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 فروشگاه ایمن الکترونیک یاس

 خدمات و  دستاوردهای ، معرف
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 :ایمن الکترونیک یاس     نام فروشگاه 

 :شخصی    نوع فروشگاه 

 :1389  تاریخ تاسیس   

 :035-36242475 تلفن شرکت 

 :وب سایت CCTVYAS.IRWWW. 

  ایمیلآدرس : info@cctvyas.ir   

 :09120419151-09138505350  شبکه ها اجتماعی  

 : 3536242475 شماره فروشگاه 

  39، انتهای بلوار مدرس، میدان خاتمی کوچه طالب ، پالک  استان یزد :فروشگاه آدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشگاهاطالعات 
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  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _مجتمع مسکونی فوالد  

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _سازمان تعاون روستایی 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ داروخانه شبانه روزی ابن سینا

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 شهرستان مهریز  _ معدن شن و ماسه وحدت

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ شرکت ذوب و نورد مس

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _مدرسه دبستان نیک اندیشان 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ دی دام مرصوصیشرکت تول

 مشتریان ما 
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  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ مجموعه کوره آجر پزی برادران شاهی

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ هکتار روستا منشاد 12مزرعه پرورش گردو به مساحت 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد –اصفهان  _ انتقال آب 2آب منطقه ای ایستگاه

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد –اصفهان _ انتقال آب  4آب منطقه ای ایستگاه

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 (1فاز یزد ) _اداره کل زندان های 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 شهرستان اردکان _  اداره کل زندان های

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _نمایشگاه بین المللی 

 

 مشتریان ما 
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  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 (2و فاز  1) فازیزد   _ امامزاده جعفر علیه السالم بلوار امامزاده 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ امامزاده سید جعفرعلیه السالم بلوار جمهوری

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 (2و فاز  1)فاز یزد  _ امامزاده سید نصراهلل ) شنبه(

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ موزه نسخ خطی امامزاده جعفری )ع(

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ هتل کاروانسرای مشیر 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ بیمارستان گودرز

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 شهرستان خاتم _ اداره ثبت احوال

 

 

 مشتریان ما 



 

 ایمن الکترونیک یاس

09120419151  
info@cctvyas.ir 

 

 

 

 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ مدرسه حوزه علمیه مصلی

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ حوزه علمیه خان

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 شهرستان تفت _   کارخانه تولید قند و نبات افضلی

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _داری مختاری دام

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 تفتشهرستان _دانشگاه شهید مطهری 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ 2مجتمع مسکونی باران

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ 2مجتمع مسکونی همراز

 

 مشتریان ما 
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  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ 3مجتمع مسکونی همراز 

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ مجتمع مسکونی نیلوفر

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _  مجتمع مسکونی عرفان

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یزد _ مجتمع مسکونی رز

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 کارخانه یزد باف

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 مجتمع تجاری ماهد

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 یکتا آلومینیوم نورد  شرکت 

 

 مشتریان ما 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR929IR929&sxsrf=ALeKk00kgfvdWZEzJFDsYaUeTqR5Qs4AmA:1617778550458&q=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiRxMzexuvvAhUFwAIHHQmNAmEQBSgAegQIARAx
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR929IR929&sxsrf=ALeKk00kgfvdWZEzJFDsYaUeTqR5Qs4AmA:1617778550458&q=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiRxMzexuvvAhUFwAIHHQmNAmEQBSgAegQIARAx
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  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 غذاپزی یوسفی

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 اتحاد طال فروشان

 

  طراحی و اجرای سیستم های نظارتی تصویری شبکه ای 

 مرغ و ماهی جوادیانفروشگاه 

 

  و غیره 

 

 

 

 

 

 باعث افتخار ماست که به حلقه امنیت مشتریان ما بپیوندید.

 

 مشتریان ما 


