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 چرا مگافا یاکند ؟
 تمحصوال در تولید یسیستم رویکرد

ها و راهکارهای هوشمندسازی در قالب سیستم

-سطح باالتری از محصوالت را تعریف می ،سناریوها

ها قادرند خود را با نیازهای هر مشتری کند. سیستم

تطبیق داده و تکنولوژی را برای استفاده مستقل 

 سازی نمایند.شخصی

 یطراحی و تولید با استانداردهای صنعت

تولید محصوالت عملیاتی در شرایط اقلیمی و 

کاربردی متفاوت نیازمند بکارگیری استانداردهای 

ا خود ر محصوالتسختگیرانه است. این شرکت 

و این  تولید نمودهبا استاندادهای صنعتی  بقامط

 داند.استانداردها را نه یک برتری، بلکه یک الزام می

 کنترل و نظارت متمرکز

های هوشمند ساختمان در ایجاد اوج اقتدار سیستم

شود. یک نظام واحد، یکپارچه و متمرکز متبلور می

عمده محصوالت تولید شده در شرکت مگافا یاکند 

این امر را  با استفاده از شبکه انتقال داده توانندمی

 محقق سازند.

 هابکارگیری آخرین فناوری

های اخیر بطور سرعت رشد تکنولوژی در سال

تواند شما ای غفلت میانگیزی باال بوده و لحظهشگفت

ها در م انواع تحریمغها به عقب اندازد. علیررا سال

ش خود را ، این شرکت تمامی تالHigh-Techحوزه 

بکار گرفته تا بتواند محصوالتی همگام با محصوالت 

 جهانی عرضه کند.

 تولید با استفاده از خط تولید پیشرفته

محصوالت تولیدی شرکت مگافا یاکند با استفاده از 

تمام اتوماتیک  وتولید مکانیزه و پیشرفته  وطخط

 شود.تولید می

 کیفیت باال

در کشور ایران اولویت اصلی برای مشتریان ابتدا 

کیفیت بوده و سپس قیمت. این شرکت با درک این 

مهم، سعی بر آن داشته محصوالت خود را با حداقل 

 هزینه و حداکثر کیفیت تولید نماید.

 و خدمات از سطح باالترین به دسترسی

 فنی پشتیبانی

ن داخلی محصوالت این شرکت با دانش متخصصا

لذا، سطح خدمات پشتیبانی گردد. طراحی و تولید می

 ه اندازیار و فنی این شرکت بسیار فراتر از نصب و

است. در دسترس بودن یک شرکت تولید کننده 

ایرانی عالوه بر برتری در ارائه خدمات پس از فروش، 

در ارائه خدمات قبل از فروش از قبیل: مشاوره و 

 دهد.طراحی سفارشی نیز مزیت خود را نشان می

 آسان راهبری

های غیر سادگی در عملکرد، پرهیز از پیچیدگی

های الزم و باکیفیت سرویسضروری و تمرکز بر ارائه 

مصرف از اصول بجای امکانات بسیار زیاد و بی

یک محصول  معتقدیم کهتولیدات این شرکت بوده و 

ارجح  پایدار نسبت به یک محصول با امکانات بسیار

 .است



 

 

  توان به این موارد اشاره کرد:در یک نگاه، مییک سیستم هوشمند پارکینگ از اجزاء مختلفی تشکیل شده است.  

 

 سنسور نشانگرهای خارجی کنترلر زون مرکزیمدیریت نرم افزار   

 

، کنترل کنترلر زون

کننده سنسورهای نصب 

شده در یک منطقه 

های است. تفاوت مدل

در  رمختلف زون کنترل

تعداد سنسورهایی است 

تواند کنترل که می

 2ن شرکت نماید. ای

با  رمدل زون کنترل

 120ظرفیت های 

سنسور  240سنسور و 

را معرفی کرده است. در 

صورت نیاز برای 

پشتیبانی از سنسورهای 

بیشتر در یک پارکینگ، 

توان از چند زون می

 کنترلر استفاده نمود.

افزار مرکزی ارتباط با نرم

و ارائه اطالعات وضعیت 

سنسورها از دیگر 

 لر است.وظایف این کنتر

نشانگرهای خارجی با 

نصب در مقابل هر 

فضای پارک به رانندگان 

در یافتن اولین و 

ترین محل پارک نزدیک

 کنند.آزاد کمک می

این نشانگرها از 

های رنگی ال.ای.دی

برای روشنایی استفاده 

های خود کرده و با رنگ

وضعیت هر فضای پارک 

 کنند.را مشخص می

 به عنوان مثال:

 معنی اشغالقرمز به 

 سبز به معنی آزاد

 و زرد به معنی رزو 

نشانگرها به سنسور 

متصل شده و کنترل 

آنها نیز بر عهده سنسور 

 باشد.می

سنسورهای تشخیص 

حضور خودرو در باالی 

هر فضای پارک نصب 

شده و بصورت دائم 

محل پارک را تحت 

داشت. با نظارت خواهد 

ورود خودرو به محل 

پارک، این سنسور 

خودرو را تشخیص داده 

ین رنگ عیو ضمن ت

نشانگرهای داخلی و 

اطالعات خارجی، 

آخرین وضعیت را به 

کنترل کننده زون 

 کند.ارسال می

ارتباط سنسورها با زون 

کنترلر از طریق شبکه 

باس بوده و نیازی به 

کابل کشی مجزا به ازای 

 ت.هر سنسور نیس

نرم افزار مدیریت 

مرکزی سیستم 

پارکینگ هوشمند در 

اتاق کنترل یا اتاق 

شود. نگهبانی نصب می

وظیفه این نرم افزار، 

نظارت، کنترل و 

مدیریت کلیه فضای 

ها، تابلوهای پارک، گیت

راهنما، تابلوهای 

شمارنده و شبیه سازی 

-کینگ میمحیط پار

 باشد.

توانند از اپراتورها می

افزار، کلیه طریق این نرم

پارکینگ را بصورت 

سازی شده شبیه

مشاهده کرده و در 

صورت لزوم، دستورات و 

 فرآمین را صادر کنند.
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