
اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

Smart Home - Bus                                         ساختمان هوشمند چیست ؟

ساختمانی است شامل محیطی پویا و مقرون به صرفه ، بوسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی 

رت ، سرویس ها و مدیریت و رابطه میان آنها که می تواند به صو ساختار ها ،  یعنی سیستم

مستمر نسبت به وضعیتهای متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و 

همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری 

 .   استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش دهد
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

انواع سیستم های مدیریت ساختمان

 اتوماسیون ساختمان  :  BMS  (Building Management System):   لنوع او

- Centrally monitoring   :   شود که به منظور  هایی اطالق میافزار نرمو  سخت افزارهابه مجموعه

. شوند های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می قسمت یکپارچهو کنترل  گمانیتورین

-  Centrally controlling  :  ه های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوی ک پایش مداوم بخش

 ناخواستهعملکرد اجزای مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف 

 04تا  53هش هزینه های انرژی بین و کابرداری  و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره

.  باشددرصد 

کنترل  ند منطقی است که با برنامه ریزی ویک سطح هوشم: SMART  ( logical controlling )نوع دوم : 

در قالب سناریوهای هوشمند برای  برنامه ریزی شدهاتوماسیون ساختمان در تمامی فضاها با سطح دسترسی 

 یشود . کاربرها در ساختمان تعریف م

زیر موارد به توان می ، گیرد می قرار توجه مورد هوشمندسازی خدمات حوزه در که هایی سیستم جمله از

 :نمود اشاره

تردد اساس بر ها چراغ کردن خاموش و روشن-

نور میزان اساس بر ها چراغ کردن خاموش و روشن-

شده تعریف پیش از های برنامه اساس بر ها چراغ کردن خاموش و روشن-

ها چراغ دیمرینگ-

خودکار و دستی صورت به برقی پرده کنترل-

گرمایش و سرمایش سیستم کنترل-

برق پریزهای کنترل-

حریق اعالم سیستم-

دزدگیر سیستم-

 گاز نشت اعالم سیستم-

کربن  مونوکسید وجود اعالم سیستم-

درب هوشمند قفل سیستم-

خودکار پارکینگ کنترل سیستم-
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

تصویری تنظار سیستم-

خودکار آبیاری سیستم-

عمومی فضاهای هوشمند روشنایی سیستم-

کنترل ریموت توسط تجهیزات کنترل-

تلفن طریق از تجهیزات کنترل-

هوشمند کلیدهای طریق از تجهیزات کنترل-

لمسی مانیتورهای طریق از تجهیزات کنترل-

( ... ،   Apple , HTCید و مکینتاش )تحت سیستم عامل آندرو های موبایل طریق از تجهیزات کنترل-

فاده از سیستم اتوماسیون هوشمند مزایای است  

.  جویی در مصرف انرژی و در نتیجه حذف مصارف ناخواسته صرفه

. راه حل مطلوب جهت اضافه کردن سرمایه به دارایی های شما 

 .  یجه کاهش خطای سیستم کنترلکاهش نقش نیروی انسانی در کنترل تجهیزات و در نت

   نگهداری و تعمیر های هزینه کاهش نتیجه در و شده ریزی برنامه صورت به سیستم راهبری و نگهداری

 . (  خرابی نرخ کاهش و ادوات و تجهیزات مفید عمر افزایش  )

.   کنترلسهولت   ، ایجاد یک اتوماسیون قابل انعطاف و قابل گسترش بدون محدودیت در ساختمان 

 .   و سالمت محیط زندگیتامین ایمنی ساختمان 

 .   مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث

 .  های مختلف ساختمان  برداری از قسمت ثبت دقیق میزان بهره کنترل و

 .   فراهم آمدن تکنولوژی باال در ساختمان برای افراد خانواده

 .  باال بردن سطح راحتی و آسایش زندگی

.  ازی و دکوراسیون همگون فضای داخلی با تجهیزات زیبا برای سلیقه های مختلف زیبا س

 . لذت از یک زندگی لوکس 

 .  سادگی استفاده از تجهیزات هوشمند 

 .   کنترل از راه دور و ارتباط با سیستم هوشمند
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

هوشمند خانه در سناریوها

دوست . برگرديد منزل به داريد قصد كاري سخت روز يك از پس و هستيد منزل از خارج در كنيد فرض

روز يك خستگي بتوانيد تا باشند آماده مناسب دماي در جكوزي و سونا ، شويد مي وارد كه ابتدا در داريد

نيز شما قهوه و پرداخته استراحت به مطبوع و مناسب دماي يك در سپس،  نماييد در به تن از را يكار

يك براي را فضا و كنيد تنظيم را ها المپ نور ، برخيزيد خود جاي از آنكه بدون بتوانيد،  باشد آماده

. سازيد آماده آرام استراحت

منزل در ازحضور قبل شرایط مطلوب ایجاد

 سيستم به ، دنيا جاي هر از  SMSيا ارسال  گيري شماره با و موبايل طريق از بود خواهيد قادر شما

تلفن  طريق از را جكوزي و سونا دماي بود خواهيد قادر اتصال از پس،  شويد متصل هوشمند ساختمان

. تنظيم نماييد مطلوب را دماي فرمان دهيد و منزل مطبوع تهويه سيستم به ، نماييد همراه خود تنظيم

 و پارکینگ حیاط  ایچراغ ه خودکار کنترل

        روشن خودكار صورت به پاركينگ و مسير هاي چراغ ، شويد مي پاركينگ وارد خودرو با هنگاميكه

  . كند مي روشن منزلتان ورودي درب تا شما براي را مسير و شود مي
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

:ورود هنگام ساختمان ورودی

 نظر مورد محل به رسيدن تا دورو مسير در نياز مورد روشنايي مسيرهاي شدن روشن

 منزل در حضور هنگام در مطلوب دماي تعريف و ورود هنگام در مطلوب دماي ايجاد

 تصويري يا صوتي سيستم اندازي راه

 روز و شب زمان دو در  محيط در موجود نور با داخلي فضاي نور تطبيق امكان

 روز و شب زمان دو در  حضور زمان با پرده پشت چراغهاي و ها پرده تطبيق امكان

خاص شرايط در خروج و ورود تعداد و زمان گيري گزارش امكان

، کد رمز ورودی ، کارت الکترونیک انگشتی اثر قفل

 را خود انگشت است كافي فقط كنيد، استفاده منزلتان به ورود براي كليد دسته يك از نيست الزم ديگر

 باز را ورودي درب ، شما انگشت اثر اساس بر دهوشمن ساختمان سيستم و داده قرار درب قفل برروي

. ميكند

 چراغ شدن خودکار روشن

 شوند مي روشن خودكار صورت به و داده تشخيص را شما حضور راهرو هاي چراغ  ، منزل به ورود محض به
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 هخان های تمام سیستم کنترل جهت دیوار روی بر لمسی و رنگی مانیتور

      كليد كردن لمس با تنها كه است شده تعبيه رنگي لمسي نمايش صفحه ، ديوار روي بر و ورود بدو در

سيستم مثال عنوان به ،  آيند مي در شده تعريف پيش از حالت به ها سيستم تمام "  منزل به ورود  "

سيستم و شوند مي باز ها دهپر ، شوند مي روشن است شده تعريف كه هايي چراغ ، شده فعال غير دزدگير

. آيد مي در شده تعريف پيش از حالت به مطبوع تهويه

حمام خودکار                
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 و حمام به ورود محض به ،  شويد حمام وارد خواهيد مي جكوزي و سونا از استفاده جهت شما ادامه در

 مادامي تا و شوند مي روشن و داده تشخيص را شما حضور حمام هاي راغچ ، كليدي چهي از استفاده بدون

شما ميتوانيد در حمام با استفاده از آينه تلويزيون  . ماند خواهند باقي روشن ، داريد حضور حمام در شما كه

 ضد بخار به تماشاي برنامه هاي مورد عالقه خود بپردازيد . 

ماشای تلویزیونسناریوی ت

 كه اين براي  .كنيد مالحظه را فوتبال مسابقه يك ، قهوه صرف هنگام در داريد دوست مثال عنوان به

 تماشاي سناريوي دكمه است كافي ، گردد آماده فوتبال جذاب مسابقه يك ديدن جهت منزل شرايط

بسته نور كاهش جهت ها پرده آن از پس ،  دهيد فشار هوشمند ساختمان كنترل ريموت برروي را تلويزيون

گرمايش و سرمايش سيستم ، شود مي كم نورشان ديگر برخي ، شده خاموش ها چراغ از برخي ، شوند مي

 . دهد مي وضعيت تغيير تلويزيون ديدن هنگام در شما مطلوب دماي به
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 کنترل ریموت یک از استفاده با تنها فعالیت ها کلیه انجام

يك  از كدام هر براي بايد  ، صوت ضبط و ماهواره ،  DVDتلويزيون ،  ديدن براي كه دبگيري نظر در حال

آن  به را اسپليت به مربوط هاي كنترل ريموت كه است صورتي در تنها اين ، كنيد استفاده كنترل ريموت

 ! نكنيم اضافه

بلكه ، نماييد كنترل را ها سيستم يهكل بود خواهيد قادر تنها نه هوشمند كنترل ساختمان ريموت طريق از

توسط نيز را غيره و اسپليت ، DVD،   ماهواره  ، تلويزيون همانند كنترل داراي ريموت تجهيزات كليه

. نماييد كنترل توانيد مي هوشمند ساختمان كنترل ريموت همان

 است شده واقع باال طبقه در كه اتاقي به مربوط چراغ آيا كه بدانيد خواهيد مي تلويزيون ديدن حين در

 را مذكور چراغ وضعيت  ، هوشمند ساختمان كنترل ريموت برروي است كافي فقط خير؟ يا است روشن

 ، باشند مي قادر هوشمند ساختمان در استفاده مورد هاي كنترل ريموت بنابراين دهيد قرار بررسي مورد

 . دهند قرار نظارت و كنترل وردم را تجهيزات متر 01 فاصله تا و مستقيم ديد به نياز بدون

نشیمن سالن

 ها پرده كنترل خصوص در  ( شب و ) روز متفاوت  سناريوهاي تعريف امكان

 نياز مورد روشنايي شدت خصوص در متفاوت سناريوهاي تعريف و كنترل امكان

 ( و  ها پرده ، دما ، ) روشنايي  فضاها ساير گيري گزارش و كنترل امكان ...
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 مهمان ویسناری

 همانند ها بخش تمام سازي آماده جهت و مهمانان ورود محض به ، داريد مهمان كنيد فرض حال

 كنترل ريموت برروي را مهمان ورود سناريوي كليد است الزم تنها ... و گرمايش و سرمايش ، نورپردازي

 مثال عنوان به ، آيند مي در شده تعريف قبل از حالت به خانه هاي چراغ تمامي حالت اين در دهيد ، فشار

 چراغ ، آيد چشم به بيشتر ساختمان داخلي معماري و تابلوها تا شوند مي روشن دكوراتيو هاي چراغ

به شروع خودكار صورت به صوت پخش سيستم و شود مي روشن پذيرايي قسمت لوسترهاي و راهروها

تبديل مهمان براي شده تعريف تحال به نيز گرمايش و سرمايش سيستم و كندمي ماليم موزيك يك پخش

. ( مهمانان دلخواه دماي و حاضر افراد تعداد به توجه با متفاوت كاربرهاي با مطلوب دماي ايجاد ) . شود مي
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سالن غذا خوری

 ها پرده كنترل خصوص ( در  شب و روز  متفاوت ) سناريوهاي تعريف امكان 

 نياز مورد  روشنايي شدت  خصوص  در متفاوت  سناريوهاي تعريف و كنترل امكان .

 به بنا دماي مناسب و سرو حال در غذاي نوع به توجه با متفاوت هاي كاربري با مطلوب دماي ايجاد

. سال فصل و حاضرين تعداد

 شام صرف سناریوی

 برروي است كافي شما ، پذيرايي قسمت به مهمانان هدايت از پس ، رسد مي فرا شام صرف زمان حال

 شام ميز روي بر موجود هاي چراغ آن از پس  .دهيد فشار را شام سناريوي به مربوط دكمه كنترل ريموت

 مخفي هاي چراغ و شده خاموش پذيرايي قسمت اصلي هاي چراغ ، شود مي كم نورشان رمانتيك صورت به

 كار شام هنگام در شده تعيين حالت اساس بر گرمايش و سرمايش سيستم همچنين  ، شوند مي روشن

انتخاب شام با متناسب موزيكي سادگي به توانيد مي ، كنترل ريموت همان از استفاده با شما و ندكمي

 .كنيد
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اصلی خواب اتاق

 نياز مورد روشنايي شدت خصوص در متفاوت سناريوهاي تعريف و كنترل امكان

 ها پرده كنترل صخصو در شب ( و ) روز  متفاوت سناريوهاي تعريف امكان 

 حمام فضاي در الزم هاي كنترل و صوت سيستم و ها پرده كنترل ، روشنايي كنترل تلفيق امكان

 ها  پرده تنظيم با ماليم نور ايجاد ، ماليم صداي با صوتي سيستم اندازي راه  :بخیر صبح مد مثال

 محيط خارج هواي و بآ وضعيت و دما  ، ساعت گزارش ، محيط در موجود طبيعي نور از استفاده و

اندازي ، راه ايستاده سوناي و دوش اندازي راه و سازي آماده ، حمام فضاي در مطلوب دماي ايجاد،

...  و جوش قهوه

 و ... ( استراحت ، آرايش ، حمام از بعد ، خواب )  متفاوت  هاي كاربري با مطلوب دماي ايجاد

 محل همان از ها ( پنجره و ها پرده ، دما ، اييروشن ) فضاها  ساير گيري گزارش و كنترل امكان

 امنيتي سيستم نمودن فعال غير يا و فعال

 خواب های اتاق

 نياز مورد روشنايي شدت خصوص در متفاوت سناريوهاي تعريف و كنترل امكان

 ها پرده كنترل خصوص شب ( در و روز )  متفاوت سناريوهاي تعريف امكان

 صوت سيستم و ها پرده كنترل ، روشنايي كنترل تلفيق امكان

 خواب سناریوی

 براي داريد قصد شما و رسد مي فرا استراحت و خستگي رفع موقع ، مهمانان رفتن و شام صرف از پس

 در و نموده مراجعه خواب اتاق به است كافي فقط ، نباشيد چيزي نگران است هترب  .شويد آماده خواب

هاي چراغ تمامي  .شود مي آماده خواب سناريوي براي خانه ، مهدك يك فشردن با ، بكشيد دراز رختخواب

و  شده فعال خانه دزدگير  سيستم ، شود مي كم نورش خواب اتاق در موجود چراغ  .شود مي خاموش خانه

 .كنيد چك خود كنترل ريموت روي بر نيز را ها پنجره و ها درب بودن بسته يا و باز توانيد مي شما

و پرده تنظيم ، مطالعه جهت الزم نور شدت با نور ايجاد ، صوت سيستم كردن فعال غير  :مطالعه مد

 . فضا در مطلوب دماي ايجاد ، محيط در موجود طبيعي نور از استفاده
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 روشنایی خودکار کنترل

اتاق بدر آنكه محض به ، كنيد مراجعه بهداشتي سرويس به داريد نياز شب هاي نيمه در كنيد فرض حال

را شما چشم كه كم نور با و خودكار صورت به بهداشتي سرويس تا مسير هاي چراغ ، كنيد مي باز را خواب

تا توانيد مي راحتي به شما و شود مي روشن ، ننمايد بيدار را خانه اهالي بقيه و نكند اذيت تاريكي در

 . نماييد پيدا را خود راه بهداشتي سرويس

 بهداشتی خودکار سرویس

به بهداشتي سرويس فن و چراغ و شود مي داده تشخيص شما وجود  ، بهداشتي سرويس به ورود محض به

بهداشتي سرويس از خروج محض به  .باشد نياز شما دخالت به آنكه بدون ، شوند مي روشن خودكار صورت

 . ماند خواهد باقي روشن مدتي براي آن فن و شده خاموش آن چراغ
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

خروج هنگام مانساخت ورودی

 روشنايي مسيرهاي كليه شدن خاموش

 ذخيره  منزل در حضور عدم هنگام در مطلوب دماي تعريف و خروج هنگام در مطلوب دماي ايجاد (

سازي انرژي (

 روز و شب زمان دو در  حضور زمان با پرده پشت چراغهاي و ها پرده تطبيق امكان

 امنيتي ( منزل در حضور سازي شبيه امكان (

 امنيتي و ذخيره سازي   ها پنجره و درب بودن بسته يا و باز  وضعيت از گيري گزارش امكان (

( انرژي

 تصويري يا و صوتي سيستم كردن خاموش

 مدار از كنترلي مسيرهاي كردن خارج

 الزم  نور تامين جهت روشنايي مسير يك حتي يا و ها پرده شدن بسته يا و باز بندي زمان كنترل

زينتي گلهاي براي

 خارج محيط هواي و آب وضعيت و دما گيري گزارش امكان

 خانه از خروج سناریوی

آماده و برداشته را خود چمدان است كافي فقط  .شد خواهيد سفر يك به رفتن آماده شما بعد روز صبح در

درب زديكن در و منزل از خروج هنگام در  .بسپاريد هوشمند خانه به را ها سيستم تمامي و باشيد رفتن

 .كنيد لمس آن روي بر را خانه از خروج كليد است كافي فقط شما كه دارد قرار لمسي مانيتور ، ورودي

از  را ساز چاي و اتو همانند برقي وسايل ، كرده خاموش را الزم هاي چراغ كليه هوشمند خانه ترتيب بدين

 ، رساند مي شما اطالع به را ها جرهپن و ها درب بودن بسته يا و باز وضعيت ، كند مي خارج برق مدار

 . سازد مي فعال را منزل دزدگير و بسته را پردهها
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 دور راه از برخانه نظارت و کنترل

 دوست باشد راحت منزل امنيت بابت از خيالتان آنكه جهت به و مسافرت هنگام در و ديگر شهر يك در شما

باشد داشته نظر زير را خانه كسي كه صورتي در تا نماييد سازي شبيه را خانه در خود حضور نوعي به داريد

 ورود از پس و بگيريد معمولي تلفن يا و موبايل با را خانه تلفن شماره است كافي  .نشود شما غيبت متوجه

 : مثال عنوان به  . دهيد قرار نظارت و كنترل تحت را خانه هاي سيستم تمام بود خواهيد قادر  ، عبور رمز

 روشن چراغي آيا كه كنيد چك ، كنيد خاموش و روشن را ها چراغ ، كنيد بست و باز را ها پرده يدتوان مي

يا  ! نماييد آبياري را خود سبز فضاي بتوانيد آن از تر مهم و است كار حال در برقي وسيله ، است خاموش يا

عدم اجراي آن را صادر  سناريو از پيش تعريف شده عدم حضور در خانه را اجرا و يا SMSبا ارسال يك 

 نماييد.

ها پله راه فضاها تفکیک با مسکونی ساختمان یک مشاعات فضای در کنترلی نیازهای

 شده بندي زمان كنترل و حضور اساس بر روشنايي ايجاد

 اضطراري روشنايي از استفاده و اضطراري مواقع در هماهنگي و دسترسي كنترل امكان

: پارکینگ

 شده بندي زمان كنترل و حضور اساس بر اييروشن ايجاد

 تردد هنگام در ساكنين بيلاتوم شدن نزديك با خروج و ورود درب شدن بسته و باز

 شده بندي زمان كنترل و حضور اساس بر هوا تخليه هاي فن كنترل

 واحدها داخل از پاركينگ فضاي كردن مانيتور امكان
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

... ( و ورزش سالن ، جکوزی ، سونا ، استخر )  ورزشی فضای     

 امكان با خروج از بعد و ورود هنگام تفكيك ( با )  ورزشي فضاهاي روشنايي كنترل امكان

 كاربري نوع به بسته متفاوت سناريوهاي تعريف

 ورزشي فضاي در صوت توزيع امكان

 استخر فضاي نور كردن ديم امكان

 واحد داخل از كنترل نقاط كردن فعال غير يا و فعال ، ورزش فضاي مانيتورينگ ، كنترل امكان

ورزشي فضاي به مراجعت از قبل جكوزي و سونا اندازي راه  : مانند
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

هوشمند خانه اجرای استاندارد مراحل        

 مستند سازی سناریوهای مورد نیاز کارفرما     :   گام اول

 طراحی اولیه سیستم و برآورد اقتصادی      : وم گام د

نهایی سازی طراحی اولیه بر اساس خواسته کارفرما    گام سوم : 

 LOM ( list of material )لیست تجهیزات  تهیه  گام چهارم : 

 تهیه نقشه اجرایی  :  گام پنجم 

 لوله گذاری و تعبیه زیرساخت ها   :  گام ششم

 کشی کابل  :    گام هفتم

 نصب تجهیزات  گام هشتم : 

 راه اندازی و برنامه نویسی تجهیزات نصب شده      : گام نهم 

 تست سیستم بصورت جداگانه     گام دهم : 

 تست سسیستم بصورت یکپارچه :  گام یازدهم 

 تست سناریوها  :  گام دوازده 

 موزشارائه نقشه های اجرایی به کارفرما به همراه آ  :    گام سیزدهم

 برنامه ها به همراه آموزش source codeارائه   :  گام چهاردهم 

ارائه آموزش و راهنمای فارسی بهره برداری سیستم  :     گام پانزدهم

 ارائه آموزش نگهداری سیستم  :    گام شانزدهم

 ارائه آموزش توسعه سیستم  :     گام هفدهم 

 دوره ای های بازدید  :    گام هجدهم 

: خدمات پشتيباني تا پنج سال   نهاييگام 
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

اجزای اصلی سیستم هوشمند   

، تك  ( كانال هر براي وات 0011 ) آمپر06 خروجي كانال switching (4  ،6 ، 8  ،01 ) ساز فعال  : رله

 LED چراغ ، دستي كليد داري cloud technology با منطبق و S-Bus G4 باز پروتكل با فاز و سه فاز

 نياز بدون نصاب توسط دستي اوليه ريزي برنامه و دهي آدرس جهت Broad cast داراي و وضعيت اعالم

مقاوم  ،  mini USB توسط كردن upgrade قابل و شبكه به اتصال مستقيم قابل ،   Programing  به

، قابل استفاده جهت موتورهاي چپ گرد راست گرد ، مناسب براي برق  (  Overload ) در برابر اضافه بار 

AC/DC . 

 ، تك فاز با(  كانال هر براي وات  401 ) آمپر 1 خروجي ( كانال 1  ،4 ، 6) Dimming ساز فعال  : دیمر

 اعالم LED چراغ  ، دستي فرمان كليد داراي Cloud technology با   منطبق و G4  S-Busباز  پروتكل
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 نياز بدون نصاب توسط دستي اوليه ريزي و برنامه دهي آدرس جهت Broad cast داراي كليد و وضعيت

مقاوم   ، mini USB توسط كردن upgrade قابل و شبكه به اتصال مستقيم  قابل ،   Programing به

 (  Overload )اضافه بار  ،  (  Overheat )در برابر شوكهاي حرارتي 

ديواري با قابليت نمايش تصاوير گرافيكي  DDPپانل نمايشگر هوشمند ديناميك  : کلید کنترل هوشمند  

،  IR receiver، داراي فونت فارسي ، انگليسي و عربي و ... ، قابليت كنترل از راه دور توسط اتصال به 

سرمايش و  ، ل آن براي موضوعات مختلف شامل : روشناييرامين و انتقاف، توانايي دريافت  داراي ترموستات

كليد عملياتي با قابليت اجراي  4،  داراي هفت صفحه .... ، امنيتي و ، پرده برقي ، صوت و تصوير ، گرمايش

قابليت برنامه ريزي دستي و امكان  ، پل را در اختيار كاربر قرار ميدهد  004 پنج مود مختلف كه مجموعاً 

 ،داراي مگنت ضد سرقت   ،  سناريو هوشمند 06امكان ارسال فرمان جهت  ،  براي هر صفحه  رمز عبور

 .  Mini USB توسط كردن  Upgrade قابل  طرحهاي مختلف ،قابليت تعويض در داراي روكش با 
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 ، سناريو 6 تعريف قابليت  ، ريموت با كنترل قابليت ، سرقت ضد مگنت داراي : کلید کنترل هوشمند 

 IPHONE طرح  ، سيلور ، MDF ، چوبي نماي طرح  :طرحهاي مختلف قابليت تعويض در داراي روكش با 

 . Mini USB توسط كردن  Upgrade قابل  ،...  و

اتصال مستقيم   )  ستاتداراي ترمو اندازه گيري شدت نور ،  حسگر حضور ،    :   کاره 9سنسور 

اليه منطق جهت برنامه ريزي و اجراي سناريوهاي حجيم  01داراي مغز پردازشگر تا  ،  (   HVACبه

... ، دامنه  امنيتي ، سرمايش و گرمايش ،ذخيره سازي انرژي و، عملياتي شامل كنترل روشنايي ،آسايشي 

كد  101درجه ، قابليت سپردن  001متري ، زاويه دريافت امواج  01درجه اي و ميدان ديد  061پوشش 

 .ريموت به حافظه  
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اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

 مستقيم پورت داراي ، S-Bus باز پروتكل بر منطبق  Zone Audio  صوتي سيستم :   آمپلی فایر

 ،...  و كامپيوتر از اطالعات فراخواني قابليت و(  ... و اينترنت ، كامپيوتر شبكه ) TCP/IP پروتكل به اتصال

 قابليت و كارت SD ورودي داراي ، راديو امواج گيرنده داراي ، فايرها آمپلي ساير به خروجي پورت داراي

Update اطالعات تغيير با پيشرفته SD كليد با پيشرفته فوق انطباق ، كارت DDP توسط كامل كنترل و 

 برنامه جهت Broad Cast داراي ، آمريكا ASCI استاندارد طبق RS232 پورت داراي ، هوشمند سيستم

 داراي  ،  Programing به نياز بدون نصاب توسط هوشمند سيستم DDP كليد با ليهاو ريزي دستي

 IPADو   IPHONقابل اتصال مستقيم به    ،  هوشمند سيستم از مستقل صورت به استفاده قابل و ريموت

 اتتجهيز كليه كنترل جهت ) متفاوت SMS يكصد تا  SMS گيرنده و فرستنده :   SMSپل ارتباطی 

 شبكه از  SMS دريافت با ساختمان داخل اتفاقات از شدن مطلع و ساختمان از خارج از هوشمند سيستم

 ( هوشمند

G4group.ir



اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند

موزيك ،  ، روشنايي ،  قابليت كنترل كليه سيستم هاي ريموت دار : کنترل دستی سفارشی شده  

كاره و  ارتباط با  9سنسور از طريق   امنيت متصل  در شبكه هوشمند سازي شده سرمايش و گرمايش ، 

  Z- Audio، ارتباط مستقيم با    DDPپانل 

 و كمپرسور  ، فن مختلف دورهاي كنترل قابليت با  :  HVAC FCU VAV 0-10 V سیستم کنترلر

 يادار cloud technology با منطبق و S-Bus باز پروتكل با PID منطق با تدريجي برقي شير كنترلر

جهت راه اندازي دستي بدون نياز به   Broad cast  داراي و وضعيت اعالم  LED چراغ  ، دستي كليد

 mini USB توسط كردن upgrade قابل ،  كشي كابل بدون شبكه به اتصال مستقيم  ، برنامه نرم افزاري 
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