
لیست قیمت کمپــــــانی )محصوالت منتخب( 
به همراه معرفی اجـمالی

 Gira System 3000 Gira E2 stainless steel, falat installation  Gira E2 KNX pushbutton sensor 3 Plus -5gang

 Gira DCS mobile  Gira G1

MOBOTIX 7 M73 High Performance IoT Camera Maico Centralised ventilation unit WS 160 Flat Maico Small room fan ECA piano

Gira System 106, aluminium, camera module

-    شرکت َژفَکـــر    پاییز 99



تعهد نسبت به آینده

مجهــز شــدن  ســاختمان ها بــه سیســتم های بــا 
ــه: ــد اســت ب ــاال )High-tech( نیازمن ــاوری ب فن

محصوالت باکیفیت،
خدمات تخصصی طراحی و راه اندازی...

ــات  ــه اطالع ــی ب ــه دسترس ــت ک ــوی اس ــه  نح ــور ب ــن بروش ــی ای طراح
ایــن خصــوص: باشــد؛ در  امکان پذیــر  بــه ســادگی  بیشــتر، 

ــر نســخه PDF را مطالعــه می فرماییــد، می توانیــد روی لینک هــا کلیــک  _ اگـ
نماییــد.

_ اگــر نســخه چاپــی را مطالعــه می فرماییــد، عــالوه بــر امــکان اســتفاده از 
ــد. ــد QR Code  هــا را اســکن نمایی لینک هــا، می توانی

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

 Maico ،Gira ژفکــر  به عنوان نماینده کمپانی هــای
بــرق ســاختمان،  )رهبــران صنایــع   Mobotix و 
دوربین هــای تحت شــبکه و سیســتم های تهویــه 
محصــوالت،  ایــن  عرضــه  بــر  عــالوه  آلمـــــان(، 
ــد  ــا تأیی ــا را ب ــرای پروژه هــ ــی ب ــات تخصص خدمـ

ــاند. ــام می رس ــه انجــ ــور ب ــای مذک کمپانی هــ

^

َژفَکــــر )Zafkar( واژه ای فارسی به معنی شکیبا است.
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درباره ژفکر

شرکت   ژفکر

2006 /1356 13841978 / GIRA تأییدیه نمایندگی انحصاری

ژفکــر شــرکتی خانوادگــی اســت کــه از بــدو شــکل گیری )1354 
ــا  ــاختمان ب ــی س ــزات الکتریک ــات و تجهی ــه تأسیس ــی( در زمین شمس

تمرکــز بــر کیفیت هــای برتــر فعالیــت می نمایــد. 
هــدف ژفکــر بــا ســابقه 45 ســال نمایندگــی انحصــاری کمپانــی GIRA و 
همچنیــن اخیــراً کمپانــی MAICO آلمــان، خدمت رســانی بــه مشــتریان 
ــر  ــتانداردهای باالت ــال اس ــه دنب ــه ب ــت ک ــری اس ــر و آینده نگ بلندنظ
بــرای آســایش و ایمنــی بیشــتر در کنــار زیبایــی، صرفه جویــی انــرژی 

و حفــظ محیــط زیســت هســتند.

در این راســتا از ســال 2005 میالدی، مشــاوره و مهندســی سیستم های 
هوشــمند )BMS( بــر پایــه اســتاندارد بین المللــی KNX نیــز در دســتور 
ــه KNX در  ــمی موسس ــکار رس ــن هم ــت و دومی ــرار گرف ــر ق کار ژفک
ایــران شــد. همزمــان، ژفکــر بــا ورود بــه عرصــه سیســتم های نظــارت
تصویــری Web-based، همــکاری بــا کمپانــی MOBOTIX آلمــان را آغــاز 
ــا اخــذ گواهینامه هــای معتبــر، گام هــای بزرگــی در  ــا کنــون ب نمــود و ت
ــی  ــول فن ــت اص ــا اولویّ ــمند ب ــای هوش ــرای پروژه ه ــازی اج فرهنگ س

برداشــته اســت.

jafkar.com/services/about-us                     :اطالعات بیشتر

ــا کالس محصــوالت  ــر متعهــد اســت کــه ب ــات، ژفکــــ ــه خدمــ در زمین
خــود  ســرمایه  عمــده  لــذا  نمایــد؛  فعالیــت   Made in Germany

بــا  کــه  نیروهایــی  پــرورش  و  جــذب  بــه  داده  اختصــاص  را 
روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه  تــالش  و  دقــت 
منظــور  صداقــت  بــا  و  حرفــه ای  صــورت  بــه  را  جزئیــات  تمامــی 
تــالش  و   دقــت   بــا  کــه  موظفنــد  ژفکــر  متخصصیــن  نماینــد. 

کســب  بــه  نســبت  روز،  فن آوری هــای  از  اســتفاده  در  بی وقفــه 
رضایــت طرف هــای داخلــی و خارجــی و حفــظ اعتبــار شــرکت کوشــا 
بــوده، بهتریــن بازدهــی را ارائــه نماینــد. ایــن خدمــات از بررســی فنــی 
ــتیبانی  ــوزش و پش ــا آم ــود و ت ــروع می ش ــنهاد ش ــه پیش ــروژه و تهی پ

ادامــه می یابــد.

گواهینامه آموزشی DIAL آلمان
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ســاختمان نظیــر کلیدهــا و پریزهــا، حســگرهای مختلــف، ترموســتات ها، 
 FM شســتی های هوشــمند، سیســتم دربازکــن و... حتــی رادیــوی

همگــی در قالبــی یکســان و طرحــی هماهنــگ دیــده شــوند.
 از طریــق ایــن لینــک، تنــوع طرح هــا قابــل مشــاهده اســت و مشــتریان 

به راحتــی می تواننــد بــا ســلیقه  خــود دســت بــه ترکیــب آنهــا بزننــد.
designkonfigurator.gira.de/en

همچنیــن طیــف کامــل محصــوالت جیــرا به همــراه تمــام مشــخصات فنــی 
آنهــا در کاتالــوگ آنالیــن ایــن کمپانــی قابــل مالحظــه اســت.

katalog.gira.de/en/

شــرکت خانوادگــی جیــرا، از بدو تولد )1905 میــالدی( تا امروز با بیش 
از 110 ســال ســابقه درخشــان در آلمــان، همــواره بــا معرفــی ایده های 
نــو و ابداعــات بی نظیــر، نقــش خــود را به عنــوان تعریف کننــده  معیارهــا 
و اســتانداردهای جدیــد در صنعــت بــرق ســاختمان حفــظ کــرده اســت.

از ویژگی هــای برجســته محصــوالت متنــوع جیــرا، مــاژوالر بــودن 
آن هاســت؛ بدین معنــا کــه محصــوالت، بــر حســب نیــاز و ســلیقه  
ــی حاصــل از  ــب می باشــند. هارمون ــل ترکی ــا یکدیگــر قاب مشــتریان ب
ــزای ــیعی از اج ــف وس ــه طی ــده ک ــبب گردی ــوع، س ــاف و تن ــن انعط ای

درباره جیرا

کمپانی جیرا

آن  بــر  را  کمپانــی  ایــن  جیــرا،  خــاص  محصــوالت  بــاالی  فنــاوری 
ــدان  ــد. عالقه من ــیس نمای ــی تأس ــگاه اختصاص ــک دانش ــه ی ــته ک داش
می تواننــد بــه صــورت رایــگان عضــو دانشــگاه جیــرا شــوند و دانــش 
ــد. ــب نماین ــوری کس ــای غیرحض ــق دوره ه ــوالت را از طری ــی محص فن

akademie.gira.de/de/Home

نمایشــگاه های  در  شــدن  برگزیــده  و  متعــدد  جوایــز  دریافــت 
بین المللــی، ثمــرة پیگیــری  دائــم همیــن اصــول اســت. اســتانداردها و 
نشــان های ذیــل، کیفیــت بــاال، قابلیــت اعتمــاد و ســازگاری محصــوالت 

ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن می نمایــد.

jafkar.com/products/about-gira               :اطالعات بیشتر



استاندارد پیشرو و قابل اعتماد برای هوشمندسازی ساختمان ها، با بیش از 400 تولیدکننده از 40 کشور

تمامــی اجــزای برقــی ســاختمان ها نظیــر چراغ هــا، سیســتم های ســرمایش/
گرمایــش، هواکش هــا، پرده هــای برقــی... تــا دوربین هــا، سیســتم های 
ــور و  ــور، ژنرات ــد آسانس ــاعات مانن ــا و مش ــات پارکینگ ه ــی، تأسیس حفاظت
موتورخانــه و... ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در یــک شــبکه هوشــمند قــرار 
گیرنــد و عملکردهایــی متناســب بــا شــرایط را انجام دهنــد. در ایــن خصوص، 
اســتاندارد بین المللــی * KNX بــا ارائــه ســامانه ای غیرمتمرکز و قابل توســعه 
ــر  ــری و ب ــن انعطــاف را ایجــاد کــرده کــه در صــورت تغییرکارب ــده، ای در آین
اســاس ســائق ســاکنان، بــه راحتــی بتــوان بــا یــک نرم افــزار واحــد به صورت

یکپارچــه نســبت بــه تعریــف برنامه هــای جدیــد بــرای تک تــک تجهیــزات از 
برندهــای مختلــف  اقــدام نمــود. 

جیــرا بــه عنــوان یکــی از شــاخص ترین اعضــای مؤسســه KNX بــا تولیــد 
محصــوالت هوشــمند ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه تقریبــاً هرگونــه 
ســناریوی کنترلــی در ســاختمان های بــزرگ و کوچــک بــا کاربــری راحــت 
ــی و  ــایش، ایمن ــش آس ــاً افزای ــود و نتیجت ــر ش ــک میس از دور و نزدی
امنیــت، صرفه جویــی در مصــرف و حفــظ محیــط زیســت حاصــل گــردد. 

knx.org

سیستم هوشمند ساختمان
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jafkar.com/intelligent-building              :اطاعات بیشتر  *
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ویژگی های جیرا

Gira Esprit Gira Door intercom

GiraTouch panel Gira Nurs Call system

2011

2000

2010

2014

2015

2016

2009

2002

2008

2008

2009 2015

2014

2014

2014

2014

2012

2011
2009

2009

2009

2014

2015

2017

2014

2014

2014

2015

2015

2015

برنده جوایز بین المللیبرنده جوایز بین المللی

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

Innovative

   ظریف   ظریف
    بیش از 200 طرح جذاب در انواع مدل های مدرن و کالسیک

Elegant

   کارآمد   کارآمد 
     کاربرد آســان و متناســب انواع نیازها؛ 

      بــا بیــش از 300 محصــول ماژوالر در هر طرح

Innovative

    با کیفیـت    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال      

)UV عمــر طوالنــی )ضدضربـــه؛ مقاوم در برابر      

      عــاری از مــواد هالوژنــه؛ ضدآب )IP باال(

Made in Germany

Qualityful





محصوالت هوشمند
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flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشترpushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر

  heating-ventilation-air-conditioning   :اطالعات بیشتر

knx-presence-motion-detector  :اطالعات بیشتر flush-mounted-bus-coupler-button  :اطالعات بیشتر 

     plus-pushbutton-sensor3  :اطالعات بیشتر    



محصوالت هوشمند
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gira-server   :اطالعات بیشتر    Switching-blinds  :اطالعات بیشتر    

knx-dimming-actuator   :اطالعات بیشتر    knx-heating-actuator  :اطالعات بیشتر    

KNX-blind-actuator  :اطالعات بیشتر    knx-binary-input  :اطالعات بیشتر    



محصوالت هوشمند
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knx-wireless-transmitter

knx-system-devices   :اطالعات بیشتر    Switching/standard curtains     :اطالعات بیشتر    

knx-wireless-transmitter   :اطالعات بیشتر    knx-weather-station-plus    :اطالعات بیشتر    

knx-sensors-and-protective-detector   :اطالعات بیشتر    knx-accessories   :اطالعات بیشتر    



دربازکن صوتی-تصویری
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door-intercoms/outdoor   :اطالعات بیشتر    door-intercoms/indoor  :اطالعات بیشتر    

door-intercoms/indoor   :اطالعات بیشتر    System devices   :اطالعات بیشتر    

door-intercoms-for-indoor-use      :اطالعات بیشتر    open-doors-without-a-key    :اطالعات بیشتر    



انواع مدل های کلید و پریز
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gira.com/Standard55 :اطالعات بیشتر

gira.com/e2   :اطالعات بیشتر
06 09

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



انواع مدل های کلید و پریز
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gira.com/e3 :اطالعات بیشتر   

22

23

16 19
Pure white glossy Grey soft tohch Grey green soft touch

Blue grey soft touchDark grey soft touch 
17 20

Sand soft touch

gira.com/e2 flat installation    : اطالعات بیشتر

Dark grey soft touch 
18 21

Umber soft touch
24
Grey beige soft touch

12 15

Pure white glossy

Pure white matt

Anthracite

Black matt

Colour aluminium
13

14

Stainless Steel

10

11

E2 Flat mounting type 

E3 



انواع مدل های کلید و پریز

شرکت ژفکر / 14

gira.com/event_opaque  :اطالعات بیشتر   

29

30

Pure white

Mint

35
Blue

gira.com/event     :اطالعات بیشتر   

Orange
31 34

Dark brown

27

Pure white

Pure white glossy

Anthracite

Colour aluminium
2825

26

32
Red

33
Amber

Event

Event Opaque
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gira.com/Studio  :اطالعات بیشتر 

42

43

Black glass

Whit glass

gira.com/event-clear     :اطالعات بیشتر   

Black glass surface-mounted
44

38

Pure white

Sand

Green

Auberginz
3936

37

45
Whit glass  Black glass surface-mounted

Event Clear

Brown
40

41
Black

Studio

انواع مدل های کلید و پریز
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 gira.com/esprit-glass-c  :اطالعات بیشتر 

50

51

Glass C white

Glass C mint

Glass C umbra
52

53
Glass C black

 gira.com/esprit-glass  :اطالعات بیشتر 

46

47

Glass white

Glass mint

Glass umbra
48

49
Glass black

Esprit Glass

Esprit C Glass

انواع مدل های کلید و پریز
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gira.com/esprit-linoleum-plywood  :اطالعات بیشتر 

61

62

Linoleum light grey

Linoleum light brown

Linoleum dark brown
63

64
Linoleum red

gira.com/esprit-metal  :اطالعات بیشتر 

54

55

Aluminium

Aluminium light gold

Aluminium brown
56

57
Glass black

Sperit Metal

Esprit Linoleum-plywood

58
Chrome

Stainless Steel
59

60
Bronze

65
Linoleum blue

Linoleum anthracite
66

انواع مدل های کلید و پریز
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76

77

Brass

Brass

Brass
78

79
Bronze

 gira.com/classix  :اطالعات بیشتر 

67

68

Brass

Brass

Bronze
69

70
Bronze

 ClassiX

 ClassiX Art 

71
Bronze

Bronze
72

73
Chrome

80
Bronze

Bronze
81

74
Chrome

75
Chrome

82
Chrome

83
Chrome

Chrome
84

 gira.com/classix-art  :اطالعات بیشتر 

انواع مدل های کلید و پریز
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86

87

Pure white

Anthracite

Colour aluminium
88

  gira.com/F100   :اطالعات بیشتر 

85
Pure white glossy

F100

TX44

 gira.com/Tx44   :اطالعات بیشتر 

انواع مدل های کلید و پریز



محصوالت خاص

شرکت ژفکر / 20

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    

gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    gebaeudetechnik.html   :اطالعات بیشتر    



...............

....
....

....
....

....
..

Pressure 

258 Pa

56 m3/h 62 m3/h 

volumetric flow

ER 60 GVZC EC

قدرتمند–آرام–بهصرفه
هــواکـــشمایـــــــــکو-انتخــاباّول

جدیـــد!      موتورECساختمایکوآلمان

بسیارکممصرف
،EC بــهلطفنــوآوریمهندســــیموتور
بــامصــرف3/9واتدرعملکــــردپایه

و6واتدرعملکردکامل

قـدرتمنـــــد، ر بســـیا منحنــی دارای
پاســـکال 258 ر افــتفشــا تحمــل بــا

مجـــهزبهدریچـــهیکطرفهوعـایقصــــدا

لولههــا، کمقطرتریــن بــرای
ــاتنظیــمخــودکاردورموتــور ب

ارزشاستثنایی

ــری ــاالیخــود،بهرهگی ــاســطحفشــاربســیارب ــنهواکشهــایمایکــوب ای
ازداکــتمشــترکبــاکمتریــنقطــرلولــهرادرآپارتمانهــامیّســرســاخته
ــامؤثــرهــوادرحمــام، ودارایطراحــیایدهآلــیبــرایمکــشکمصــدااّم

ســرویسوآشــپزخانههاهســتند.
ــن ــودنای ــیب ــادوعمل ــلاعتم ــد،کیفیــتقاب ــراژمفی ــیدرمت صرفهجوی

راهــکار،مایکــورابــهانتخــاباّولتبدیــلکــردهاســت!
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اتاقهـاي  پربازده  فنهاي  شامـل  مـایـکو  محصـوالت  وسیع  طیـف 
کوچک، سیستمهـاي تهویه مرکزي و مستقــــل مـطابق با استـاندارد 
بازیابی  قابلیت  با  آپارتمانی  تهویه  سیستم هاي   ،DIN  3-18017
حرارتی و کنتــرل از راه دور، سیستم هاي مناسب تهویه کارگاهی 
مــانند  ویژه اي  محصوالت  همچنین  مجموعه  این  است.  صنعتی  و 
می نمایــد.  تولیــد  خود  مشتریان  براي  را  ضدانفجار  سیستمهاي 
مجموعه مایکو بهعنوان یک تولیدکننده، تأکید بسیاري بر خدمات دارد 
و تجربهي ایــن شــرکت، پشتیبانی از تمام نیازهاي مشتریان از طراحی 
و مشاوره پیش از خرید تا محدوده  وسیعی از ســایر خدمــات را فراهم 

است. آورده 

گردیده  تأسیس  پیش  سال   85 از  بیش  مایکو  خانوادگــی  شرکت 
تجهیزات  و  فنها  فروش  و  تولید  توسعه،  بر  را  خود  کاري  تمرکز  و 
این مجموعه  نهاده است.  مهندسی تهویه و سیستمهاي تهویه داخلی 
بهعنوان یک شرکت آلمانی با بیش از 1500 محصول، بیش از 200 
کارمند و سایت در تعداد زیادي از کشورها، توانسته است از رهبران 

تولید محصوالت  ممتــاز تهویه در اروپا باشد.
مایکــو از سال 1928 میالدي تاکنون بهطور مداوم خود را با تغییرات 
نیازهاي بازار همگام نموده و در بازارهاي بین المللی رشد کرده بــه 
ــواع فروشندگان، معمارها، طراحها، شــرکت های مدیریت  طــوری کــه ان
ساختمان و... را با تکنولوژي نویــن و کارآمد خــود تأمین نموده است. 

درباره مایکو

کمپانی مایکو

از محصــوالت بســیار باصرفــه مایکــو، سیســتم های تخلیــه هــوا بــا 
اســتفاده از داکــت مشــترک اســت. ایــن راهــکار مایکــو عــالوه بــر 
تضمیــن جلوگیــری از نشــت بــو در لوله هــا، از هــدر رفتــن متــراژ 
مفیــد ســاختمان به واســطه کانــال هواکش هــا جلوگیــری می نمایــد.
که اعتمادي  قابلیت  و  حیرت انگیز  کیفیت  به  توجه  با  مایکو  محصوالت 

و  جوایز  میشــوند.  شناخته  است،  شده  آن  جهانی  شهرت  موجــب 
تقدیرنامههاي متعدد طراحی، گواه سازگاري شکلی و عملکردي آنهاست. 
و  اعتمــاد  قابلیــت  بــاال،  کیفیــت  ذیــل،  نشــان های  و  اســتانداردها 
ســازگاری محصــوالت ایــن کمپانــی را بــا ســایر سیســتم ها تضمیــن 

می نمایــد. 

maico-fans.com

jafkar.com/products/about-maico      :اطالعات بیشتر



ویژگی های مایکو

برنده جوایز بین المللی

    بدیع
       محصوالت و راهکارهای خالقانه

Innovative

   به صرفه
     کم مصرف با عمر طوالنی؛ مانع از اتالف بنای مفید 

)DIN 18017-3 داکت مشترک مطابق استاندارد(     

Cost effective

   کارآمد 
      متناســب انــواع نیازهــا بــا بیش از 1500 محصول

Innovative

    با کیفیـت
)VDE( مــواد مرغــوب و اســتانداردهای فنی باال     

     بازدهــی و کارایــی بــاال؛ ایمن و ضدآب )IP باال(

)Ex( کم صــدا؛ ضــد انفجار     

Qualityful

Made in Germany

شرکت ژفکر / 23

Maico Small room fan Maico Exhaust air element

Maico ER fan Maico Smart Wireless fan



محصوالت مایکو

شرکت ژفکر / 24

shared-duct   :اطالعات بیشتر roof-fans   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-wall-mounted-fans  :اطالعات بیشتر    commercial-fans   :اطالعات بیشتر    

small-room-fans   :اطالعات بیشتر small-room-fans   :اطالعات بیشتر 



محصوالت مایکو

شرکت ژفکر / 25

explosion-proof-fans    :اطالعات بیشتر centrifugal-channel-fans    :اطالعات بیشتر    

ventilation-system-with-heat-recovery   :اطالعات بیشتر    accessories   :اطالعات بیشتر    

axial-high-performance-duct-fans   :اطالعات بیشتر radial-semi-radial-and-diagonal-duct                           :اطالعات بیشتر 
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 Access سیســتم های  همچنیــن  و  ضدگلولــه  حرارتــی،  پیشــرفته 
می گــردد. 

برخی از ویژگی های دوربین های موبوتیکس:
PoE دوربین های تحت شبکه -

-  تا زاویه 360 درجه و کیفیت 6 مگاپیکســل
IK10 IP66 دارای میکرفن و اســپیکر با درجه حفاظتی -
- انواع ســقفی، دیواری، چرخان، حرارتی و ضد گلوله

IP سیســتم های دسترسی و دربازکن های صوتی-تصویری -

ــوان مبتکــر دوربین هــای مســتقل  ــه عن ــان، ب ــی موبوتیکــس آلم کمپان
کــرده  آغــاز  را  تولیداتــش  میــادی   2000 ســال  از  تحت شــبکه، 
بــا قابلیــت  IP Camera هــای موبوتیکــس  ابتــدا،  اســت. از همــان 
بــرای کارکــرد در شــرایط مختلــف آب و هوایــی رونمایــی  اعتمــاد 
از نرم افــزار و  از اصلی تریــن ویژگی هــا، بی نیــازی آن هــا  شــدند. 
ــن دوربین هــای  ــدام از ای ــه هــر ک ــه اســت؛ چراک ســخت افزار جداگان
انــواع حســگرها  بــا   Web-based کامپیوتــر  یــک  تنهایــی  بــه   PoE
ویدئوهــا،  تحلیــل  و  تجزیــه  رویدادهــا،  خــودکار  تشــخیص  بــرای 
اســت. حرفــه ای  ذخیره ســازی  سیســتم های  و  اخطارهــا  اعمــال 
طیــف محصــوالت 6 مگاپیکســلی موبوتیکــس حتــی شــامل دوربین هــای

درباره موبوتیکس

کمپانی موبوتیکس

maico-fans.com

jafkar.com/products/about-maico      :اطاعات بیشتر



محصوالت موبوتیکس

شرکت ژفکر / 27

open-new-idea-7-mobotix    :اطالعات بیشتر Mobotix-move-camera   :اطالعات بیشتر    

thermoghraphic-camera  :اطالعات بیشتر    special-camera   :اطالعات بیشتر    

outdoor-camera   :اطالعات بیشتر indoor-camera    :اطالعات بیشتر 



تاًئیدیه های  ژفکر

شرکت ژفکر / 28



کارخانه صنعتی آتروپارس - پرندهتل پارسیان اوین - تهرانساختمان برق منطقه ای - مشهد خانه شریفی ها - تهران، دروس      

واحد مسکونی - سلمان شهر، قوالماسهتل بزرگ فردوسی - تهراندفتر اداری - تهران، قلهکمجتمع مسکونی - تهران، دربند      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ویالی مسکونی - تهران، شهرک غربمجتمع مسکونی - تهران، فرمانیهویالی مسکونی - تهران، زعفرانیهویالی مسکونی - لواسان، اصطلک 1      

ژفکــر صادقانــه تــالش می نمایــد پشــتوانه محکمــی از طریــق رضایــت طرف هــای 
خارجــی و مشــتریان داخلــی بــا انــواع پروژه هــا را فراهــم نمایــد:

- ساختمان های مسکونی، ویالیی
- ساختمان های اداری، تجاری، فرهنگی، تفریحی

- هتل ها
- بیمارستان ها

- کارخانه ها و...

پروژه های ژفکر

شرکت ژفکر / 29

jafkar.com/services/projects   :اطالعات بیشتر

برخی از پروژه های ژفکر:



پروژه های ژفکر
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پروژه خانه شریفی هاپروژه خانه شریفی ها
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

شــریفی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)آرشــیتکت( تغابنــی  آقــای  جنــاب  )کارفرمــا(/ 

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دروس/ مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 7 طبقــه، بیــش از 1500 

مترمربــع 
سال بهره برداری: 1394

برخی ویژگی هابرخی ویژگی ها
ســال  در  خاورمیانــه  معمــار  بین المللــی  معتبــر  جایــزه  برنــده 

۲014 و برنــده جایــزه معمــار ســال 9۲
کاربری راحت با پشتیبانی از زبان فارسی و پالک های گرافیکی 

سیستم صوتی پیشرفته Revox آلمان
 DALI سیستم روشنایی پیشرفته

 امــکان کنتــرل و نظــارت بــر کل ســاختمان با اســتفاده از نمایشــگر 
دیــواری لمســی در هــر طبقه

 دسترسی اختصاصی به پاسانسور با دستگاه اثر انگشت
صرفه جویــی بیشــتر در سیســتم ســرمایش/ گرمایــش بــه واســطه 

وجــود شــیرهای برقــی بــرای هــر فن کوئــل

ساختمان برق منطقه ای مشهدساختمان برق منطقه ای مشهد
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

منطقــه ای  بــرق  شــرکت  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)مجــری( منیــران  مهندســی  شــرکت  رضــوی/  خراســان 

موقعیت/ نوع کاربری: مشهد / اداری
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 8 طبقــه اداری بــه انضمــام 

پارکینــگ، بیــش از 13000 مترمربــع
سال بهره برداری: 1389

کارخانه صنعتی آتروپارسکارخانه صنعتی آتروپارس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما، گروه مهندسین و اجرا: شرکت آتروپارس )کارفرما(
موقعیت/ نوع کاربری: پرند/ صنعتی

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

و...

afkar.com/services/projects/sharifiha               :اطالعات بیشتر

jafkar.com/services/projects/bargh-mashhad  :اطالعات بیشتر

jafkar.com/services/projects/abrishami         :اطالعات بیشتر



پروژه های ژفکر

شرکت ژفکر /31

هتل بزرگ فردوسیهتل بزرگ فردوسی
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  سیستم هوشمند

فردوســی  بــزرگ  هتــل  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)کارفرمــا(

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، فردوسی / هتلی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 32 اتــاق در 2 طبقــه، 

بیــش از 700 مترمربــع
سال بهره برداری: 1388

ــال KNX در 180 زون  ــش از 500 کان ــش: بی ــرمایش/ گرمای س
Gira, etc. /

ــرویس ها  ــه س ــا، تهوی ــه پریزه ــوئیچینگ )تغذی ــوارد س ــایر م س
Gira,etc. / KNX و...(: یــش از 250 کانــال

مکانیــکال )موتورخانــه، اســتخر و جکــوزی(: بیــش از 210 ورودی 
 Gira, Arcus, ــتغرق ــتات مس ــا 16 ترموس ــال ب ــی دیجیت و خروج

 etc. / KNX
Gira,etc. / KNX بیش از 850 کانال

مجتمع مسکونی یاسمجتمع مسکونی یاس
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

کارفرمــا، گــروه مهندســین و اجــرا: مهنــدس خواجــه  نصیــری     
)آرشــیتکت(

موقعیت/ نوع کاربری: تهران، دربند / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: 24 واحــد و مشــاعات در 

ــع  12 طبقــه، بیــش از 12000 مترمرب
سال بهره برداری: 1395

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

ویالی مسکونی لواسان، نارانویالی مسکونی لواسان، ناران
خدمات ژفکر: مشاوره، تأمین  و اجرای سیستم هوشمند

ابریشــمی  آقــای  جنــاب  اجــرا:  و  مهندســین  گــروه  کارفرمــا، 
)کارفرمــا(

موقعیت/ نوع کاربری: لواسان، ناران / مسکونی
فضاهــای مجهــز بــه سیســتم هوشــمند: ویالیــی و مشــاعات در 4 

طبقــه، بیــش از 700 مترمربــع 
سال بهره برداری: 1390

jafkar.com/services/projects/yas                       :اطالعات بیشتر

jafkar.com/services/projects/ferdosi                 :اطالعات بیشتر

jafkar.com/services/projects/abrishami            :اطالعات بیشتر



 Maico  WS 160 Flat KBZET Centralised ventilation unit  Maico Kleinraumventilatoren ECA piano
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