهکارها

E21V:اماکن عمومی

تماس اضطراری

R49G :اداره پلیس
ارتباط تصویری

ارتباط با دوربین نظارتی

نگهبان گشت:
SmartPlus App

تماس تصویری
دارای نوتیفیکیشن زنگ اضطراری آفالین

مرکز تماس

VMS ارتباط با
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مدل

تصویر

روکار

توکار

محافظ نفوذ آب

پایه رومیزی

تجهیزات جانبی

۵۲

X916SX915SR29C X912SR29C-LR29C-BR28AR27A



R20BE11R E16C E18CE21V R20A R20KE12 مدل

تصویر

روکار

توکار

محافظ نفوذ آب

پایه رومیزی

تجهیزات جانبی
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IT83C319IT82C315C313R49G X933 مدل

تصویر

روکار

توکار

محافظ نفوذ آب

پایه رومیزی

تجهیزات جانبی
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مدل

تصویر

روکار

توکار

محافظ نفوذ آب

پایه رومیزی

تجهیزات جانبی

۵۵

A05A092S A01S A02S A03SR20A-2C313W-2NS-2



۵۶

PoE

SIP

ONVIF

Wi-Fi

Wiegand

LTE 

IP 

مدل

تصویر

صفحه نمایش

صفحه لمسی

جنس بدنه

سیستم عامل

دوربین

پین کد/ کارتخوان

دسترسی بیومتریک

تشخیص دما

امکان نصب نرم افزار

13”

PoE+

IP65

8”

PoE+PoE+

IP65IP65

X916SX915S

7”4.3”128 x 32 dots

IP65IP65IP65

4” 7”

IP65

7”

IP65

R29C R29C-L R29C-BR28AR27A X912S

دارددارددارد دارد دارد ندارددارد ندارد

استیل ضد زنگاستیل ضد زنگ آلومینیوماستیل ضد زنگ آلومینیوم آلومینیومآلومینیومآلومینیوم

دارد دارد دارددارددارد

دارددارددارد دارد دارد دارددارددارد

اندرویداندرویداندروید اندروید لینوکسلینوکسلینوکساندروید

دارد دارد دارددارددارددارد دارد دارد

دارددارددارد دارد دارد دارددارددارد

ندارد ندارد نداردنداردنداردندارد ندارد ندارد

دارد دارد دارددارددارددارد دارد دارد

دارددارددارد دارد دارد نداردندارددارد

دارددارددارد دارد دارد دارددارددارد

نداردنداردندارد ندارد نداردندارد ندارددارد

نداردنداردندارد ندارد نداردنداردندارد

دارددارددارد دارد نداردنداردندارددارد

دارد

راهنمای انتخاب
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IP65

R20K

5”7”

-IP65 IP65IP65IP65 IP65

R20BE11R E16CE21V R20A

IP65

E12 E18C

نداردنداردندارد

نداردنداردندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد دارد دارد

دارد

دارد

دارددارددارد دارددارددارددارد

دارددارددارد دارددارددارددارد

دارددارددارددارد دارددارددارددارد

دارددارددارددارد دارددارددارددارد

نداردنداردنداردندارد نداردنداردندارد

ندارد دارد دارد دارددارد دارد دارد دارد

نداردنداردنداردنداردنداردندارد دارددارد

دارددارددارددارد ندارددارددارددارد

نداردنداردنداردنداردنداردندارد

نداردنداردندارد نداردندارد

ندارد

نداردندارد

نداردنداردنداردندارد نداردنداردندارد

لینوکسلینوکسلینوکسلینوکس لینوکسلینوکسلینوکسلینوکس

پالستیکآلومینیومآلومینیومآلومینیوم استیل ضد زنگپالستیکپالستیکپالستیک

قابل انتخاب

قابل انتخابقابل انتخاب

قابل انتخاب

PoE

SIP

ONVIF

Wi-Fi

Wiegand

LTE 

IP 

مدل

تصویر

صفحه نمایش

صفحه لمسی

جنس بدنه

سیستم عامل

دوربین

پین کد/ کارتخوان

تشخیص دما

امکان نصب نرم افزار

دسترسی بیومتریک

راهنمای انتخاب
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10”10”7”7”7”

-- - - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

-

-

-

-

-

- - - - -

7”

IT83C319IT82C315C313R49G

7”

-

-

-

-

-

-

X933

دارددارددارددارددارددارددارد

دارددارددارددارددارددارددارد

دارددارددارددارددارددارددارد

داردنداردنداردندارد

پالستیکپالستیکپالستیک پالستیک آلومینیومپالستیک آلومینیوم

اندرویدلینوکساندرویداندرویداندرویداندرویداندروید

قابل انتخاب قابل انتخابقابل انتخاب

قابل انتخاب قابل انتخابقابل انتخابقابل انتخاب داردقابل انتخابقابل انتخاب

دارددارددارددارددارددارد ندارد

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

مناسب
 محیط داخلی

راهنمای انتخاب

PoE

SIP

ONVIF

Wi-Fi

Wiegand

LTE 

IP

مدل

تصویر

صفحه نمایش

صفحه لمسی

جنس بدنه

سیستم عامل

دوربین

پین کد/ کارتخوان

تشخیص دما

امکان نصب نرم افزار

دسترسی بیومتریک
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5”

IP65IP65

SGCC

IP65 IP65

A01S A02S A05A092S A03S

PoE

SIP

ONVIF

Wi-Fi

Wiegand

LTE 

IP

مدل

تصویر

جنس بدنه

سیستم عامل

دوربین

پین کد/ کارتخوان

دسترسی بیومتریک

تشخیص دما

امکان نصب نرم افزار

صفحه نمایش

صفحه لمسی

نداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردندارد

ندارد

دارد

دارددارددارددارد

ندارد نداردنداردنداردندارد

لینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکس
نداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردندارد ندارد

دارد

دارد

ندارد دارددارددارددارد

نداردنداردنداردندارد دارد

ندارددارددارددارددارد

ندارد نداردنداردندارد

ندارد نداردنداردندارد ندارد

ندارد نداردنداردندارد ندارد
ندارد

قابل انتخاب

شیشه نشکنشیشه نشکنشیشه نشکنپالستیک

راهنمای انتخاب

R20A-2C313W-2NS-2

IP65

7”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

پالستیکآلومینیوم

لینوکسلینوکس

مناسب
 محیط داخلی



 

٦٠

(به ترتیب حروف الفبا)

نمایندگان رسمی فروش

اتوبان کردستان، نبش سی و سوم جهان آرا، برج شهاب، طبقه نهم، واحد ١٧ و ١٨خانه هوشمند پاردیکدفتر مرکزی تهران
www.pardik.co hello@pardik.co ٨٦٠٩٣٦٣٠-٠٢١، ٨٨٤٨١٣٠٧-٠٢١

خیابان مشتاق دوم،خیابان حمزه اصفهانی، نبش بن بست سی و سوم،طبقه دوم
www.arkasmart.ir akuvox@arkasmart.ir ٣٢٦٥٩٤٥٧-٠٣١

کرج،عظیمیه،میدان آزادگان،بلوار طالقانی شمالی،خیابان حسینی،برج اداری میالد

هوش گستر آرکا

نمایندگی استان البرز

نمایندگی استان اصفهان

خانه هوشمند کیانی

شرکت نوین اندیشان سها ارومیه، خیابان مولوی یک، جنب فروشگاه افق کوروشنمایندگی استان آذربایجان غربی
٣٣٦٥٨٣٢٠-٠٤٤

akuvox@kianismart.com ٣٢٥٧٠٣٣٣-٠٢٦www.Kianismart.com

شهرکرد،١٧ شهریور، کوچه ٩، پالک ٩نمایندگی استان چهارمحال و بختیاری خانه هوشمند اورانوس

akuvox@uranousco.com ٩٣٣٣٥١٦٩٨-٠٣٨

بیرجند،حد فاصل معلم ٤٨ و ٥٠، ساختمان نوژان، طبقه دوم

www.uranousco.com

مهندسین مشاور سام کنترل نمایندگی استان خراسان جنوبی

akuvox@samcontrol.ir ٣٢٠٤٩٠٤٣-٠٥٦www.samcontrol.ir



نمایندگان فروش

٦١

 

کیانپارس، انتهای خیابان سوم شرقی، ساختمان آرش، پالک ٢ طبقه چهار واحد ١٤نمایندگی استان خوزستان خانه هوشمند باران

٣٣٩٢٩٠٧٩-٠٦١www.Baransmarthomeahvaz.ir akuvox@Baransmarthomeahvaz.ir

بلوار جمهوری، کوی بیست و چهار، فرعی اول، سمت راست، پالک٢٨/١اسمارت پاسارگادنمایندگی استان قم
akuvox@smartpasargad.ir ٣٢٩٠٢٦٩٦-٠٢٥

خیابان خواجوی کرمانی، بعد از کوچه هفدهم، پالک ٤

www.smartpasargad.ir

خانه هوشمند الکسانمایندگی استان کرمان
akuvox@alexabms.com ٣٢٢٦٠٠٢٨-٠٣٤

متل قو، خیابان امام، ساختمان الیسا، طبقه اول، واحد ٣

www.alexabms.com

هوشمندکاران بهسامان صنعت نمایندگی استان مازندران
٥٤٦١٨٧٠٦-٠١١ www.smartbehsaman.com akuvox@smartbehsaman.com

همدان، سی متری فرهنگ، ساختمان هزار و یک شب، طبقه ٣خانه هوشمند هورخشنمایندگی استان همدان

٣٨٢٢٢٢٢٢٢-٠٨١akuvox@hurakhsh.comwww.hurakhsh.com

٢٨١صنایع الکترونیک داالهونمایندگی استان یزد بلوار منتظرقائم، بن بست نیما، پالک
٣٦٢٩٢٨٢٢-٠٣٥ akuvox@dalahooel.irwww.dalahooel.ir

 خیابان آیت اهللا کاشانی، بانک دی، ساختمان افران، طبقه سوم، واحد ١٧هوشمندسازان نگین کاشاننمایندگی شهر کاشان
٥٥٤٥٥٠٥٦-٠٣١



خانه هوشمند پاردیک تنها نمایندگی رسمی و انحصاری آکووکس در کشور

www.pardik.co

hello@pardik.co

021-86093630
 تهران،جهان آرا،خیابان سی و سوم،

برج شهاب،واحد 17،18
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