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کارانکو

 ما از سال ۹۱ با گروهی جوان شروع به فعالیت کردیم. هدف ما در حوزه تکنولوژی های نوین و طراحی مدرن
 در صنعت ساختمان و فضای شهری بود. دنبال این هستیم که  در فضای زندگی، مدیریت مصرف انرژی را

به همراه امنیت ،ایمنی ، آرامش و زیبایی به همراه کیفیت  باال و نوآوری به ارمغان بیاوریم.
اتوماسیون ساختمان یا همان هوشمندسازی ساختمان را با پروتکل KNX و برند زیمنس انجام می دهیم.

ما بعد از پنج سال فعالیت، شروعی دوباره خواهیم داشت، زیاد حرف نمی زنیم و بیشتر عمل می کنیم.
ما را دنبال کنید تا لمس کنید که میشه:

«با کارناکو متفاوت هوشمند بود»

کمتر حرف می زنیم و بیشتر فعالیت میکنیم



زیمنس رو همه می شناسند،
نیازی به تعریف و تمجید نیست ،

تاریخی دارد به اندازه تاریخ مهندسی و تکنولوژی.
فقط با یک جمله خالصه کنیم، میشه «با زیمنس کامل هوشمند بود»

یا به قول خودشون؛ «Ingenuty For Life» یعنی:
نبوغ برای زندگی.

 آلیاژگران
 آلیاژگران از قدیمی ترین و موفق ترین شرکت های حوزه BMS و اتوماسیون های ساختمانی و همچنین از بهترین
Siemens  ̓Best Partner نمایندگان زیمنس در ایران می باشد که در سال های ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۷ به عنوان 
 معرفی شده است. هم اکنون آلیاژگران و کارناکو شرکای تجاری یکدیگر در حوزه اتوماسیون ساختمان با پروتکل

 KNX می باشند.



پروتکل های از  یکی  عنوان  به   EN50090 ،ISO/IEC 34541 فنی  تاییدیه  دارای   KNX (استاندارد)   پروتکل 
،European Home Systems (EHS) ارتباطی در زمینه اتوماسیون ساختمان، از ادغام سه استاندارد قبلی 
آن مقر  که   KNX سازمان  اکنون  هم  آمده.  وجود  به   European  Installation  Bus  (EIB) و   Bati  Bus 
دارا می باشد. را   KNX استاندارد  با  آنها  تائید تطبیق  و  بررسی محصوالت جدید  بروکسل است وظیفه  در 

دارد وجود  کاربر  برای  امکان  این  که  گونه ای  به  است،  برند  به  وابستگی  عدم   KNX مزایای  از   یکی 
اکنون هم  که  است  ذکر  به  الزم  کند.  استفاده  مختلف  شرکت  چند  محصوالت  از  پروژه،  یک  در   که 
که می باشند  تجهیزات  این  ساخت  به  مشغول  دنیا  نقاط  اقصی  در  معتبر  شرکت   ۳۰۰ از   بیش 
به کارناکو  همچنین  می باشد،  محصوالت  این  تولیدکنندگان  کامل ترین  و  بزرگترین  از  نیز   زیمنس 
می باشد. ایران  در  خدمات  این  ارائه  حال  در  زیمنس  محصوالت  نماینده  و   KNX  Partner عنوان 



یکی از مهمترین عملکردهای سیستم های هوشمند کنترل روشنایی است.

خانه هوشمند زیمنس با پروتکل KNX این امکان را برای شما فراهم آورده است که شدت روشنایی انواع المپ ها را نیز کنترل کنید.

 سنسورهای اندازه گیری شدت روشنایی، این امکان را فراهم می آورند که شما نور اتاقتان را در ساعات مختلف شبانه روز به میزان

 مورد نیاز خود تنظیم نموده و از آنجایی که سیستم به صورت یکپارچه طراحی شده است این امکان فراهم می شود که در طول روز

 با کنار رفتن پرده ها شما از نور خورشید استفاده نمایید.

روشنایی هوشمند



 یکی از مهمترین و کاربردی ترین عملکردهای خانه هوشمند زیمنس با پروتکل KNX، کنترل و مصرف بهینه سیستم های سرمایش،
گرمایش و تهویه مطبوع می باشد.

اهمیت این بخش زمانی نمایـان می شود که بدانیم در حدود ۴۰ درصد از کـل انرژی مصرفی هر کشور در بخش ساختمان مصرف می
  شود. از مهمترین علل توسعه تجهیزات مربوط به این بخش، صرفه جویی در مصرف انرژی در حین حفظ آسایش و راحتی مصرف
 کنندگان است. در میان دیگر شرکت های تولید کننده تجهیزات هوشمند با پروتكل KNX، زيمنس دارای کامل ترین سبد محصوالت

در این بخش می باشد.

سیستم تهویه مطبوع



سیستم اعالن حریق زیمنس قابل اطمینان، هوشمند و مقرون به صرفه است.

 سیستم اعالن حریق زیمنس با هدف حفظ ایمنی شما طراحی شده است. این سیستم قابل اتصال به دیگر تجهیزات زیمنس از جمله

خانه هوشمند تحت پروتكل KNX، می باشد.

مهندسان زیمنس این سیستم ها را به گونه ای طراحی کرده اند که نهایت آسایش، آرامش و اطمینان خاطر را برای شما به ارمغان می 

آورد. این سیستم مجهز به اعالم آتش سوزی قبل هرگونه پیشرفت حریق آتش می باشد.

سیستم اعالن حریق



 این سیستم امکان باز و بسته و سایه روشن شدن انواع پرده ها را متناسب با نوع کاربری شما از فضا و ساعات مختلف روز را فراهم

می آورد.

 استفاده حداکثری از نور طبیعی آفتاب در طول روز، کاهش مصرف انرژی الکتریکی و آسایش مصرف کنندگان از جمله مزیت های این

 سیستم می باشد. همچنین شما می توانید با تنظیم جدول زمانی به منظور باز و بسته شدن پرده ها در صبح یک روز کاری، از خواب

برخاسته و با انرژی به فعالیت های روزانه خود بپردازید. در عین حال از لذت خواب صبحگاهی در یک روز  تعطیل بهره مند شوید.

سیستم پرده هوشمند



به طور کلی PMS (Parking Management System) از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است.
 سخت افزارهای سیستم مدیریت پارکینگ عبارتند از: دتکتورها که وظیفه تشخیص پارک بودن خودرو و یا خالی بودن مکان پارکینگ را
 برعهده دارند. این دتکتورها دارای انواع مختلفی از قبیل مافوق صوت، مغناطیسی و دوربین (پردازش تصویری) می باشند، که بر اساس
 مسقف بودن یا رو باز بودن پارکینگ از آنها استفاده می شود. اندیکاتورها  نشان دهنده ی مکان های خالی در هر مسیر فرعی پارکینگ

می باشند و راننده را از ورود غیر ضروری به آن مسیر بی نیاز می کند.
تابلو نشانگر تعداد مکان های خالی در هر ردیف، طبقه و یا کل پارکینگ را به اطالع رانندگان می رساند.

سیستم مدیریت اپرکینگ



محصوالت
هوشمند



محصوالت هوشمند

:(contouch) کلید ترموستاتیک لمسی با صفحه نمایش رنگی

◀  دارای صفحه نمایش ۲٫۷ اینچی

  ◀ دارای ۱۸ کانال مستقل قابل برنامه ریزی شامل روشنایی، پرده، سیستم های سرمایش و گرمایش و سناریوها

 ◀ دارای ۴ پس زمینه و آیکون های گرافیکی متنوع

Contouch

5WG1204-2AB11 5WG1204-2AB51 5WG1204-2AB21 5WG1204-2AB31



5WG1213-8DB21

5WG1212-8DB21

5WG1211-8DB21

5WG1213-8DB11

5WG1212-8DB11

5WG1211-8DB11

محصوالت هوشمند

:(Touch Sensor Glass) کلید لمسی

 ◀ دارای انواع ۲، ۶ و ۸ کاناله

 ◀ دارای ال ای دی نشان دهنده وضعیت با قابلیت انتخاب رنگ برای هر حالت

Touch Sensor Glass



QMX3.P37

5DG1285-2DB135WG1223-2DB33

محصوالت هوشمند

:I-System  کلید فشاری
 ◀ در سه نوع ۲، ۴ و ۶ کاناله مستقل

 قابل برنامه ریزی
 ◀ ارائه شده در دو رنگ سفید و طوسی
 ◀ با قابلیت ِست شدن با طیف وسیعی

از فِرِم های زیمنس
◀ دارای ال ای دی نشان دهنده وضعیت

:Delta-Style  کلید فشاری
 ◀ دارای انواع ۲، ۴ و ۸ کاناله مستقل

 قابل برنامه ریزی
 ◀ ارائه شده در دو رنگ سفید و

 طوسی
 ◀ دارای ال ای دی نمایش دهنده

وضعیت

 ◀ دارای ۱۰ کانال مستقل قابل

 برنامه ریزی
 ◀ قابلیت ِست شدن با طیف

وسیعی از فِرِم ها

 ◀ دارای صفحه نمايش لمسی
 ◀ دارای جدول زمانبندی و

مودهای عملياتی
 ◀ دارای خروجی رله برای

کنترل مستقل فن کویل

 ◀ دارای ۴ کانال مستقل قابل
 برنامه ريزی

 ◀ دارای خروجی رله برای
کنترل مستقل فن کویل

 ◀ دارای ۸ کانال مستقل قابل
 برنامه ریزی

◀ دارای سنسور رطوبت هوا

 ◀ دارای الگوریتم بهینه ساز
(Green Leaf)

دیگر محصوالت

RDF800KNUP227 RDF301.50



Touch Panel



THEO 10
THEO 7

Touch Panel

:(THEO) صفحه نمایش لمسی

 ◀ ارائه شده در سایزهای ۷ و ۱۰ اینچ
 ◀ دارای صفحه لمسی

 ◀ دارای سیستم عامل اندروید
 ◀ با قابلیت اتصال به آیفون تصویری و دوربین های تحت شبکه

 ◀ دارای مرورگر اینترنت
iOS دارای نرم افزار رایگان با قابلیت نصب روی سیستم عامل های اندروید و ◀

Touch Panel



ترموستات
خانه
هوشمند

جدید



ترموستات خانه هوشمند

 ◀ با قابلیت کنترل از طریق گوشی های هوشمند با دانلود اپلیکیشن رایگان از اپ استور و گوگل پلی، و با به روزرسانی اتوماتیک نرم افزار این
امکان را برای شما فراهم می آورد تا همواره از آخرین امکانات طراحی شده ی ترموستات هوشمند زیمنس استفاده کنید.

 ◀ مجهز به سنسور کیفیت هوا (سنسور دما، رطوبت و ذرات معلق در هوا) و نمایش وضعیت هوای خانه با رنگ های مختلف به گونه ای که به
 راحتی برای همه عموم قابل فهم باشد.

◀ دارای عملکرد برگ سبز (Green Leaf) برای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های مربوط به آن.

 ◀ این ترموستات به کمک سنسور تشخیص حضور و الگوریتم های خود آموز زيمنس (clever self-learning algorithm) حضور و یا عدم
حضور افراد را در اتاق تشخیص و خود را با عادات گرمایشی آنها منطبق می نماید.

◀ با قابلیت راه اندازی مقدماتی بدون نیاز به اینترنت.
◀ دارای سنسور مجاورتی که با لمس ترموستات، صفحه نمایش لمسی آن روشن می شود.

ترموستات هوشمند زیمنس



کنترل از راه دور



کنترل از راه دور

 امروزه با گسترش زیرساخت های ارتباطی اینترنت و همه گیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند، امکان کنترل و نظارت بر سامانه های مختلف
خانه هوشمند با به کارگیری برنامه های کاربردی فراهم شده است.

 شما می توانید به کمک گوشی هوشمند خود و یا رایانه شخصی، پرده ها را باز و بسته، چراغ ها را روشن و خاموش و دمای محیط را کنترل کنید و
 یا با اتصال به آیفون تصویری، امکان پاسخگویی به مراجعات منزل خود را در صورت عدم حضور، داشته باشید. زیمنس این امکان را با استفاده

از تجهیز IP Control Center فراهم آورده است.
 همچنین این فناوری امکان کنترل ساختمان های بزرگ مانند مراکز خرید، هتل ها، سازمان  ها و یا بیمارستان ها را در مرکز کنترل فراهم می آورد.

سیستم کنترل از راه دور



کلید
و

پـریـز



کلید و پریز

5TG1101-0

5TG2581-0

5TG1321 5TG1321-1

5TG2551-0 5TG2551-6 5TG2551-3

5TG1101-1 5TG1101-2 5TG1101-3 5TG1101-4

Delta Miro Wood

Delta Line

Delta Style



کلید و پریز

5TG1201

5TG1111-0

5TG1121-0 5TG1121-3

5TG1111-1 5TG1111-2 5TG1111-3

5TG1201-1 5TG1201-2 5TG1201-3 5TG1201-4

Delta Miro Glass

Delta Miro Color

Delta Miro Aluminum



متفاوت هوشمند ابش



ما را در فضای مجازی دنبال کنید


