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 کنترل هوشمند روشنایی 

سنسورهای حرکتی، سنسورهای تشخيص نور مندی از در يك سيستم هوشمند ساختمان با بهره   

محيط و نصب کليدهای هوشمند عالوه بر امكان تنظيم ميزان نوردهی محيط، مصرف انرژی تا حد 

يابد. بطور کلی امكاناتی که در راستای کنترل روشنايی در يك خانة هوشمند در چشمگيری کاهش می

 .در ادامه تشريح شده استگيرد اختيار کاربران قرار می

 قابليت کنترل سيستم روشنايی به طور مجزا برای هر ناحيه .1

  (.و ورود، خروج، مهمان، خواب) قابليت کنترل سيستم روشنايی بر اساس سناريوهای مختلف .2

 قابليت کنترل سيستم روشنايی بر اساس حسگر .3

 تنظيم هوشمند ميزان روشنايی .4

 از طريق تلفن هوشمند و وب قابليت کنترل و فرمان به سيستم روشنايی در خارج از منزل .5

 (dimmerقابليت تنظيم شدت نور) .6

 سيستم نورپردازی پيشرفته .7
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 سیستم پرده برقی، کرکره، سایبان، درب هوشمند و اتوماتیک: 

گيری از کليدهای هوشمند و صفحه نمايش لمسی در توان با بهرهمی در يك سيستم هوشمند   

امكان های دستوری مختلف همچون دستور مستقيم، سناريو و يا حتی با گوشی هوشمند و وب قالب

توانند در صورت در سيستم هوشمند پرده برقی می باشد.به آسانی ميسر میاز راه دور  کنترل تجهيزات

و  های مختلف و يا تحت عواملی همچون تمايز شدت نور داخلتمايل کاربر بصورت اتوماتيك در زمان

خارج ساختمان و يا شدت گرمای محيط باز و بسته شوند بدون آنكه نياز به صرف وقت و انرژی خاصی 

  .ها باشدجهت مديريت وضعيت پرده
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 سرمایش و گرمایش هوشمند 

پذيرد دمای برای کنترل سيستم سرمايش و گرمايش که به وسيله دستگاه تهويه مطبوع انجام می   

ت زمانی نمايد. دراين حالکاربرتنظيم گرديده دمای خواسته شده شروع به فعاليت میپيش فرض توسط 

 که دمای فضای مذکور به حد مطلوب رسيد فرمان توقف فعاليت سيستم سرمايش و گرمايش توسط

 انجامد.گرددکه منجر به کاهش مصرف انرژی میبرنامه از پيش تعيين شده صادر می

توان به همين هدف دست های سنتی نيز میکه با استفاده از ترموستاتشايد اين سوال پيش آيد    

ای در فضا باز است سريعا تشخيص تواند زمانيكه درب يا پنجرهيافت!، اما بايد گفت سيستم هوشمند می

داده و سيستم گرمايش سرمايش آن فضا را بصورت خودکار خاموش نموده و مانع از هدر رفتن انرژی 

باشد. از طرفی امكان کنترل اين امر در زمان استفاده از ترموستات سنتی امكان پذير نمی شد. در حاليكه

امكان کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان   ها از جمله مزايای سيستم هوشمند است.يكپارچه فن کويل

زان روشن هم وجود دارد تا با استفاده از سنسورهای مختلف دمای محيط و موتورخانه بهترين زمان و مي

را محاسبه کند و ضمن نگه داشتن دما در رنج مناسب ، در مصرف انرژی هم  بودن مشغل و پمپ ها

 جويی نمايد.صرفه
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 دوربین مدار بسته و سیستم کنترل امنیتی و حفاظتی  

برقراری ايمنی و امنيت در يك ساختمان مسكونی همواره يكی از دغدغه های ساکنين بوده است.    

های هشدار، سنسورهای حضور، های پسيو نظير آژيرها و زنگيك خانه هوشمند عالوه بر سيستم در

های اکتيوی نظير شبيه سيستم–سنسورهای تشخيص شكسته شدن شيشه و سنسورهای درب و پنجره 

امكاناتی که خانه هوشمند در بحث ايمنی و  سازی حضور نيز در بحث سيستم امنيتی وجود دارند.

 توان به موارد ذيل اشاره کرد:دهد، میدر اختيار ساکنين قرار میامنيت 

 

، قابليت فعال کردن سيستم امنيتی براساس مدهای امنيتی متفاوت نظير خروج از منزل .1

 مسافرت، شب و ...

شود و همچنين در های هشدار داده میدرصورت ورود شخص غير مجاز به داخل منزل زنگ .2

 .کندارسال می SMSمنزل سيستم هوشمند به صاحبخانه  صورت عدم حضور ساکنين در

از  سيستم هوشمند در ساعاتی ،شبيه سازی حضور: درصورت انتخاب سناريو امنيتی مسافرت .3

مچنين روشن و خاموش نموده و هرا ها شبانه روز بر اساس زمانبندی معين تعدادی از چراغ

 ر دارد.بيايد که کسی در داخل منزل حضوکند تا اين تصور بوجود ها را باز و بسته میپرده

دار و يا ها در هنگام خروج از منزل به صورت زنگ هشآگاهی از باز و بسته بودن در و پنجره .4

 به صورت پيام صوتی 
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سوزی سيستم هشدارهای الزم را به صورت زنگ هشدار و يا پيام صوتی در صورت وقوع آتش .5

خانه پيام ارسال در داخل منزل به صاحب ساکنين کند و در صورت عدم حضوراعالم می

 کند.می

 امكان مشاهده دوربين مدار بسته از طريق نرم افزار موبايل .6

انه خامكان يكپارچه سازی با آيفون ساختمان جهت جوابگويی به مهمان حتی زمانی که در  .7

 تشريف نداريد

لك جهت ورود اتوماتيك و بدون کليد توسط ما RFIDامكان يكپارچه سازی با سيستم های  .8

 يا از درب پارکينگ

 امكان کنترل و بررسی ورود و خروج های مشكوک .9

 

 حریق اطفاء یا اعالم 

نعتی صها و اماکن مسكونی و های اعالم حريق به طور گسترده در ساختمانامروزه از سيستم   

ع دادن اقل برسانند و همچنين برای اطالهای ناشی از حريق را به حدشود تا خسارتاستفاده می

ن از تلفات شود تا حداالمكاها استفاده میبه ساکنين ساختمان در مواقع بروز حريق از اين سيستم

 جانی جلوگيری شود.
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شود. به طور برای تشخيص حريق از اثرات سه گانه آن يعنی دود و حرارت و شعله استفاده می 

اند. ( ساخته شدهAddressableدر دو نوع آنالوگ و آدرس پذير )های اعالم حريق کلی سيستم

احی با توجه به اهميت باالی اين سيستم و خسارات ناشی از آن طر مدرن سيستم البرزشرکت 

 ,NFPA EN54,LPCB , ULخود را بر اساس استانداردهای روز دنيا مانند استانداردهای

DIN اری و تعمير آموزش خواهد دادانجام داده و کارفرما را در زمينه نگهد. 

 اتوماسیون فضای سبز، باغچه 

 

ه ريزی هست باغچه شما قابل برنام ،ديگر نگران آبياری باغچه خود نباشيد در سيستم خانه هوشمند   

جداگانه  طوری که اين سيستم به نوع گياهان شما حساس باشد و آداب نگهداری هر گياهی را به صورت

گه دارد. نرعايت کند. بعضی گياهان را صبح آبياری کند بعضی را بعد از ظهر و بعضی را فقط مرطوب 

يل شما عمل ای با توجه به مری به صورت هوشمندانهتصور کنيد که آبنما، نورپردازی، رقص نور و آبيا

د شخصا آنها ها را تا پاسی از شب روشن نگه داريد و بعد خوديگر نيازی نداريد که هميشه چراغ کنند.

ن روشنايی تواند به صورت اتوماتيك با توجه به ساعت، روزهای هفته، ميزارا خاموش کنيد. سيستم می

به انجام  را انجام دهد يا اينكه با فشار يك دکمه يك سناريوی مشخص راکارهای از قبل تعريف شده 

  برساند.
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 اتوماسیون استخر و جکوزی هوشمند 

 هاسيستم تمامی ويال به ورود از قبل. بگيريد نظر در را باشدمی استخر مجموعه به مجهز که ويال يك   

 کنيد، باز استخر شدن پر برای را آب بايد ورود از بعد شما باشد،می خالی کامالا  استخر آب و خاموش

 تا کنيد صبر ساعت چند مساعد مقدار به آب دمای رسيدن برای و کنيد روشن را تصفيه سيستم

 . دهند انجام خود کار گرمايشی هایسيستم

 

 بر گزينه يك زدن با حرکت از قبل کافسيت تنها هوشمند، سيستم به استخر تجهيز و بكارگيری با   

 هایشير شوند،می روشن آب هایپمپ. کنيد صادر را استخر سازی آماده دستور خود همراه تلفن روی

 تدريج به شيرها ،نياز مقدار به آب رسيدن از بعد شودمی آغاز آبگيری کار شده باز بخش هر به مربوط

 صورت به آب سالمت آناليز و بررسی با تصفيه سيستم سپس. شودمی متوقف آبگيری و شده بسته

 را شما الايده آب دمای هوشمند سيستم نهايت در و. کندمی آب سالمت تنظيم به اقدام هوشمند

 .باشدمی استفاده قابل مجموعه و شده انجام امور کليه شما ورود هنگام و کرده تنظيم

 .انداستخر و جكوزی هوشمند بررسی شدههای در ادامه چند مورد از کاربرد   

 آب PHکنترل کيفيت و سالمت آب، کنترل سطح  .1
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 کنترل دمای آب استخر، جكوزی و محيط .2

 کنترل حجم آب پر و تخليه آب استخر .3

 کنترل سقف مكانيزه استخر .4

 تنظيم نورپردازی استخر  .5

 سیستم هوشمند تجهیزات صوتی و تصویری 

ها ويزيونجهت روشن و خاموش نمودن تل IRدر خانه هوشمند ديگر نيازی به استفاده از ريموت    

توان یمسيستم هوشمند وجود دارد که  ها نخواهيم داشت. اين قابليت درها و يا اسپليت LCDو 

 های کنترلی مختلف را به کليدهای هوشمند انتقال داد و تغييرات هريك ازکدهای ريموت

توانيد با استفاده از سطح باالتر، شما میيا در  ها را از هرکليد در هر فضا اعمال نمود ودستگاه

ه خود های وسايل الكترونيكی مورد استفادها کليه ريموتهای پرتابل و تبلتصفحه نمايش لمسی

 .ردازيدرا بصورت يكجا در اختيار داشته و تنها با يك کليك به مديريت هريك از آن وسايل بپ
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 پارکینگ هوشمند و مکانیزه 

ای حتی برخی از گردند و به گونهها به عنوان جز الينفك محسوب میها در ساختمانپارکينگامروزه 

برداری هرهها متناسب با نوع بگردند. اين پارکينگها در قالب پارکينگ طبقاتی اجرا میاين ساختمان

برای ها برداری از پارکينگهای مختلفی نياز دارند. به طور خالصه فرآيند بهرهبه سيستم

 .توان به شرح ذيل خالصه نمودکنندگان را میاستفاده

 

 اطالع از وضعيت پارکينگ .1

 صف ورود به پارکينگ .2

 کنترل دسترسی به پارکينگ .3

 هدايت شدن به خلوت ترين مسير و نزديك ترين محل پارک منطبق با نياز راننده .4

 هدايت شدن به سمت نزديك ترين راه انتقال به طبقات .5

 پيدا کردن خودروی پارک شدهراهنمايی جهت  .6

 هدايت به سمت نزديك ترين درب خروج .7

 پرداخت هزينه پارکينگ .8

 امنيت در هنگام خروج .9

 صف خروج .10

 حفظ امنيت در هنگام خروج .11

 صف خروج .12
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 سیستم هوشمند زمانبندی و اجرای فرامین در ساختمان هوشمند 

 

براساس نياز و درخواست کارفرما را های هوشمند اجرايی درساختمان قابليت زمانبندی کليه سيستم   

های روتين که بصورت مكرر و روزانه در ساختمان اجراء توان برنامهباشند. با اين روش میدارا می

گردد را توسط اين سيستم برنامه ريزی و هدايت نمود. با اينكار تمامی دستورات بدون هرگونه نقص می

 شود.يا فراموشی انجام می

 

 در خانه هوشمند سنسورهای هوشمند مورد استفاده 

  سنسور حرکتی 

برای تشخيص  Passive Infra-Redيا  PIRی سنسورها   

حرکت بر مبنای نور مادون قرمز ناشی از گرمای موجود در 

ها در محيط کاربرد دارند. از همين رو استفاده از اين سنسور

 باشد.های غير مجاز بسيار رايج میهای امنيتی برای تشخيص حرکت انسان و يا ورودسيستم

  سنسور نور 

الكترونيكی هوشمند، مجهز به سنسور نور يك سيستم    

های خانه را نسبت به شدت باشد که به صورت خودکار چراغمی

  .نمايدنور محيط تنظيم و يا روشن و خاموش می
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 سنسور دما 

درجه سانتی گراد  5/0دمای ديجيتال با دقت اندازه گيری سنسور    

، اندازه بگيرد+ درجه را 125تا  -55تواند دمای است که می

، با يك سيم است كل ارتباطی با اين سنسور يك سيمهپروت

راه اندازی کرد و  ،را DS18B20سنسور ديجيتال  9توان تا می

متر  7تواند تا حداکثر طول سيم واسط بين سنسور و ميكرو می

 .باشد

 سنسور دود 

باقی  که در اکثر مواقع بال استفادههای امروزی با وجود اينكه وجود سيستم اعالم حريق در زندگی   

و اين سنسور به  شود.سوب مینوعی ضرورت ممانند، بهمی

 .پردازدتشخيص دود و حرارت در محيط می

 

 سنسور شکست شیشه 

  .شوددر صورت شكستن شيشه فعال می

 

 باز و بست  سنسور 

هايی همچون در و يا پنجره نصب سنسور باز بست در محل   

  دهند.در صورت باز شدن و يا بسته شدن هشدار می گردند ومی

 سنسور رطوبت سنج 
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ی سبز های باز و فضاگيرد و بيشتر در محيطسنسوری است که رطوبت محيط يا خاک را اندازه می   

  شود.جهت آبياری هوشمند به کار برده می

  میکروفون 

سيستم مرکزی يا دستگاه ضبط کننده توان صدای محيط را ضبط کرده و به ميكروفن با آن می   

  ارسال کرد.

 

 در هوشمند سازی عملگرهای مورد استفاده 

 ایعملگرهای رله 

کنند و باعث روشن، خاموش شدن چراغ ها، عمل می خانه هوشمنداين عملگرها به عنوان کليد در   

 شوند. فن کويل ، موتورها و ... می

 

 موتور الکترونیکی 

شوند از الكترونيكی برای اهداف مختلف استفاده می انواع موتورهای   

 جمله باز و بسته کردن پرده ، باز و بسته کردن در و ...

 

 

 پمپ آب 
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گيرند موارد ها برای پمپاژ مايعات از جمله آب مورد استفاده میپمپ   

 تواند آبياری فضای سبز يا پر و خالی کردن استخر باشد.ها میمصرف آن

 

 شیر آب 

  شوند که آب فشار کافی را داشته باشد.شيرهای برقی زمانی استفاده می   

 

 

 

 شیر گاز 

 گيرد.برای قطع کردن گاز در شرايط اضطراری مورد استفاده قرار می   

 

  بلندگو / آژیر 

 گيرد. جهت پخش سيستم صوتی مورد استفاده قرار می   

 

 پروتکل ارتباطی 

 خانه هوشمند اترنت ، برای کنترل از راه دور های ارتباطی از جملهپروتكل   

 گيردمورد استفاده قرار می
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 تاچ پنل 

تاچ پنل برای داشتن حس متمايز و    

تسلط بر همه فرامين مورد استفاده قرار 

 .گيردمی
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 عقد قرارداد .5

 

های نصب و راه اندازی سیستم .6

 خانه هوشمند

 
آموزش کاربری و استفاده از  .7

 تجهیزات هوشمند
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 سیستم هوشمند

 

 

 


