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Hakkımızda 

 ARGENOM ELEKTRONİK YAZILIM LTD. ŞTİ. proje başvurusunun Gazi 
TEKMER Müdürlüğü tarafından desteklenme kararı ardından 06.05.2010 
tarihinde KOSGEB işliğinde kurulmuştur. 

 Ürünlerinin tasarımını tamamen kendisi yapan ARGENOM Elektronik 
sahip olduğu ürünleri ve kabiliyetlerini hızla artırarak alanında lider olmayı 
hedeflemiştir. 

 Öncelikle temel elektronik tasarım altyapısını oluşturan ARGENOM 
Elektronik, yol haritasına uygun olarak elektronik kart, gömülü yazılım, 
cihaz ve sistem seviyesi ürünlerini geliştirmeye, müşterilerine sunmaya 
devam etmektedir. 
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Sernet™ Ürün Grubu 

 SerNet™ ürün ailesi çeşitli otomasyon, algılama, güvenlik uygulamalarında 
arayüz uyumlama amaçlı kullanılabilecek cihazlardan oluşmaktadır. 
Hâlihazırda sunulan ürünler çeşitli seri kanal standartlarının 10/100Mbit 
ethernete çevrilmesini sağlamaktadır. 
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UzakRöle™ Ürün Grubu 

 UzakRöle™ ürün ailesi çeşitli otomasyon uygulamalarında kontrol amaçlı kullanılabilecek 
cihazlardan oluşmaktadır. Ürünler sağladıkları arayüz özelliklerine (Ethernet, RS422, GSM, 
WiFi, ZigBee) göre çeşitlenmiştir. UzakRöle™ ürün ailesinde kullanılan röleler 5A, 250VAC 
özelliğindedir. UzakRöle™ ürünlerini farklı arayüz özellikleri ve farklı yeteneklerdeki/sayıdaki 
rölelerle uygulamaya özel hale getirebilmek mümkündür.  
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ElektroDuyu™ Ürün Grubu 

 ElektroDuyu™ ürün ailesi çeşitli otomasyon, algılama, güvenlik uygulamalarında algılama 
amaçlı kullanılabilecek cihazlardan oluşmaktadır. Ürünler sağladıkları arayüz özelliklerine 
(Ethernet, RS422, GSM, WiFi, ZigBee) göre çeşitlenmiştir. Elektroduyu™ ürün ailesinde 
sıcaklık, nem, PIR (hareket), ışık algılayıcılar kullanılmıştır. Elektroduyu™ ürünlerini farklı 
arayüz özellikleri ve farklı yeteneklerdeki algılayıcılar ile uygulamaya özel hale getirebilmek 
mümkündür.  
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FPGA Video ve Veri Toplama Kartı 
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 FPGA Video ve Veri Toplama kartı çeşitli arayüzleri (RS232, CAN Bus, Ethernet, x2 Analog 
Video Giriş/Çıkış, JPEG2000 video encoder/decoder, 10km 1.25GBd Fiberoptic Arayüz) ve 
üzerindeki gelişmiş FPGA (Spartan-6 FPGA XC6SLX45T) ile farklı amaçlarla kullanılabilecek 
bir üründür. Sahip olduğu bir adet genişleme konnektörü ile özellikleri arttırılabilmektedir.  
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Mobil Yazılım-1 
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 Mobil uygulama ürünlerimiz (IOS/Android) cihazlarımızın mobil cihazlardan da 
gözlenmesini/kontrol edilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. 
 
 

17.05.2016 



Mobil Yazılım-2 
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 Projeye özel mobil uygulamalar (IOS/Android), cihazlarımızla oluşturduğumuz 
sistemlerimizi bütünlemekte, mobil cihazlardan uzaktan izleme/kontrol edilebilme 
imkanı sağlamaktadır. 
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Sistem Çözümleri-1 

 Algılama 
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Sistem Çözümleri-2 

 Otomasyon 

11 info@argenom.com 17.05.2016 



Sistem Çözümleri-3 

 Güvenlik 
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Özel/Konsept Ürünler 1: 
Aydınlatma Ürünleri 

 Zigbee Role Kontrol kartı, özel geliştirilen arayüzü sayesinde haftalık - aylık programlar  
konulabilir, birimler gruplandırılıp, gruplar ayrı ayrı yada topluca kontrol edilebilir. Sistem 
toplam 256 kontrol birimi destekler. Bir birleri üzerinden bilgi ilettiklerinde her birinin bir 
diğeri ile önlerinde bir engel yoksa 1KM ye kadar haberleşebilir.  
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DMX ve DMX Wi-Fi Aydınlatma Kartı 
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 DMXISIK IK100DMX, parlaklığı besleme gerilim ve akımı ile kontrol edilebilen aydınlatma 
cihazlarının ışık parlaklığını, kablo üzerinden aldığı sinyalle veya el ile manuel olarak kontrol, 
Wi-Fi DMXISIK IK100DMX, aydınlatma cihazlarının ısık parlaklığını, kablolu ve kablosuz   
(Wi-Fi) olarak aldığı sinyalle veya el ile manuel olarak kontrol edilebilmesini sağlayan 
üründür. Ayrıca karta entegre step motor sürücüsü sayesinde lamba konumunu ya da 
aydınlatma açısını değistirmeye olanak sağlar. 
 
 



Özel/Konsept Ürünler 2: 
Trafik Sinyalizasyon Sistemi 

 Özel bir proje için kavşak sinyalizasyonunu sağlayan aşağıdaki 
sistem (Direk Kontrol Kartları, Kavşak Kontrol Kartı, Video-Fiber 
Kodek Kartı, Anakart, Gömülü Yazılımlar) tarafımızdan 
geliştirilmiştir. 
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Özel/Konsept Ürünler 3: 
SmartSense 

 SmartSense konumlandırıldığı yerdeki nem ve sıcaklık bilgilerini istenilen aralıklarda toplayan 

       ve Wi- standardı ile bu bilgileri kablosuz olarak gönderebilen bir datalogger cihazıdır. Android 

       ve IOS platformundaki mobil cihazlar ile kontrol edilebilir ve istenilen bilgi bu cihazlar ile hem 

       Wi-Fi hem de internet üzerinden alınabilir. Pille çalışan ve priz seklinde 220V prize takılan şekilde 

       iki çeşidi vardır. 
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SmartPriz 

 Evde veya ofiste bulunan elektrikli cihazınızı hem mekanın içinden hem de internet bağlantısı ile dünyanın 
her yerinden kontrol edebilirsiniz. 
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SmartDim 

 Evde veya ofiste bulunan dimmer özellikli ışığınızı hem mekanın içinden hem de internet bağlantısı ile 
dünyanın her yerinden kontrol edebilirsiniz. 
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SmartAnahtar 

 SmartAnahtar tavan adınlatmalarının vaviyen olarak akıllı telefon ve tabletler üzerinden uzaktan kontrol 
edilebilmesini saglayan bir üründür. 

17.05.2016 19 



Hizmetlerimiz-1 

 ARGENOM Elektronik, sahip olduğu ürün geliştirme kabiliyetleriyle her türlü 
elektronik kart, gömülü yazılım, elektronik cihaz ve bunlardan oluşan sistem 
ihtiyaçlarınız için çözüm sağlayabilmektedir. 

  

 ARGENOM Elektronik, kullanım konseptinden, kalifiye edilmiş ürüne uzanan 
aşamaların her birinde gerekli mühendislik hizmetini sunabilecek bilgi ve 
tecrübeye sahiptir. 
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Hizmetlerimiz-2 
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FARKLARIMIZ 

 Gereklerin oluşturulması 

 Hızlı malzeme temini 

 Çözüm ortaklarımız 

 Hızlı prototipleme 

 Bağımsız test 

 Konfigürasyon yönetimi 

 Eğitim sistemi 
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Hedeflerimiz 

 Endüstriyel ve Savunma Sanayi alanlarında veri 
toplama ve arayüz ihtiyaçlarını profesyonel 
biçimde karşılayarak ulusal ve uluslararası 
piyasada yer almaktır. 

 

 

 

 Teşekkür ederiz. 
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