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COLLABORATE 300 codec
COLLABORATE 600 codec

 with balanced audio
COLLABORATE 900 codec

with balanced audio

UNITE 200 PTZ Camera
(12xOptical Zoom)

UNITE 200 PTZ Camera
( 12xOptical Zoom)

UNITE 200 PTZ Camera
( 12xOptical Zoom)

CHAT 150C
Speakerphone

CONVERGE® Pro 840T Mixer
Beamforming Mic Array

COLLABORATE Pro 900 COLLABORATE Pro 600 COLLABORATE Pro 300
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 CLOUD

Full HD  
 

  
 

 Full HD

Full HD P30  PTZFull HD P60 PTZFull HD P60 PTZ

3 X Optical 10 XOptical 

1080p1080p1080p

Lifesize Icon 450 Lifesize Icon 600 Lifesize Icon 400

اتاق هاى پرجمعیت
Full HD

12 X OPTICAL  
 

 

  

SVC 500 EVC 350 EVC 150

میزان بزرگنمایى دوربین

ضبط و انتشار ارتباطات

قابلیت اتصال به
Microsoft Lync

Skyp For business

 وضوح تصویر و امکانات دوربین

 نمایشگر قابل اتصال

 امکان  همزما نى

ندارد

12 X OPTICAL18 X OPTICAL 

داردندارد

Full HD P30  PTZFull HD 60P PTZFull HD 60P PTZ

پشتیبانى از اتصال دو نمایشگر مجزاپشتیبانى از اتصال دو نمایشگر مجزاپشتیبانى از اتصال دو نمایشگر مجزا

 ن4 نقطه  اى و ا مکان ارتقا تا 10 نقطهتک نقطه  اى

5 X Optical 

 کوچک و متوسط
اتا ق

CHAT 150C
Speakerphone

دارددارددارد

 ن6 نقطه  اى و ا مکان ارتقا تا 16 نقطه

4

Video Conference

یــک پکیــج حرفــه ای ویدئــو کنفرانــس یعنــی راه حلــی بــرای تعامــات و ارتباطــات 
ــتفاده از  ــزرگ. اس ــس ب ــای کنفران ــاق ه ــا ات ــک ت ــکان کوچ ــک م ــی از ی ویدئوی
راهــکاری بــروز و تکنولــوژی منحصــر بــه فــرد باعــث ایجــاد کارایــی در کاس هــای 

آموزشــی وســازمان هــا شــده اســت.
طراحــی انعطــاف پذیــر محصــوالت ویدئــو کنفرانــس باعث شــده اســت کــه بــرای انجام 
هرنــوع کنفرانــس صوتــی وتصویری،کنفرانس اینترنتــی ، آموزشــی ،دموی محصــوالت و 

ارائــه محتوا ایــده آل باشــد.

تعامل رسانه ای یعنی چیزی بیشتر از ویدئو کنفرانس

 د ا رای دوربین قدرتمند با بزرگنمایی 10برا بر
  نسبت تصویر 16:9در پایین ترین پهنای با ند

 دارای سنسو ر هوشمند کاربردی

کنفرانس ویدئویی ،کیفیت FullHD و قابلیت 
همزمانی  4 یا 9 نقطه 

 1080Pبه اشتراک گذاری محتوا با کیفیت 
به صورت بی سیم و باسیم 

 Beamforming 24 میکروفن با تکنولوژی
با کیفیت صوتی فوق العاده

 قابلیت ارتباط با Skype for Business و 
Microsoft lync

 قابلیت همزمانی تا 16 نقطه 
 ذخیره سازی تا GB  32 بر روی دستگاه و حافظه جانبی

 دارای ظاهری متفا وت و را بط کاربری  منحصر به فرد
 امکان اتصال  4 میکروفن اضا فه به دستگا ه

 تنها ویدئو کنفرانس دارای 5 سال گارانتی 
 قیمت منا سب

 امکان اتصال 2 دوربین به صورت همزمان به دستگاه
  Streaming جهت RTMP استفاده از تکنولوژی 

بصورت زنده
 دوربین با قدرت بزرگنمایی 18 برابر

HDدارا ی پنل لمسی 
 راه اندازی ساده 

-Highprofile دارای استاندارد 
   انعطاف در تغییر کیفیت تصویر براساس پهنای باند 

درهنگام جلسات

H.264

 قابلیت ذخیره سازی و آرشیو جلسات بر روی 
دستگاه بدون نیاز به تجهیزات جا نبی 

 قابلیتStreaming بصورت Unicast و 
 Multicast

 قابلیت اتصال وتجمیع  با سیستم کنفرانس
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RESTMOMENT-RX2305

RESTMOMENT-RX 2700

Conference System

25  RESTMOMENT
100

 
)  AUTO TRACKING

RESTMOMENT-RX3500
 پشتیبانى از 150 میکروفون کنفرانس توسط یک منبع و قابلیت ا فزایش توسط دستگاه 

افزاینده به تعداد دلخواه
 داراى سیستم ردیابى خودکار دوربین 
داراى دو بلندگو با توان خروجى 2 وات و دوخروجى جهت اتصال به هدفون 
 قابلیت اتصال به نرم افزار مدیریت هوشمند جهت راى گیرى ، ترجمه همزمان 

وکنترل سیستم
طراحى بادوام و مستحکم 

قابلیت اتصال به کارت هوشمند جهت مدیریت دسترسى شرکت کنندگان به سیستم 
       مجهز به ورودى                جهت آرشیو جلسات با فرمت

(AUOTO TRACKING)

Conference System

MP3 USB & SD 
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 استفاده بهینه از میز کنفرانس
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 نظارت بر عملکرد سیستم کنفرانس

 دارای 32 کانال مجزا
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Signage

Digital Signage

Digital Signage

Social Media 

Digital Signage System

1994 (Net Display Systems) NDS
PADS

 PADS  NDS

Microsoft Exchange
Microsoft Dynamics
SAP
Content management systems
Video surveillance systems
Room reservation systems
Queue management solutions

Signage

نوبت دهی

مدیریت نمایشگرهای شهری

Signage یا همان اطالع رسانی به معنای عرضه ی محتوا از طریق نشانه های 
تصویری است که جایگزین واژگان شده اند و پیام های بیشتری در مقایسه با 



Designer

Power Point

 Scheduler

Viewer
Xpert Basic Xprell

Server

Agent

Designer Server  

Scheduler  

Agent 

 
 

Viewer  Desktop 
Viewer  

HTML5 
Viewer  

Designer

Scheduler

Server

Viewer

Agent  

Digital Signage System

     
 

 

PADS4  Viewer types  
 
The PADS Viewer application is available for multiple platforms and in di�erent variants. 
This allows you to choose the most suitable viewer type in terms of functionality and 
pricing for your digital signage network.  
 
Maximize your possibilities with the regular Microsoft Windows based PADS Viewer, choose 
the PADS HTML5 Viewer for a cost -effective solution that runs on multiple platforms or 
bring digital signa ge to the PCs of your sta� with the PADS Desktop Viewer.  
 
Depending on the type of content you want to play, choose between a BASIC, XPRESS or 
XPERT Viewer.  
 

 Viewer types  

 
Page element  

 
XPERT  

 
XPRESS  

HTML5  
XPRESS  

 
BASIC  

HTML5  
BASIC  

 
Desktop 2 

Text        

Picture        

Line        

Shape       

Formatted Text        

Video/ Sound       

Interactive Button       1  

Web Page        

Scrolling Text        

Flash    1    

Table        

PowerPoint        

Rich Text        

Presentation in page        

Chart        

PDF       

RS-232       

External Application        

Zone Viewer        

Television        

 

Add-Ons       

 
1 The support of this element varies per device  

 
2  When PADS Desktop Viewer is used as screen saver it will run for a maximum of 4 hours 

after activation.  

BASIC,XPRESS,XPERT

  

BASIC,XPRESS,XPERT

سـرور تـوسط 



 
 

 

 calabo Digital Recorder

Self Learning

language laboratory

CHIeru

البراتوار زبان 

 (Full Multimedia)

TCP/IP VOIP

Classmate

Classmate

Educational laboratory

Classmate
Full Multimedia

Classmate

البراتــوار آموزشــی Classmate  براســاس آخریــن تکنولــوژی روز و نیازهایــی کــه در 
 )Full Multimedia( حــوزه آمــوزش وجــود دارد ، بصورت یک سیســتم چنــد رســانه ای
طراحــی گردیــده اســت .طراحــی و اجــرای این سیســتم توســط شــرکت مهندســی 
نــوآوران تحقیــق، براســاس جدیدتریــن البراتوارهــای آموزشــی در ســطح جهــان 
و بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای مراکــز آموزشــی و مشــتریان ایرانــی انجــام شــده 
اســت. ایــن نــرم افــزار دارای گواهــی تاییــد فنــی از شــورای عالــی انفورماتیــک، 
نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور و مجــوز انتشــار از مرکــز توســعه فنــاوری اطاعات 

ورســانه هــای دیجیتــال مــی باشــد.

امکان پخش فیلم برای نفرات و اجازه  صحبت کردن دانشجویان و یا استاد بر روی آن

10

برخی از ویژگیهای اصلی این سیستم
 )Full Multimedia( سیستم کامال چند رسانه ای 

 سیستم کامال نرم افزاری و عدم وابستگی به سخت افزار خاص
 سازگار با تمام سیستمهای سخت افزاری

TCP/IP و  VOIP طراحی براساس پروتکل 
 عملکرد بر بستر شبکه و بصورت ارتباط سرور و کالینت

 سازگار با تمام نسخه های ویندوز 

استفاده از                         یعنی حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی
البراتوار آموزشی Classmate در دانشگاه ها ، مدارس ، مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزش 
نفت گاز پتروشیمی و آموزشگاه ها و بطور کلی در هر فضای آموزشی که نیاز به تعامل ، 

نظارت و یا ارتباط چند رسانه ای بین استاد و دانشجو باشد قابل استفاده است .
البراتوار آموزشی Classmate  بعلت داشتن ساختار بومی و تولید توسط شرکت مهندسی 
نوآوران تحقیق ، عالوه بر دارا بودن قابلیت سایر البراتوار ها امکانات و مزایای منحصر بفردی 

براساس خواسته کاربران ایرانی را نیز دارا می باشد.

امکانات و ویژگی های منحصر بفرد 
 الیسنس مادام العمر با قابلیت بروزرسانی نامحدود
 ارتباط صوتی و تصویری بین استاد و دانشجویان 

 امکان گروه بندی و تدریس همزمان چند سطح مختلف آموزشی در یک کالس
 امکان پخش فیلم با کیفیت برای نفرات و اجازه صحبت کردن دانشجویان و یا استاد برروی 

آن
 قابلیت مکالمه بین دانشجویان با مجوز استاد و انتخاب سرگروه

 ارزیابی عملکرد دانشجویان به صورت متمرکز
 اختصاص وقت مفید بیشتر به هر دانشجو و در نتیجه باال بردن سرعت و راندمان کالس

 امکانات کنترلی و نظارت متنوع برای بررسی لحظه ای هر یک از دانشجویان
 ارسال فایلهای صوتی و تصویری با کیفیت بسیار باال در افزایش بهره وری

 توانایی استفاده سیستم تحت شبکه در آموزشهای ضمن خدمت سازمان ها ، ارگان ها و ادارات

Educational laboratory
البراتوار آموزشی

البراتوار آموزشی Classmate براساس آخرین تکنولوژی روز و نیازهایی که در حوزه آموزش 
وجود دارد، بصورت یک سیستم چند رسانه ای )Full Multimedia( طراحی گردیده است. 
طراحی و اجرای این سیستم توسط یک تیم مجرب ایرانی با سرمایه گذاری و نظارت شرکت 
مهندسی نوآوران تحقیق ، براساس جدیدترین البراتوارهای آموزشی در سطح جهان و با در 
نظر گرفتن نیازهای مراکز آموزشی و مشتریان ایرانی انجام گرفته است . این نرم افزار دارای 

گواهی تایید فنی از شورای عالی انفورماتیک می باشد.

Classmate
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3LCD
10000

28db
USB

(keystone)

Data Projector

CP-AW2505WN CP-EX252N CP-X2542WN

2700Lm

XGA:1024*768

 10000:1 2000:1 10000:1

10000

4.3Kg 3.1Kg 3.0Kg

2*RGB, HDMI
1* composite

1*RGB

Hybrid Unwoven

30~300" 

0.126  ~ 0.41m  0.9 ~10.9m  0.8 ~ 9.0m

2*USB 2*USB PC-Less Presentation
Wireless  LAN/

Wired LAN
Wireless LAN/Wired LAN

WXGA:1280 * 800

2*RGB, 1* HDMI
1* composite

2*RGB,HDMI/MHL 
1* composite

60 ~100” 

No

 Optional/Yes

16W(mono)*1 اسپیکر

3 LCD: تکنولوژی ایجاد تصویر 
 مناسب برای کالسهای آموزشی 

 عمر المپ : 10000 ساعت 
 فیلتر هیبرید : 5000 ساعت بدون نیاز به سرویس 

 شفافیت تصویر : 10000:1
 قابلیت روشن و خاموش شدن سریع 

 دارای منوی فارسی 
 قابلیت اصالح حالت ذوزنقه ایی تصویر )keystone( بصورت خودکار) عمودی و افقی (

 استفاده با برد هوشمند و حذف سایه تصویر 

قابلیتی هوشمند برای کاهش هزینه  نگهداری دیتا پروژکتور
Image care



Data Projector

fidential (Subject to change)

ACCENTUALIZER and HDCR
ACCENTUALIZER makes pictures look more real by enhancing shade, 
sharpness, and gloss, to make pictures clearer. The HDCR function corrects 

in bright rooms.

Image Optimizer
Equipped with IMAGE OPTIMIZER, Hitachi's original function that maintains 
visibility of an image through automatic image correction in accordance with 
lamp consumption. 

Hitachi
Only

effect similar to increasing contrast resulting in clear images even

Hitachi Maxell Confidential (Subject to change)

MHL Features
.1080p / 60fps video streaming
.Audio streaming
.Phone Charging

MHL capabilities- Only WN models

*only WN models

User can connect the mobile device and stream video directly to the projector

3LCD
10000

28db
USB

(keystone)

Data Projector

CP-EW302N CP-WX3042WN CP-X4042WN

 3000 Lm 3000 Lm 4200 Lm

WXGA:1280 * 800 XGA:1024 * 768

2000:1 10000:1

10000

3.0Kg

2xRGB,1*HDMI, 
1*composite

2*RGB,HDMI/MHL 
1*composite

1*RGB  

Unwoven

30~300”

 0.9~11.5m 0.9~11.6m 0.9 ~ 10.9m

 No 2*USB PC-Less Presentation

Optional/Yes Wireless  LAN/
Wired LAN

Wireless LAN/Wired LAN

16W (mono)*1 اسپیکر

Hitachi Maxell Confidential)عمودی و افقی( (Subject to change)

ACCENTUALIZER and HDCR
ACCENTUALIZER makes pictures look more real by enhancing shade, 
sharpness, and gloss, to make pictures clearer. The HDCR function corrects 
blurred images caused by room lighting or outside light sources and creates an 
effect similar to increasing contrast resulting in clear images even
in bright rooms.

Image Optimizer
Equipped with IMAGE OPTIMIZER, Hitachi's original function that maintains 
visibility of an image through automatic image correction in accordance with 
lamp consumption. 

Hitachi
Only

Hitachi
Only

Features

امکان ارسال تصاویر بصورت مستقیم از دستگاههای همراه مانند تلفن همراه 
) WN سری های(  MHL وتبلت از طریق کابل

 داری تکنولوژی HDCR جهت بهبود خودکار کیفیت تصاویر در فضاهایی با نور زیاد

3 LCD: تکنولوژی ایجاد تصویر 
 کاهش هزینه ها بااستفاده از تکنولوژی ImageCare  تا %48

 عمر المپ 10000 ساعت 
 شفافیت تصویر : 10000:1

 قابلیت روشن و خاموش شدن سریع 
USB ارائه مطالب بدون نیاز به کامپیوتر با استفاده از پورت 

)Crestron( مدیریت هوشمند دیتا پروژکتورها بصورت یکپارچه 
 دارای منوی فارسی 

 قابلیت اصالح حالت ذوزنقه ایی تصویر )keystone ( بصورت خودکار) عمودی و افقی (

   HDCR

Hitachi Maxell Confidential (Subject to change)

ACCENTUALIZER and HDCR
ACCENTUALIZER makes pictures look more real by enhancing shade, 
sharpness, and gloss, to make pictures clearer. The HDCR function corrects 
blurred images caused by room lighting or outside light sources and creates an 
effect similar to increasing contrast resulting in clear images even
in bright rooms.

Image Optimizer
Equipped with IMAGE OPTIMIZER, Hitachi's original function that maintains 
visibility of an image through automatic image correction in accordance with 
lamp consumption. 

Hitachi
Only

Hitachi
Only

Features

MHL

دارای تکنولوژی Accentualizer  برای افزایش خودکار شفافیت و  وضوح تصاویر   
Accentualizer



Hitachi Maxell Confidential (Subject to change)

Features

Image Optimizer

*only WN models

Data Projector

,

LP-WX3500 (LED) NEW CP-WX5505GF CP-WX4022WN  

4000Lm

30000:1 3000:1

5000

14.6kg                                       4.6Kg

1*RGB,2 *HDMI, 1*HDBaseT

1*RGB

Hybrid

30”~ 300” 

0.8 ~ 15m 0.9 ~ 16.1m

2*USB PC-Less Presentation
Wireless  LAN/

Wired LAN
Wireless LAN/Wired LAN

1*RGB,2*HDMI/MHL
1*composite

2*RGB ,1*HDMI, 5*BNC
1*composite , component ,Svideo

 Optional/Yes

8W(mono)*2 اسپیکر

5200Lm3500 Lm

WXGA:1280 * 800

6000

 1.4 ~ 16.8m

10000:1

20000

6.9 Kg

1*RGB,HDMI

1*USB

 1*16W(mono)

اصالح زاویه تصاویر از چهار جهت در کوتاه ترین زمان ممکن 
از طریق ریموت کنترل یا بصورت دستی

3 LCD: تکنولوژی ایجاد تصویر 
 عمر المپ 5000 ساعت 

 فیلتر هیبرید :5000 ساعت استفاده بدون نیاز به سرویس 
 اتصال به شبکه)WiredLAN( : قابلیت کنترل وارسال تصویر ازشبکه 

 ارتباط بی سیم )Wireless LAN(:  قابلیت ارائه مطالب بصورت بی سیم از کامپیوتر به دیتاپروژکتور
USB ارائه مطالب بدون نیاز به کامپیوتربا استفاده از پورت 

 قابلیت اصالح حالت ذوزنقه ایی تصویر )keystone( بصورت خودکار)عمودی و افقی (
HDMI دارای خروجی 

 عمر المپ طوالنی و هزینه نگهداری بسیار پایین 

Hitachi Maxell Confidential (Subject to change)

ACCENTUALIZER and HDCR
ACCENTUALIZER makes pictures look more real by enhancing shade, 
sharpness, and gloss, to make pictures clearer. The HDCR function corrects 
blurred images caused by room lighting or outside light sources and creates an 
effect similar to increasing contrast resulting in clear images even
in bright rooms.

Image Optimizer
Equipped with IMAGE OPTIMIZER, Hitachi's original function that maintains 
visibility of an image through automatic image correction in accordance with 
lamp consumption. 

Hitachi
Only

Hitachi
Only

Features

دارای تکنولوژی Image Optimizer جهت بهینه سازی خودکار 
تصاویر  مطابق با عمر المپ دستگاه

Perfect FitImage Optimizer



 iBoard W Series

)(

)(

Infrared Technology 

(USB 2.0 5m)

( ) ( ) (W1575mm *1170mm H *45 D)

 

)32000(W)*24000(D  

400dot/s

1mm

 5V -200 mA

  

 10 - 95%

Win 7,8,8.1,10  

23 kg

  

- 15    + 50  c~

Interactive Whiteboard

HTML,PDF,PowerPoint,JEPG

Template

  Text

 به اشتراک گذاری آنالین مطالب  برروی موبایل و تبلت های
 شرکت کنندگان درجلسه 

 استفاده از ماژیک معمولی برای نوشتن 
 دسترسی آسان به نرم افزار برد با اسکن QR-Code  برروی دستگاه 

 قابلیت نصب برروی پایه مخصوص برای سهولت جابجایی
 دارای نوار ابزار کاربردی برای استفاده آسان از کلیه امکانات 

WI-FI قابلیت اتصال32 کاربر بصورت همزمان از طریق 

IR تکنولوژی مادون قرمز 
 فریم ) قاب( باریک و زیبا 

 امکان استفاد با قلم و دست 
 Full HD کیفیت نمایش تصاویر با کیفیت 

 نرم افزار کاربردی و آسان  بهمراه دو نوار ابزار 
 امکان استفاده چند کاربر بصورت همزمان 

نمایشگرهای لمسی  تعاملی
Interactive Touch Screen

برد هوشمند تعاملی
              iBoard DrawView PAD

سری جدید بردهای هوشمند 
              iBoard

Interactive Whiteboard

HTML,PDF,PowerPoint,JEPG

Template

  Text
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www.noavaran-eng.com

Secretary@noavaran-eng.com

After Sale Services

 تعمیرات و سرویس کلیه تجهیزات با پیشرفته ترین ابزارهای فنی و تحت نظر مهندسین مجرب 
 تامین قطعات مورد نیاز فقط از سازندگان اصلی با ضمانت کیفیت

 توسعه شبکه خدمات رسانی در کلیه استان ها با هدف ارائه سرویس در کمترین زمان ممکن 
 تدوین استـانداردهای کیفی در زمینه نصب کلیه محصوالت شرکت مهندسی نوآوران تحقیق 
اعـــم از دیتاپروژکتـــور، برد هوشمنـــد،البراتوارزبان، ویدئوکنفرانس، دیجیتـــال ساینیـج و

سیســتم کنفرانس بر اساس استانداردهای جهانی 
 عقد قراردادهای پشتیبانی بعد از پایان زمان گارانتی 

 آموزش استفاده صحیح از تکنولوژی های ارائه شده به مشتریان به صورت رایگان
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خیابان سهروردی شمالـی،کوچه شهید   سلطانی


