


معرفى شرکت   
کارا ارتباطات هوشمند (کارافایر) 

شرکت کارا ارتباطات هوشمند  با همراهى جمعى از فارغ التحصیالن دانشگاه در سال 1393 در 
اداره ثبت شرکتهاى  شهر تهران تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت در زمینه ارائه خدمات اعالم 
حریق ، اطفاء حریق ، نظارت تصویرى ، حفاظت پیرامون ، امنیت ساختمان ، واردات ، صادرات و 

همچنین مشاوره، طراحى ، فروش ، تامین و اجرا در کلیه زمینه هاى فوق مى باشد. 
شرکت کارا ارتباطات هوشمند داراى بیش از 20 پرسنل متخصص با رشته هاى تحصیلى  پرسنل متخصص با رشته هاى تحصیلى 
مدیریت، برق، الکترونیک، عمران، صنایع، شیمى ، فیزیک و بازرگانى مى باشد که تاکنون 

توانسته با استفاده از پرسنل متخصص و متهد خود بیش از 100 پروژه ملى و بین المللى را در 
زمینه سیستم هاى اعالم حریق ، اطفاء حریق و نظارت تصویرى به مرحله اجرا در آورده و با 
موفقیت به پایان رساند. همچنین این شرکت هم اکنون داراى پنج دپارتمان بازرگانى ، فروش ، 

فنى ، اجرایى و آى تى مى باشد. 

آنچه پیش رو دارید چکیده اى از توان 
شرکت فنى و مهندسى کارا ارتباطات 

هوشمند است.  
1. طراحى سیستم اعالم حریق اتوماتیک : 

متعارف ، آدرس پذیر  
2. طراحى سیستم اطفاء حریق اتوماتیک : 

آب ، فوم ، گازى 
3. طراحى سیستمهاى اطفا حریق اتاقهاى . طراحى سیستمهاى اطفا حریق اتاقهاى 

سرور مانیتورینگ و اتاقهاى ایزوله  
4. طراحى سیستم رینگ آتشنشانى 
5. طراحى سیستم حفاظت فیزیکى  

( دوربین هاى مدار بسته ، سیستم هاى 
حفاظتى پیشرفته ) 

6. طراحى ، ساخت ، تجهیز و بازسازى . طراحى ، ساخت ، تجهیز و بازسازى 
انواع ماشینهاى آتش نشانى 

گواهینامه ها : 
عضواتحادیه شرکتهاى فنى مهندسى 
حفاظت الکترونیک و شبکه هاى ایمنى 

عضواتاق بازرگانى تهران 
عضو شوراى عالى انفورماتیک ایران 

عضو اتاق مشترك بازرگانى ایران و ایتالیا 
داراى گواهى تایید صالحیت صنایع داراى گواهى تایید صالحیت صنایع 
نظامى در سیستمهاى ایمنى  

داراى گواهینامه هاى iso 9001 و 
iso18001 و iso14001
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نوآورى و خالقیت  
ایتالیایى 
در سیستم  
اطفاء حریق 



آنالیــز تخلیه گاز 

مقایســه تخلیه 42 بار و 70 بار سیســتم اطفاء حریق بتاتى 

مزایاى فشار 70 بار  

کاهش قطر لوله ها 
مســیر طوالنى تر و توانایى لوله کشى بیشتر 

از سیلندر تا محل اطفاء
رنج کامل ســیلندر با ظرفیت هاى 14، 27،       

50 ، 75، 120 و 180 لیتــرى  
انعطاف بیشتر در طراحى نرم افزارى 



نازل کاهنده نوییز و صدا   شیر و اتصاالت سیستم  

تخلیــه بدون صدا با نازل بتاتى 

موجود تا فشار  
300  بار  

اســتفاده از گاز بى اثر 
اینــرت به عنوان یک عامل 
گازى موجــود درطبیعت و 
ارزان جهت اطفا حریق 
 تولید سیلندرهاى 

 200 و 300 بار از ســال 
2002 میالدى  در 
شــرکت بتاتى ایتالیا 

شرکت ایمنى بتاتى  
تکنولوژى فشــار ثابت، که تماما 
در شــرکت بتاتى ایتالیا تولید شده 
و تا فشــار 70 بار قابل استفاده 

میباشد  
ســیلندرهاى تولیدى بدون جوش 
و یک تکــه و بدون هیچگونه روزنه 

میباشد. 



سیستم مه پاش  

 نازل واترمیست  

شیرآالت و اتصاالت  
سیستم واترمیست  
شیرهاى کنترل، اطمینان، 
سیل آبى و فعال سازهاى 
حرارتى شیر، موجود براى 
تمامى سایز هاى لوله و 
سیستمهاى توزیع 

پمپ تا فشار 100 بار 



رزومه کارا فایر 

سازمان اوقاف و امورخیریه کشور 
بانک گردشگرى 

شرکت خدمات ارتباطى رایتل  
ادارات کل ثبت اسناد استانهاى 

(ایالم و همدان) 
شرکت آب و فاضالب استان تهران شرکت آب و فاضالب استان تهران 

مناطق 4 و 5
نیروگاه طرشت  

نیروگاه تولید برق تهران 
ادارات گاز استانهاى (تهران و 

خراسان جنوبى) 
بانک صادرات سرپرستى استانهاى بانک صادرات سرپرستى استانهاى 

(اصفهان – یزد – کرمانشاه) 
پارك علم و فناورى پردیس 

صنایع دفاع و پشــتیبانى نیروهاى 
مسلح 

بانک قوامین 
قوه قضاییه 

سازمان شهرداریها و سازمان 
فاواى شهردارى استانهاى 

(تهران – سمنان – خرم آباد) 
شرکت افرانت 

بانک حکمت ایرانیان 
شهرداریهاى (شاهرود – قم) 

نیروى انتظامى 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى 
صنایع و معادن کشور 

وزارت بهداشت (بیمه سالمت) 
نهاد ریاست جمهورى 

و ده ها پروژه موفق ملى و کشــورى 
 ...

ــى ایتالیا در ایران  نماینــده انحصارى بتات

برخى از پروژه هاى انجام شده :  



آدرس : ضلع شمال غربى پل سید خندان، 
 خیابان شقاقى، پالك 6، واحد 2
کد پستى :      1541938916
تلفن : 31- 26700421(021) 
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