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از نظر اقتصادى بسیار مقرون
به صرفه است. در این دستگاه 

مادربورد
استفاده شده است که در کنار پورت هاى ورودى و خروجى متنوع از جمله

        ،4عدد               ، پورت هاى ورود و خروج صدا  
                            داراى سیستم خنک کننده  بسیار قوى         

است و به همین دلیل براى مصارف طوالنى  پیشنهاد مى شود .
همینطور امکان استفاده از پایه قابل تنظیم تولید شده توسط  

شرکت  بهین تکنولوژى به مزایاى این دستگاه مى افزاید .

 UA 2225 E آل این وان  

 J4105 /J4125 (Elite Group) 

HDMIUSB 3.0

RJ 45 LAN connector 

Screen Size

Motherboard

Platform

Memory                              1 x SO-DIMM DDR4 2400+MHz up to 8GB

Display

STORAGE DEVICES

AUDIO         

Camera

Input / Output

Networking                        1 x RJ45 Lan 10/100/1000 

USB                                    4x USB 3.0 Gen 1

VIDEO OUTPUT                1 x HDMI Port  

WIRELESS                         Intel WiFi 802.11ac & Bluetooth 4.2

Power Supply

Mouse & Keyboard

OS Support

21.5 ”

ECS J4105 / J4125(ELite Group)

Intel®  Celeron J4105 / J4125 2.00GHz / 4M Cache,1.50 up to 2.7 GHz

1920 x 1080 Full HD

2 x SATA 6Gb/s ports (2nd SATA share with M.2 2242/2280 SSD)

 2 x Audio Jacks

2MP WEBCAM

4xUSB 3.1 Gen1, DC Power Connector, HDMI

 2xAudio jacks, 1x LAN 

1 x DC-in- 60W/ 12V 5A Adaptor

Wired

Windows 10
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قابل ارائه با پایـه نرمال و قابل تنظیـم
with Height Adjus table S tanding



Screen Size

Motherboard

CPU

Display

Graphics

Memory

Storage

Camera

Input / Output

Power Supply

Mouse & Keyboard

OS Support

21.5 ”

Asus Prime H310 T2  / Asus Prime H410T

Support Intel Up to 10th Generation

1920 x 1080 Full HD

Integrated Graphics Processor Max Resulation 4096x2304@60HZ

2x DDR4 SO - DIMM Up to 64GB

Support 1x2.5 Hard Disk, 1x M2 2280 Slot for SSD

2MP Webcam

4xUSB 3.1 Gen1, 2xUSB 2.0, DC Power Connector, HDMI,

Display Port, COM port, 2xAudio jacks, 1x LAN

90W

Wired

Windows 10

34

به دلیل قابلیت پشتیبانـى از  
پردازنده هاى  نسل 10  و همینطور

پشتیبانى از پورت              گزینه مناسبى 
براى استفاده در ادارات و سازمان هاى دولتى ،

بانک ها و دفاتر بیمه است . دارا بودن  وبکم داخلى 
با کیفیت تصویر باال از مزایاى این دستگاه محسوب مى شود 

که آن را به گزینه اى مناسب براى مصارف آموزشى تبدیل مى کند .
الزم به ذکر است که شرکت بهین تکنولوژى در راستاى حمایت

از تولید ملى و با توجه به رشد نیاز بازار اقدام به تولید داخلى تمامى 
قطعات غیر الکترونیکى این دستگاه کرده است . 

 UA 2225

COM

 آل این وان



Screen Size

Motherboard

CPU

Display

Graphics

Memory

Storage

Input / Output

Power Supply

Mouse & Keyboard

OS Support

23.8 ”

Asus Prime H310 T R2.0 / Asus Prime H410T

Support Intel Up to 10th Generation

1920 x 1080 Full HD

Integrated Graphics Processor Max Resulation 4096x2304@60HZ

2x DDR4 SO - DIMM Up to 64GB

Support 2x SATA, Support M2 2280 Slot for SSD

2xUSB 3.1 Gen1, 2xUSB 2.0, DC Power Connector, HDMI,

Display, COM port, 2xAudio jacks, 1x LAN, Card Reader

120W

Wired

Windows 10

قابل ارائه با پایـه نرمال و قابل تنظیـم
with Height Adjus table S tanding

56

آل این وان 24 اینچى یونیوو
با مادربرد ایسوس پرایم و پردازنده 
نسل10 اینتل از قابلیت پشتیبانى تا 

64 گیگابایت          از نوع           وحافظه  هاى 
داخلى از نوع                      بهره مى برد.

پردازشگر گرافیکى قدرتمند آن داراى ویژگى پشتیبانى
هم زمان از دو صفحه نمایش اسـت. پورت هاى

                                                                                                                         
از دیگر امکانات این مدل فوق العاده است. همینطور امکان
استفاده از پایه قابل تنظیم جهت سهولت کاربرى در 

این  دستگاه فراهم شده است .

RAM

SSD M.2 و SSD

DDR4 

Type-C ،USB3.1     Display ،HDMI ، COM ،





Processor

Sys tem memory

LCD Type/Resolution

I/O ports

LAN

Dimensions

Weight

Cooling

Operating noise

Operating temperature

Non-operating temperature

Operating humidity (Rh)

Non-operating humidity (Rh)

Operating voltage range

Rated line frequency

AC Adaptor

Protocol

Teradici® TERA2321(Tera2)

512MB

23.6” LED Backlight / 1920 x 1080 pixels

1 x DVI-D port, 6 x USB 2.0, 1 x Headphone port, 

1 x RJ-45, 1 x DC IN, 1 x Microphone port

10/100/1000Mb

(W) 569.6 x (D) 183.5 x (H) 412.3 mm (with stand)

4.85kg (approximate)

Fanless

No noise

5oC ~ 35oC

-20oC ~ 60oC

10% ~ 90% (non-condensing)

5% ~ 90% (non-condensing)

100 ~ 240 VAC

50 ~ 60 Hz

19V, 65W, 3.42A

VMware® Horizon View™

زیروکالینت مدل
محصولى مى باشد با طراحى بسیار بى نظیر  

که به صورت آل این وان طراحى شده است .
این زیروکالینـت از نظر سخــت افزارى داراى 

پردازنده ترادیچى              به  همراه 512 مگابایت حافظه رم 
         مى باشد. این زیروکالینت داراى صفحه نمایش 6 .23

اینچى از نوع                                  است که امکان نمایش  
تصاویر با رزولوشن          را  د  ر کنار تصاویر سه بعدى                دارد .

 این زیروکالینت تحت پروتکل          توانایى اتصال به  
سرور هاى               و سرورهاى ابرى را نیز دارد.

این آل این وان زیروکالینت ، داراى شش پورت
یک پورت         ، یک پورت         ، یک پورت میکروفون 

و هدفون مى باشد. زیروکالینت         قابلیت پشتیبانى از شبکه سیمى با سرعت 1 گیگابیت 
بر ثانیه را داشته و منبع تغذیه آن کم مصرف و در حدود 65 وات میباشد .

A200Z

A200Z

On-Premise

Full HDFull Frame

DDR3

TERA2321 

Diagonal LED-BackLight

PCoIP

USB2.0

RJ-45DVI-D

8 7



Processor 

Memory 

Maximum Resolution 

Ports 

Ethernet 

Dimensions 

Weight 

Operating Temperature 

Relative Humidity 

Operating Voltage Range 

Rated Line Frequency 

Output Voltage 

Protocols 

Regulatory 

Teradici TERA2321(Tera2)

512MB

1x 2560×1600 (with special dual-link DVI cable–option)

 2x 1920×1200 (A special dual-link DVI cable is required

 that connects to the two DVI ports on

 the w100 and outputs a dual), l-link DVI signal to

 a DVI monitor capable of supporting 2560×1600 resolution.

1xHeadphone, 4 x USB, DC-IN, DVI-D, DVI-I, Kensington lock slot

 Microphone, RJ45

10/100/1000Mb

39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm

362g (approximate)

0oC~ 35oC

10% ~ 90% (non-condensing)

100 ~ 240 VAC

50 ~ 60 Hz

+5V DC

VMware® Horizon View™

BSMI, CB, CCC, CE, Energy Star, FCC, NRTL, VCCI

910

W100  

PCoIP

PCoIP

TERA2321  Teradici 

زیروکالینت
از منحصر به فرد ترین 

محصوالت شرکت بهین تکنولوژى 
مى باشد که بر پایه پردازنده           مدل               طراحى

 و ساخته شده است. این زیروکالینت مختص پروتکل بسیار قدرتمند 
و بستر مجازى سازى دسکتاپ                         میباشد. این   زیروکالینت پروتکل

را به صورت سخت افزارى توسط چیپست ترادیچى پشتیبانى مى کندکه نتیجه                  
 آن سرعت باال و عملکرد بهینه در هنگام استفاده، مخصوصا پخش مالتى 

مدیا و اجراى نرم افزارهاى گرافیکى و سه بعدى است. این مدل زیروکالینت مناسب
 

به همراه تامین امنیت بسیار باالى اطالعات مى باشند.

Vmware Horizon 

 سازمان هایى است که تعداد زیادى کاربر دارند و نیازمند مدیریت مرکزى دستگاه ها



Indus trial Mini 
Computers

مینى کامپیوتر صنعتى



مینى کامپیوتر
          از 8گیگابایت حافظه رم                

پردازنده دو هسته اى 
با فرکانس 2 گیگاهرتز، حافظه گرافیکى آنبرد 

                             و پشتیبانـى از                                        
حافظه  از نوع                بهره برده است  .

همچنین امکان نصب واى فاى و بلوتوث  3/4
نیز وجود دارد و داراى                                                                     نیز مى باشد .

این مینى کامپیوتر در ابعاد                              میلیمتر تولید شده و به دلیل ابعاد
کوچک و سبک بودن این محصول،  مى توان از آن در شرایط کارى سخت همچون مصارف 

صنعتى استفاده کرد. این دستگاه براى بانک ها و ادارات نیز مناسب مى باشد .

 UR1 K3 - 6006

  FanlessDDR3

Intel Core i3-6006U 

Intel HD Graphics 520

mSATA 

Modem (optional)

BOOT Mode: Power on/PXE/Wake-on-LAN

214 x 179 x 52

CPU

Chipset

RAM

Storage

Graphics

Network

Extendable

OS Support

Working Temperature

Dimention

I/O

Intel I3-6006U 2.0GHz Dual core ,3 MB InteI  Smart Cache 
Products formerly Skylake

2 x DDR3 4GB Up to 32GB

128GB SSD mSATA (SSD 2.5”)  

Intel HD Graphics 520,Support 4K 

10/100/1000M Adaptive

WIFI+BT ; 3/4G Modem (Optional) 

Windows 7 / 8 / 10

-10 - 60”C

214 x 52 x 179 mm

Power, 6xUSB2.0, 1/8"(3.5mm)MIC, 1/8"(3.5mm)SPK  

Giqa RJ45 LAN , LPT, RS232 COMx2

2xUSB3.0, VGA output, HDMI, DC12V Input

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1112



مینى کامپیوتر یونیوو  مدل 
          با پردازنده اینتل مدل              

حافظه کش 3 مگابایت و  با فرکانس 2 گیگاهرتز    
توسط بهین تکنولوژى تولید و  وارد بازار شده است . این

مینى  پى  سى قابلیت پشتیبانى از 1 هارد 
و 1 هارد                  و حافظه رم 4 گیگابایت             با فرکانس 1333/1600  

مگاهرتز  و با ظرفیت قابل  ارتقا تا 16 گیگابایت را دا را  است. حافظه گرافیکى آنبرد  
                              از دیگر مشخصات این دستگاه به شمار مى رود  .
پورت هاى پنل جلوى این مدل مانند پورت هاى                 و پورت هاى 

سهولت دسترسى را براى کاربران به همراه دارد. این مینى کامپیوتر با وزن 1.51 کیلوگرم    
در ابعاد                                  میلیمتر تولید شده و مناسب محیط هاى صنعتى، ادارى و بانک ها مى باشد .

 UR1 K3 - 5005

DDR3

Core i3-5005U

mSATA  pcie

 SATA 2.5”

Intel HD Graphics 5500

USB 3.0Audio Jack

197.5 x127 x47.5

Processor 

Chipset 

RAM 

Cache 

Storage 

Graphic 

LAN 

Extendable 

Case 

Operating System 

OS Support 

Working Temperature 

Dimensions 

I/O 

Hyper-Threading 

Operation Voltage 

Optional Bracket 

Intel core i3-5005U 

Broadwell 

2xSODIMM, DDR3L 1333MHz/1600MHz, Max 16 GB

3 MB 

1×2.5'' SATA, 1xmSATA pcie, SSD/HDD 

Intel HD Graphics 5500

adaptive 10/100/1000 x 2 x Ethernet

WIFI + BT ( Optional ) 

Fanless Aluminioum Vesa Mount Enable

Win 10 32&64 bit enable

Linux, Windows ( Not include XP )

-10 – 60'' C

197.5x127x47.5 mm 

1.8" SPK & 1.8", DC 12v input, DP, Giga Rj45 LANx2,

 HDMI, Power, Reset, 

RS232 COM ( Cus tomizable ) x2, RS232 COM ( Standard )x2

Type-C, USB 2.0×2, USB 3.0 x2, VGA

Yes

12V-5A

VESA Mount

1314

Fanless
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مینى کامپیوتر
محصول منحصر به فرد  تولید شده   

توسط  شرکت بهین تکنولوژى،  تنها مینى کامپیوتر 
موجو در بازار است که با دسکتاپ قابل مقایسه و البته 

در رقابت  است.  این مینى کامپیوتر با قابلیت ارتقاء
پردازنده ، هارد  و  رم نیاز طیف  وسیعى از مشتریان را به نحو 

احسن پاسخگو خواهد بود .
مادربرد  این دستگاه         یا         از برند           یا         بوده که از فن و 

هیت سینک مخصوص خود بهره مند است. این دستگاه  فوق العاده با پشتیبانى از
پردازنده هاى اینتل                                        نسل 8 تا 10 در نوع 

خود بى نظیر است .

                                                                                    

 

UR1 Plus

H310  H410  ASUSECS

15

 Pentium, Celeron   Core i3 to Core i7,

Processor

Storage 

Ram

Audio 

Graphic 

LAN 

Extendable 

I/O 

Intel Pentium Gold G5420, Intel Coffe Lake Pentium Gold G5400,

Intel core i3 to Core i7 Generation 8 to 10

SSD 128GB up to SSD 512GB, SSD M.2

2x DDR4 up to 64GB

 Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming

Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC 

Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support 

Gigabit LAN Controller(s), Realtak RTL8111H 

M.2 Socket 1 with E key, WIFI + BT (Optional) 

2 x Audio jack(s), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen1 (blue),

DC power connector(s), Display Port, HDMI, RJ45 GB LAN

Vesa Mount



مینى کامپیوتر
محصول منحصر به فرد  تولید شده   

توسط  شرکت بهین تکنولوژى،  تنها مینى کامپیوتر 
موجو در بازار است که با دسکتاپ قابل مقایسه و البته 

در رقابت  است.  این مینى کامپیوتر با قابلیت ارتقاء
پردازنده ، هارد  و  رم نیاز طیف  وسیعى از مشتریان را به نحو 

احسن پاسخگو خواهد بود .
مادربرد  این دستگاه         یا         از برند           یا         بوده که از فن و 

هیت سینک مخصوص خود بهره مند است. این دستگاه  فوق العاده با پشتیبانى از
پردازنده هاى اینتل                                        نسل 8 تا 10 در نوع 

خود بى نظیر است .

                                                                                    

 

این تین کالینـت ها
محصول تولید شده توسط شرکت 

بهین تکنولوژى است که از بهترین سرى هاى 
تین کالینت مى باشد. این مینى پى سى با استفاده از 

پردازنده                       که با فناورى 14 نانومترى با عملکرد 
 فوق العاده بهینه ساخته شده  و براى محیط هاى ادارى و تجارى گزینه 

مناسب و بسیار قدرتمندى است.  این پردازنده مشکالت سیستم عامل ویندوز 10 و
نرم افزارها را با حافظه کش دو برابرى حل کرده است.

این تین کالینت ها داراى حافظه رم  از نوع              با فرکانس 2400 مگاهرتز مى باشد که در نوع خود بى نظیر است
و مى تواند تا سقف 8  گیگابایت افزایش پیدا کند و  قابلیت پشتیبانى از حافظه هاى جانبى                        و 

             را دارد .  این دستگاه با بهره ورى از 4 عدد                مشکل همیشگى کمبود          را حل کرده است. 

Gemini lake

SSD SATA

DDR4

USB3.0USB SSD M.2

Processor 

RAM 

Other Storage 

Audio 

Video Output

LAN 

Ports 

Operating System 

Power Supply 

Dimensions 

Intel® Celeron J4105 / J4125  2.00GHz / 4M Cache,1.50 up to 2.7 GHz

1x SO-DIMM DDR4 2400+MHz up to 8GB

1x SATA, 1xM2 Slot

2x Audio Jacks

HDMI

1x RJ45 GB LAN

4x USB 3.0

Windows 10

1x DC-in / 65W/ 19V Adaptor

 180x 205x45mm

1718



UA-2225
Made In Iran

قابلیت تغییر مادربورد و متعاقباً کاهش چشمگیر قیمت
به دلیل اینکه بخش هاى غیرالکترونیکى دستگاه به طور کامل ساخت داخل است

جهت خرید توسط سازمان هاى دولتى در ارجحیت قرار دارد    .
پشتیبانى از پردازنده هاى نسل 10

داراى پورت هاى ورودى و خروجى متنوع

مناسب سازمان ها
For Organization

مناسب  دانشگاه ها
For University

کاربردهاى  آل این وان
و آل این وان زیروکالینت

All in Ones

1920

 مناسب فروشگاه هاى زنجیره اى
Chain Stores
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UA- 240

 داراى تعداد زیادى از پورت هاى ورودى و خروجى
کیفیت تصویر با وضوح باال بدون خطاى رنگى 

قابل ارائه با پایه نرمال و قابل تنظیم
مناسب بانک ها و سازمان ها

22

All in One Zero Client
A200Z

طراحى کامپکت و اشغال فضاى بسیارکم
 صفحه نمایش

طراحى بدون فن و بى صدا 
Full HD



کاربردهاى   مینى کامپیوتر
و  زیروکالینت 

Mini Computer and
 Zero Client Usages

کوچک، کم جا ، سبک و بى صدا
قابلیت ارتقاء قطعات داخلى رم، هارد و سى پى یو

قابل جایگزینى با کیس هاى کامپیوترى بزرگ در تمامى سازمان ها و ادارات
داراى وزا مانت جهت اتصال به مانیتور

UR1 Plus

مناسب ادارات
 Offices

مناسب  بیمارستان ها
Hospitals

مناسب بانک ها
 Banks

2324



UR1- 4105
UR1- 4125

با قیمتى مناسب و اقتصادى مناسب براى  ادارات و سازمان هایى با سیستم اتوماسیون
راه حلى مناسب براى سازمان هایى با نرم افزارهاى سازمانى منحصر به فرد

به دلیل مصرف انرژى پایین مناسب ادارات و سازمان هاى پرجمعیت به منظور صرفه اقتصادى
کم جا و سبک

UR1 K3- 5005

به دلیل فن لس بودن مناسب براى مراکز صنعتى و کارخانه ها به منظور استفاده هاى 
طوالنى مدت 

داراى پورت هاى مخصوص مورد نیاز در بانک ها
به دلیل ضد گرد و غبار بودن مناسب براى محیط هاى صنعتى

2526



UR1 K3-6006

به دلیل فن لس بودن مناسب براى استفاده هاى طوالنى مدت در ادارات و کارخانجات و مراکز صنعتى 
داراى پورت هاى مخصوص مورد نیاز در بانک ها

ضد گرد و غبار و کامال بى صدا

Zero Client (W100)

تامین امنیت اطالعات
مدیریت مرکزى کاربران و دستگاه ها

کاهش هزینه هاى انرژى و هزینه هاى نگهدارى

2728



Height Adjus table
 S tand

پایه قابل تنظیم
مناسب براى مانیتور و آل این وان

29

IT  شرکت بهین تکنولوژى با 29 سال سابقه فعالیت مستمر  در زمینه 

 از  سال 1397 فعالیت خود رادر زمینه تولید و عرضه محصوالت 

مینى کامپیوتر، آل این  وان، زیروکالینت ، پایه هاى آل این وان و مانیتور

IT آغاز نموده است و تاکنون گام هاى بسیار مثبتى جهت رفع نیاز هاى کشور در زمینه      برداشته است .


