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 :خدمات کامپيوتري و شبکه اي مجریان شبکه گستر کاوش 

 
ديد پو رونمايي آرزوهای آدمي فضايي برای به اشتراك گذاشتن اطالعات  فناوری اطالعاتگسترش روز افزون 

 بر آن داشته تا با افزايش قابليت سازمانها راافراد و را در برداشته است. اين موضوع  دانشآورده است و رشد سريع 

 قرار دهند.را منطبق خود  نيازهایخود بتوانند به سادگي و باسرعت و اتوماسيون های کامپيوتری 

، با گرد هم آوردن کادر متخصص و مجرب در زمينه های فناوری  1386شرکت مجريان شبکه گستر کاوش در سال 

حرفه ای خود را به منظور ارائه بهترين سرويس ها و برطرف کردن  ، فعاليت و مهندسي برق اطالعات و ارتباطات

 سازمان ها عبارتند از :افراد و برخي از دغدغه های  دغدغه های مديران و مسئولين سازمان ها آغاز نمود.

 سازمانافراد و بزرگ کردن آينده شبکه های رايانه ای  -

 افزودن قابليت های بروز و بيشتر به شبکه رايانه ای -

 عدم استقرار سيستم پشتيباني و فرد محوری -
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 عدم به روز بودن خدمات و اعمال سليقه  -

 افزايش غير کاربردی هزينه ها  -

 فقدان راهکارهای نوين و آموزشهای الزم کاربری  -

 عبارت است از : و افراد به منظور نيل به اهداف مذکور، خط مشي اين شرکت جهت بنگاههای اقتصادی

 بر اصول و استانداردهای بين المللي و تخصصي ارائه سرويس مبتني -1

 ارائه خدمات مشاوره ، طراحي و اجرای راهکارهای نوين فناوری اطالعات -2

 تدوين شرح خدمات ، راهکارها و نظارت بر آن به همراه انتقال دانش فني -3

 تدوين طرح مديريت پروژه و طرح تضمين کيفيت -4

 يرتدوين طرح مديريت مخاطرات و طرح مديريت تغي -5

 القای فرهنگ سازماني با شعار های تخصص ، تعهد و نظم -6

ای نوين و هتوسعه و بالندگي شرکت مجريان شبکه گستر کاوش که بنيان خود را بر استفاده از متدولوژی     

المللي بنا نهاده، مديون وفاداری مشترياني است که مايلند برای پوشش نيازمندی های جديد و بي استانداردهای بين

شمار خود در زمينه های گوناگون فناوری اطالعات از اين شرکت بهره جسته و از خدمات پس از فروش آن بهره مند 

 گردند. 

 محصوالت :

 به انتو مي ارائه قابل تجهيزات جمله از. گردد مي ارائه مشتريان به است خدماتي جمله از فروش و تامين مشاوره،

 :نمود اشاره زير موارد

 اين افزارهای نرم انواع نيز و سازی ذخيره  امنيت، شبکه، پردازشي، تجهيزات مانند Cisco تشرک تجهيزات -

 شرکت
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 ارهایراهک افزار نرم انواع ، گيری پشتيبان و سازی ذخيره پردازشي، تجهيزات مانند HP شرکت تجهيزات -

 شرکت اين مانيتورينگ راهکارهای نيز و  امنيتي

  Tripwire ، Symantec، Kaspersky مانند مختلف های شرکت از امنيتي افزارهای نرم انواع -

 Vmware شرکت افزارهای نرم -

  Thin Client تجهيزات -

 اطالعات، گيری پشتيبان مانيتورينگ، های حوزه در مختلف های شرکت افزارهای سخت و افزارها نرم تامين -

 مشتريان با مذاکرات اساس بر منظوره خاص تجهيزات و ها سامانه ، عامل سيستم

 راهکارها :ارائه خدمات مشاوره اي و 

 ظرفيت و منابع نمودن متمرکز و ساماندهي در اساسي نقشي داده مراکز امروزه: (Data Center) داده مرکز

 کامال فضايي در حساس کاربردی های برنامه و اطالعات تجهيزات، سازی يکپارچه جهت سازمان يک محاسباتي های

 مراکز ،Renewable Energy Policy جانب از شده ارائه تعريف طبق بر. دارند گسترش قابليت دارای و مطمئن

 ارتباطات بخشهای و ديجيتالي تجارت و اينترنت از پشتيباني کار که است زيرساختي ضروری بسيار مولفه يک داده

 های رويسس تمامي نتيجه در. باشند مي شبکه در شده ارائه های سرويس تمامي مبدا و دارند عهده به را الکترونيکي

 .نمايند عمل ای وقفه کوچکترين بدون و برنامه مطابق دقيق، بايد آنها در شده ارائه

 رساختزي فني پشتيباني نشدني جدا اجرای از يکي و تپنده قلب NOC : (NOC) شبکه مدیریت و کنترل مرکز

 در شما، انسازم مرکزی فني پشتيباني انساني وینير و ابزارها ها، فرآيند. است بزرگ سازمانهای اطالعات آوری فن

NOC داخل در مشخص، چارت و ها فعاليت شرح با فني، پرسنل تعدادی .کند مي پيدا معني NOC شوند، مي مستقر 

 تدوين های فرآيند و کنند، مي استفاده ها سامانه و تجهيزات روزمره مانيتورينگ و مديريت جهت موجود ابزارهای از

 های فرآيند و ها چارچوب اساس بر را احتمالي مشکالت آن، بر عالوه. نمايند مي اجرا ای دوره رتبصو را شده

 بررسي، را مشکل مجدد بروز برابر در سيستم مقاومت جهت ای ريشه های روش نموده، برطرف مدون، و شفاف

 .نمايند مي سازی مستند و اجرا طراحي،
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 کاهش جمله از بسياری مزايای سازی، مجازی های تکنولوژی از استفاده :(Virtualization) سازي مجازي

 انعطاف موجود، منابع از بهينه استفاده ،Server Farm و داده مرکز برای نياز مورد فيزيکي فضای کاهش ها، هزينه

 کنولوژیت اين چرای و چون بي مزايای. گردد مي سرويس ارائه کيفيت افزايش مواقع، از بسياری در و باال بسيار پذيری

 .اند آورده روی ، مجازی های تکنولوژی از استفاده به سازمانها، اکثر امروزه که است شده موجب ها

 لفيمخت سازيهای ذخيره از خود الکترونيکي اطالعات نگهداری جهت ها سازمان امروزه :مرکزي سازهاي ذخيره

 .کنند مي استفاده پتابايتي چند محج با مرکزی سازيهای ذخيره تا گرفته ها PC داخل های ديسک هارد از

  :سيستم هاي کنترلی و نظارتی و دوربين مداربسته

 

 :تصویري نظارت سيستم اهداف

 ساختمان  های دارايي و اموال بر تکميلي نظارت

 مشتريان و کارکنان رفتاری روند  و تردد بر نظارت

 ساختمان سوزی آتش و مترقبه غير موارد در بهنگام رساني اطالع

 ساختمان داخل و محوطه در  تکميلي ونظارت فيزيکي اظتحف

 ساختمان و محوطه کنترل و عادی غير فعاليت  بازبيني و آرشيو

 دستگاه  بر ملمشت   محوطه و پايلوت ، اداری ساختمان تصويری نظارت سيستم :تصویري نظارت  سيستم شرح

 اهرور عبوری مسير در ، عمومي اماکن ، خروج و ورود دربهای مقابل در ها دوربين اين  است متحرك و ثابت دوربين

 مرکز به برق و فرمان ، ويديويي کابلهای طريق از ها دوربين .ميگردند نصب  پيراموني محوطه و زمين زير ، ها
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 طريق از و  رددميگ انجام تصويری آرشيو و  کنترل ، نظارت  عمليات  کنترل مرکز در ، يابند مي اتصال مانيتورينگ

  بود خواهد سترسد قابل نيز  مجاز  کاربران ساير برای ها دوربين از تعدادی يا تمام تصاوير  نانو مرکز  کامپيوتر کهشب

 نيز باکس دوربينها اين هب باشد مي دوربينها نوع ترين رايج از صنعتي بسته مدار دوربين :صنعتی بسته مدار دوربين

 فاصله با کالفو وری لنز ، ثابت نوع از لنز انواع نمودن اضافه قابليت ها دوربين اين مهم خصوصيات از شود مي گفته

 همچنين و هندد مي قرار پوشش تحت که فواصلي به توجه با لنزها اين از يک هر که باشد مي زوم لنز و متغير کانوني

 .شوند مي بندی تقسيم گوناگون های بندی دسته به متفاوت نوری شرايط

  دوربينها نوع نتري رايج از  دار مادون بسته مدار دوربين :قرمز مادون پرژکتور با  یصنعت بسته مدار دوربين

 مهم خصوصيات از شود مي گفته نيز   PIR CAMERA   دوربينها از نوع  اين  به باشد مي نور کم های محيط برای

 .است شب در ديد قابليت ها دوربين اين

LED و شوند مي ساخته متر 100 تا 10 معين فواصل برای ها دوربين نوع محافظ اين کاور در مسقر های پروژکتور 

 قابليت مطلق تاريکي در و ميباشد مناسب متری 20نوع  قرمز مادون پروژکتور تاسيسات تراز در کاربری برای

 .داراست را سفيد و تصويرسازی سياه

 کروی کلش دارای شود مي گفته نيز فيسق دوربين آنها به که دام مداربسته دوربين :ثابت دام بسته مدار دوربين

 دوربينها ينا دارند را ديوار روی بر نصب قابليت دوربينها اين ديگر انواع  ، ميشوند نصب سقف زير در معموال و بوده

 داشت واهندخ متفاوتي پوشش دامنه لنزشان به توجه با که باشند مي همراه  لنز دارای صنعتي های دوربين برخالف

 استفاده متغير کانوني فاصله يا فوکال وری لنز از ديگری نواع درا باشد مي ثابت لنز دارای دوربين اين وعن ترين ساده

 . مياورد بوجود را  فضا و نياز به توجه با ديد محدوده تغيير امکان که است شده

 نوع بيشترين و دش خواهد استفاده (  VARIFOCAL) لنز و دوربين  نوع اين  پايلوت و اداری  ساختمان  برای

 .  بود خواهد مدل اين از ها دوربين
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 عمودی ، افقي حرکت با چرخشي دوربين همان دام اسپيد چرخشي دوربين :گردان دام اسپيد بسته مدار دوربين

 سرعت با دوربينها اين. است آن  چرخش باالی بسيار سرعت  دوربين اين اصلي ويژگي از که باشد مي زوم  قابليت و

 تعريف با و دارند چرخش نظارتي محيط پيرامون  درجه360 کامل دور يک ثانيه 1 از کمتر در زياد ياربس چرخش

  شده تعريف طنقا به را دوربين باال سرعت با توان مي دوربين حافظه به نقاط اين سپردن و شده تعريف پيش از نقاط

 , Outdoor باشند مي بيرون محيطهای و هبست محيطهای در نصب قابل ها دوربين اين . نمود هدايت و بازيابي

Indoor رمگ های محيط و داخلي هيتر از سرد محيطهای در دوربين کار جهت  و است نوع دو در دام فست دوربين 

 .باشند مي سرما جه در- 35 يا و حرارات درجه 50با محيطهای در نصب قابل دوربين اين که بنحوی شده استفاده فن از

  لوله و کابل سيني کاذب سقفهای در ، سيستم کابلهای انتقال بستر : سيستم يها کابل و لانتقا بستر ایجاد

PVC خاکي نيدف محل در  و است  فلزی لوله  تاسيسات و محوطه پيرامون ديوار روی ، پارکينگ سقف در و ميباشد 

 مقاطع  و   پيراموني ديوار روی عمده صورتب  طولي های مسير سايت محوطه در  . ميباشد اتيلن پلي  لوله آسفالت و

 . ميگردد دفن سانتيمتر 100 حداقل عمق با کانالي   بصورت خيابان از عبوری و عرضي

 محل . ميگردد انجام پايه نصب و کشي کابل انجام از پس متحرك و ثابت های دوربين نصب : ها دوربين نصب

  اصلي قفس به ”مستقيما فلزی  براکت و است اصلي سقف  روی بر  ساختمان داخل در متحرك های دوربين نصب

 و اشتد خواهد ديد  اتاق فضای سمت به کاذب سقف پانل  بيرون از ”نهايتا  و ميگردد متصل  ساختمان داخل در

  ، شد واهدخ پيچ يا جوش فلزی پايه  روی بر که است  واژگون عصايي فلزی براکت  محوطه در دوربين نصب برای

 کابل ريقط از دوربين هر  تصوير  دوربين پايه ارتباطي دريچه محل از  ديتا و  ويديو  ، برق اتصاالت انجام از پس و

 های دوربين نصب محل. ميگردد کنترل آن بزرگنمايي و چرخش  و نظارت کنترل مرکز در  اختصاصي کواکسيال

 . ودب خواهد دوربين کاور به متصل واریدي براکت طريق از و  است ديوار يا و کاذب سقف پانل  روی بر ثابت

 :کنترل مرکز مانيتورینگ اتاق

 .  است تصويری نظارت سيستم جمله از و حفاظتي های سيستم کليه کننده کنترل مانيتورينگ اتاق
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 نرم افزارهاي امنيت اطالعات :

 سازمان انساني يروین فرهنگ و نشدا سطح ارتقای به وابسته مستقيما مديريتي های سيستم تمامي موفقيت باوريم اين بر ما

 مي تشکيل ازمانس انساني منابع را مديريتي های سيستم حلقه ترين قوی حال عين در و ضعيفترين که ای گونه به باشد؛ مي

 بر عالوه ازمانس در تکنولوژی از استفاده کارشناسانه غير و محابا بي نگرش و ورود ديگر عبارت به. تکنولوژی نه و دهد

 ارائه در همواره که روست اين از.کند تحميل سازمان به را بيشتری بسيار سربار های هزينه تواند مي مستقيم، های هزينه

 وهاینير دانش و آگاهي سطح ارتقای همواره هستيم، حساس خود تخصصي نيروی ارتقای به که همانگونه خود خدمات

 با را خود خدمات تنها نه شرکت اين که باورند اين بر کاوش انمشتري تمامي.ايم داده قرار خود اهداف اهم از را کارفرما

 تمامي در خود نمشتريا ميان در ای يافته بلوغ و جديد کاری فرهنگ ايجاد باعث بلکه دهد مي ارائه کيفيت و دقت بهترين

 .گردد مي سازمان سطوح

 جامع های سيستم سازی پياده از دهد؛ مي ارايه را اطالعات امنيت حوزه خدمات از وسيعي طيف کاوش شرکت

 .بيسيم های شبکه طراحي و امنيت مانند ويژه فني های حوزه در فني خاص خدمات تا اطالعات امنيت مديريت

 ISO/IEC اطالعات امنيت مديريت المللي بين استاندارد :  ISO 27001 استاندارد سازي پياده و مشاوره

 رآيندهایف اثربخشي ارتقاء برای شدهمديريت چارچوب يک عات،اطال امنيت مديريت المللي بين استاندارد27001

 وبچهارچ از يکي عنوان به استاندارد اين مالحظات و الزامات بکارگيری .کندمي فراهم هاسازمان اطالعات امنيت

 ISO 27001 گواهينامه اخذ هدف با چه و داخلي راهکار يک عنوان به چه اطالعات امنيت مديريت سيستم های

 امنيتي مخاطرات از درستي درك داشتن و کار و کسب دامنه به توجه ساختارمند، رويکرد يک کردن دنبال ازمندني

 .باشد مي سازمان کار و کسب

 رد کاربردها و هاسرويس شبکه، امنيتي ارزيابي برای روشي نفوذ تست :(Penetration Test) نفوذ تست

 در. ودشمي سازیشبيه ارزياب تيم توسط مهاجمين از گروهي يا يک واقعي رفتارهای آن در که است سازمان يک

 و اتياطالع هایسيستم شبکه، از حداکثری شناخت و اطالعات آوریجمع به اقدام ضمن امنيتي، ارزيابي روش اين
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 رایب يامنيت هایضعف از ایدسته يافتن جهت ارزياب تيم هدف، سازمان در استفاده مورد افزارهاینرم و هابرنامه

 .کندمي تالش دسترسي ارتقاء يا آوردن بدست و امنيتي، هایمحافظ و هاکنترل انداختن کار از و دورزدن

 (Netwrok Security Design & Re-Architecture) شبکه امن مجدد معماري و طراحی

 راساسب اجرايي و نيف مالحظات سطوح، تمامي در تا است اين بر سعي داده های شبکه بستر امن طراحي در اصوال

 گيرد رارق بررسي مورد امنيتي های کنترل و شده توصيه های روش اجرايي، های استاندارد کارفرمايان، های نيازمندی

 .ودش معرفي يکپارچگي و محرمانگي پذيری، دسترس مباحث قالب در اطالعات امنيت ديد با بهينه راهکار و

 موفق و مطمئن نوين محصوالت بر مبتني ارتباطات و اطالعات فناوری ساخت زير های حل راه ارائه  کاوش  شرکت

 گيریبهره با شرکت اين زيرساخت واحد .است داده قرار خود فني خدمات سرلوحه مشتريان نياز به توجه با را جهاني

 دنيا زرو هایفناوری و تجهيزات از استفاده با و تخصصي هایحوزه زير از يک هر در مجرب و متخصص پرسنل از

 و  TIA-942 بهينه تجربيات و استانداردها از استفاده رويکرد با همچنين و جهاني برندهای معتبرترين توليدات و

ANSI/BICSI 002  رزي های طرح کليه داده، مراکز فيزيکي زيرساخت سازی پياده و طراحي مراجع عنوان به 

 .نمايدمي نيپشتيبا و نظارت اجرا، طراحي، يکپارچه بصورت را ساختي

 لف،مخت فضاهای معماری) فيزيکي ساخت زير از اعم داده مراکز ساخت زير های نيازمندی کليه شامل خدمات اين

 رك، فيزيکي، نيتام هایسيستم مديريت، هایسيستم پرتوان، کننده خنک هایسيستم برق، توزيع و تأمين سيستم

 ازی،س مجازی) سرويس های زيرساخت تا( حريق ایهسيستم همچنين و يافته ساخت کشي کابل کاذب، کف

 .باشدمي( امنيت و شبکه سازی، ذخيره

 :اشندب مي زير شرح به فيزيکي، زيرساخت دهنده تشکيل مختلف های بخش در و حوزه اين در ارائه قابل خدمات

 داده؛ مراکز نياز مورد افزونگي استاندارد سطح زمينه در مشاوره خدمات    

 نياز؛ مورد تجهيزات انتخاب زمينه در مشاوره خدمات    
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 فزايشا يا و باالتر دسترسي سطح به رسيدن جهت داده مراکز و سرور های اتاق سازی بهينه جهت مشاوره خدمات    

 ؛(سبز داده مراکز سوی به حرکت) انرژی وری بهره

 مناقصه؛ برگزاری برای اوليه قيمت برآورد و مفهومي طراحي    

 مناقصه؛ برگزاری برای نياز مورد های نقشه و مستندات تهيه    

 ؛(Vendor List) مجاز پيمانکاران فهرست ارائه و تهيه    

 گران؛ مناقصه فني ارزيابي و مناقصات برگزاری در همکاری    

 قراردادها؛ برای فني های پيوست تهيه    

 و انتخاب نگ،سايزي جهت( برق توزيع و توليد مسيست و سرمايش سيستم جمله از) مختلف های بخش سازی شبيه    

 تجهيزات؛ سازی بهينه

 داده؛ مراکز برق شبکه تفصيلي طراحي    

 نياز؛ مورد اقالم ليست تهيه    

 پروژه؛ نياز مورد بودجه و تجهيزات قيمت برآورد    

 نياز؛ مورد اجرايي های نقشه ارائه    

 داده؛ مراکز فرمان و رلکنت مانيتورينگ، شبکه اجرای و طراحي    

 پشتيباني؛ و برداری بهره تحويل، و تست اجرايي، های دستورالعمل ارائه    

 داده؛ مراکز زيرساخت کامل اجرای    

 زيرساخت؛ اجرای و طراحي بر نظارت    
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 :  انهوشمند ساختمسیستمهای  گستر هوشمند کاوشساختمان     

 :SMARTHOME سیستم خانه هوشمند

 

 

             

  

 
رل نوين کليه خدمات مشاوره و کنت با هدف ارائه ،با سابقه درخشان کاوشساختمان گستر هوشمند شرکت  

تحليل و  –هوشمند سازی ساختمان قدم به عرصه رقابت گذاشت. از جمله فعاليت های اين شرکت ميتوان به شناخت 

مطالعه بازار، مشاوره متفاوت، طراحي بهينه تجهيزات و خدمات، نظارت دقيق و متمرکز، تامين به موقع تجهيزات، 
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، در ساله محصوالت  3وارانتي  سال 5ارائه خدمات پس از فروش کامال رايگان طي  نصب و راه اندازی صحيح و

...  کينگ ورتجاری، درماني، هتل، ويالی لوکس، پا-چارچوب هوشمند سازی کليه ساختمان های مسکوني، اداری

  یابا برندهمحصوالت خود  و آموزش ديده، کاوش با بهره گيری از مهندسان و کارشناسان مجربنام برد.شرکت 

Crestron  وLeviton ايالت متحده امريکا و همچنينThrmokon  وSchneidaer   وElsner  معرفي

 و عميراتت هزينه در جويي صرفه فرد، به منحصر زيبايي بر عالوه ساختمانها در سيستم اين بکارگيری، مينمايد

 و يریخطاپذ کاهش انرژی، صرفم کاهش بعالوه انساني نيروی و ساختمان برقي و مکانيکي تجهيزات نگهداری

 . داشت خواهد دنبال به را سيستم اثربخشي افزايش

 :اهداف

 مي توان به برخي از مهمترين آنها که در ذيل آمده، اشاره نمود:کاوش از جمله اهداف جامع شرکت 

 روش نوين و کاربری ساده برای کليه مصرف کنند گان در سنين مختلف 

  برای کليه طبقات جامعه با توان مالي متفاوت که در گذشته اين گونه امکانات گسترش ساختمان های هوشمند

 تنها قابل دسترس برای افرادی خاص و ثروتمند در نظر گرفته مي شده

 باال بردن سطح رفاه زندگي و تامين آسايش 

  بهينه سازی، کنترل و کاهش انرژی 

 افزايش ايمني و امنيت 

 زيبا حرکت به سمت مدرن سازی و امکانات 

 افزايش رضايت مشتری 

 کمک به داشتن سرزمين سبز 
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 ساختمان هوشمند چيست؟

 

 
ساختمان هوشمند ساختماني است که شما را قادر ساخته کليه سيستم های برقي و الکتريکي موجود را تحت کنترل 

يستم و يشي و گرمايشي، سخود درآوريد. اين سيستم ها قادرند کنترل هوشمند کليه روشنايي ها، سيستم های سرما

، تلفن و SMS تصويری، پرده برقي ، باغباني و آبياری هوشمند، کنترل پمپ ها، کنترل راه دور از طريق -صوتي

اينترنت ... اجرا نمايند. سيستم های هوشمند عالوه بر اينکه به شما امکان استفاده راحت و ايجاد آسايش را داده، باعث 

 درصدی هزينه ها را مي دهد. 35ماهيانه ميانگين صرفه جويي انرژی و کاهش 
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 :کاوشخدمات هوشمند سازي شرکت مهندسی 

 روشن و خاموش کردن چراغ ها به صورت مجزا و گروهي 

 )........... قابليت تغيير شدت نور در فضا ها ) هالوژن ، فلور سنت و 

 کنترل سيستم سرمايشي و گرمايشي 

  فرامين و راديوکنترل سيستم صوتي و اعالم 

  ،کنترل سيستم تصويری اعم از تلويزيونDVD  و کليه دستگاه هايي که با

 ريموت قابل کنترل

 کنترل سيستم دزد گير و اجرا سناريوهای  امنيتي 

 ) کنترل انواع پرده برقي ) کناره رو، شاطر، کرکره 

 کنترل سيستم شير برقي گاز، آب و اعالم حريق 

 کنترل از راه دور با تلفن  ( همراهSMS و اينترنت ) 

  کنترل و مانيتورينگ با تبلتIPAD  ،IPHONE  و ... به صورتWIFI  

 آبياری خودکار 

 مديريت خودکار 

 مديريت پارکينگ 

 کنترل موتور خانه 
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 :پنل نمایشگر هوشمند

اين  LCDقابليت نمايش تصاوير گرافيکي، فونت فارسي، انگليسي، فرانسوی و ... ، صفحه 

پل دارای صفحه نمايشگر ترموستات جهت کنترل سرمايش / گرمايش  16هوشمند  کليد

و تنظيم درجه حرارت، کنترل سيستم امنيتي، پرده های برقي، دستگاه های صوتي و 

ي م و برنامه پذيری و زمان بندی تصويری و مديريت تغييرات از طريق ريموت کنترل

 باشد.

 

 

 

 

پل و کليدهاي تاچ و 18پل، 12پل، 8پل، 6پل،  4پل، 3 کليدهاي هوشمند

 :لمسی 

 

يستم های ،سيستم های امنيتي، ستصويری و پرده برقي -قابليت کنترل روشنايي، ديمر، سرمايش/گرمايش، صوتي

قابليت تعريف سناريو های مختلف: ورود، خرج، مطالعه، مهمان، سينما و .... . دارای ليبل  روشنايي و نورپردازی و 

طراحي لوکس،  ،هر سيستم به زبان فارسي، انگليسي، فرانسوی و ... . مجهز به ريموت کنترل دستيمربوط به کنترل 

 .تمام لمسي  LCDدارای صفحه و  جديد و متنوع
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  :دیمر و رله

 

ولت در يک زمان به   220 و يا 110امکان استفاده با برق 

قابل ارائه مي باشد. سنسور  وسيله ديمرها و رله های پرقدرت

حرارتي موجود در ديمرها سبب افزايش محافظت در مقابل 

گرمای توليد شده ) جهت باال بردن طول عمر ماژول و 

رفتن دمای داخل  جلوگيری از آسيب ديدن در صورت باال

اسپيليت را بطور  ا داکتبرقي کنترل فن کوئل و يبا قابليت چند منظوره جهت کنترل روشنايي، پرده   دستگاه ( رله ها

 ارائه مي دهد.همزمان 

 

 :تنوع دیمرها و رله هاي قابل نصب روي ریل در تابلوهاي ساختمان

 

 1کانال  3رله ، آمپر 6کانال  2ديمر ،آمپر 3کانال  4ديمر ،آمپر  2کانال  6ديمر 

 آمپر 10کانال  12رله ، آمپر 16کانال  8رله ، آمپر 20کانال  4رله ، آمپر

 

 ZONE AUDIOآمپلی فایر صوتی 

 IPADنترل، ، ريموت کو همچنين کنترل آن از طريق کليد قابليت اين سيستم پخش موسيقي، راديو و اعالم فرامين 

ي تهمچنين مي توان توسط اين سيستم امکانات ديگری از قبيل: يادآوری صوامکان پذير ميباشد. IPHONE و

(Reminders اعالم زمان اذان، اعالم زمان ورود و خروج اشخاص توسط موزيک و يا هر صوت خاصي ، )ا ر

 داشته باشيد.
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  :سيستم سرمایش / گرمایش کنترل

توان منزل شما برای احساس گرما يا سرما و تنظيم دمای مناسب يا مطابق ميل شما 

امری طبيعي است. نگه داشتن دما با درجه حرارت مناسب و مورد نظر باعث کاهش 

ي د. سيستم کنترلي هوشمند قابليت کنترل تمامدقابل توجهي اتالف انرژی مي گر

کولر آبي ، اسپليت، فن کوئل، داکت اسپليت و گرمايش از )  ACدستگاه های 

داشته و عالوه بر اين امکان روشن و خاموش کف ( را به وسيله کليد هوشمند 

ذکر شايان برا برای کاربر مهيا مي سازد. رکردن دستگاه از طريق کنترل راه دو

،  PAD است امکان کنترل و تنظيم درجه حرارت از طريق ريموت کنترل،

IPHONE .و يا هرگونه تبلتي امکان پذير مي باشد 

 

 

 :سيستم امنيتی

  ناحيه مختلف در يک  8قابليت تعريف تمام سناريو های امنيتي ) سفر، شب، روز و اعالم خطر ( پشتيباني تا

 ماژول از قبيل آپارتمان و دفتر کار و ...

 و ضبط تصاوير برای افراد خانواده يا نگهبان در  امکان نظارت به وسيله دوربين ها برای محيط داخل، خارج

 طي روز و شب

  انه خ     کنترل تردد درب ورودی ها از ويژگي هايي هستند که برای حفاظت و استفاده راحت مورد نياز هر

 .ای مي باشد

 ... قابليت پشتيباني تمامي موارد امنيتي از قبيل نشت گاز، نشت آب، اعالم حريق و 
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 ي هوشمند حرکتی چند کاره سنسورها

  ( اندازه گيری شدت روشناييLux Meter ) 

 سنسور حرکت حضور و امنيتي 

 نسور اندازه گيری دماس 

  فرستنده امواجIR 

  گيرنده امواج IR 

  ولت جهت اتصال دتکتور دود و حرارت  12خروجي 

 کد  256دارای حافظه برای ذخيره کردنIR 

  ليات هوشمنداليه منطقي جهت اجرای عم 33دارای 

  عدد ترمينال مبدل هوشمند جهت اتصال مگنت درب و پنجره، دتکتور دود و ...2دارای 

 انواع سنسورهای هوشمند جهت امنيت و صرفه جويي انرژی 
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 کنترل موتور هاي پرده برقی

 ) ... قابليت کنترل کليه پرده های برقي ) کناره رو، شيد، رول دراپه و 

 يزيون،  ويدئو پرژکتور و ...کنترل باالبر تلو 

  قابليت دسترسي به وسيله ريموت کنترلiPHONE  ،iPAD  ( و يا هر تبلتي جهتStop  ،Close  ،Open ) 

 

 و تصویريکنترل کليه دستگاه هاي صوتی 

تاق و شما را قادرمي سازد که سيستم های زير را از روی پنل همان ا IRسنسور چند کاره و يا ماژول فرستنده امواج 

 يا ريموت دستي کنترل نمائيد.

 کنترل تلويزيون / ويدئو پرژکتور 

 کنترل رسيور ماهواره و باکس های مالتي مديا 

  کنترلCD/VCD/DVD Player 

 اجرا سناريوهای مختلف و نمايش موقعيت آنها 
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 :کنترل کليه فرامين با نرم افزار

و قابل نصب  windows  ،Android  ،iPhone  ،iPadافزار  با نرم و برنامه ها و دستورات فرامين کليه کنترل

 تبلت و کامپيوتر ،بر روی گوشي همراه
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 SMS:کنترل کليه سيستم هاي هوشمند با 

دستور مجزا و يا اجرای سناريو  100ماژول امکان فرستادن  SMSيک دستگاه 

 20ا ت 10،  5و ... ( را جهت  Gass off  ،AC off  ،All offهای مختلف ) 

به مالک در زمان بروز  SMSواحد مسکوني و يا اداری ميسر ميسازد ارسال 

هر گونه خطر ) فعال شدن 

سيستم امنيتي، اعالم حريق، 

نشت گاز و ... ( . توانايي فعال نمودن سيستم سرمايشي و گرمايشي قبل 

از رسيدن به خانه يا محل کار. توانايي کنترل چراغ های منزل و شير گاز 

 .يک دستور ) پيغام ( در زمان مسافرت يا نياز فوری توسط

 

کنترل کليه سيستم هاي هوشمند با ماژول زمانبندي جهت 

 :ذخيره کردن انرژي

قابليت کنترل کليه سيستم های هوشمند با ماژول زمانبندی جهت ذخيره 

که از آن جمله مي توان به موارد ذيل  کردن انرژی با قابليت های وسيع

 :اشاره نمود

  کنترل نور پردازی نمای ساختمان و فضای مشاع در هنگام

 غروب خورشيد تا ساعت تعيين شده

 رفت و آمد و يا عدم حضور شخصي خاموش و روشن شدن خودکار چراغ ها در محيط با توجه به حضور 

 افزايش يا کاهش نور کريدرها و راهروها 

 اموش شدن سيستم تهويه مطبوع با توجه به حضور يا عدم حضور شخصي ) رفت و آمدی (خ 

 اعالم اتالف انرژی از طريق پنجره ای باز 
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 تشخيص اوقات شرعي و پخش اذان به صورت اتوماتيک طي شبانه روز از طريق سيستم صوتي 

 ر و ر گاز، فعال شدن آژير خطاعالم حريق در صورت بروز حادثه ) قطع سيستم سرمايش / گرمايش، قطع شي

 SMSارسال پيام خطر از طريق 

  فرمان قطع سيستم سرمايش / گرمايش جهت جلوگيری از اتالف انرژی در صورت باز بودن پنجره و يا درب

 بالکن

 :نترل سيستم هوشمند هتلیک

سيستم های  شما قادر خواهيد بود با يک پنل کنترل لمسي هتلي Smart Homeبا آخرين تکنولوژی سيستم 

ييد. پنل ديجيتال تصويری را براحتي کنترل نما -روشنايي پرده های برقي، سيستم سرمايشي و گرمايشي و سيستم صوتي

نصب شده دم درب قابليت نمايش و ارسال درخواست های مختلف از قبيل: اطالع به قطع صدای زنگ اتاق، اعالم 

 ر اين هزينه های انرژی، به شما برگشت مي نمايد.نياز به خدمات و نظافت را فعال کرده و عالوه ب
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 چگونگی پياده سازي و اجرا :

 سازي:هوشمند پروژه هاي  اجراي استاندارد مراحل

 کارفرما نياز مورد سناریوهاي مستندسازي: اول گام

 اقتصادي برآورد و سيستم اوليه طراحی: دوم گام

 کارفرما هخواست براساس اوليه طراحی سازي نهایی: سوم گام

 List of Material - LOM تهيه: چهارم گام

 اجرایی نقشه تهيه: پنجم گام

 هازیرساخت تعبيه و گذاريلوله: ششم گام

 کشیکابل: هفتم گام

  تجهيزات نصب: هشتم گام

 شده نصب تجهيزات نویسیبرنامه: نهم گام

 جداگانه صورت به شده نصب اجزاي تست: دهم گام

 یکپارچه صورتبه سيستم کل تست: یازدهم گام

 سناریوها تست: دوازدهم گام

 آموزش همراه به کارفرما به اجرایی هاينقشه ارائه: سيزدهم گام

 آموزش همراه به هابرنامه Source code ارائه: چهاردهم گام

 سيستم برداريبهره فارسی راهنماي و آموزش ارائه: پانزدهم گام

 نگهداري و تعمير فارسی ايراهنم و آموزش ارائه: شانزدهم گام

 سيستم توسعه فارسی راهنماي و آموزش ارائه: هفدهم گام

  ايهفته بازدید: هجدهم گام

 سال یک مدت به ماهيانه بازدید: نوزدهم گام

 پشتيبانی خدمات: بيستم گام
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 سیستم مدیریت ساختمان

 BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEM 

های گوناگون علمي و ا در حال رشد ، توسعه و پيشرفت در زمينهامروزه کشور م    

باشد. فناوری اطالعات و ارتباطات نه تنها در ايران های نوين ميها و فناوریدستيابي به دانش

بلکه همواره در سراسر جهان به عنوان يکي از مهمترين معيارهای پيشرفت و توسعه، مد نظر 

ای توسعه يافتگي در آنها مورد ارزيابي واقع ميگردد ، فلذا قرار گرفته و از جمله شاخص ه

های بسياری را به خود اختصاص داده است. چرا که اين حوزه از دانش در دنيا منابع و هزينه

ها، به نحو چشمگيری مستلزم توسعه مناسب و توانمند بودن در زمينه فناوری اطالعات و پيشرفت و توسعه علوم و فناوری

های تمامي مجموعه های خصوصي و دولتي مبني بر دستيابي به اهداف باشد. از سوی ديگر، با توجه به سياستمي ارتباطات

چشم اندازها و اهداف خود، همواره لزوم همکاری و همراهي شرکت های فناوری اطالعات با بنگاههای اقتصادی ، بيش از 

 گردد.پيش نمايان مي

شرکت های پيشگام در    های داخلي و خارجي و فعاالن التحصيالن دانشگاهارغبه همت جمعي از ف کاوششرکت     

تاسيس و فعاليت خود را آغاز نموده است. اين  1386زمينه  فناوری اطالعات و مخابرات ، مهندسين برق و کامپيوتر در سال 

و  يد است که مورد توجه و تاييد مديرانگردد. امهای شرکت ارائه ميگفتار به منظور آشنايي بيشتر با اهداف و توانمندی

 متخصصان محترم قرار گيرد و موجبات آغاز همکاريهای بيشتر را فراهم سازد.

ت سال سابقه درخشان با هدف ارائه نوين کليه خدمات شبا ه ساختمان گستر هوشمند کاوششرکت مهندسي                        

ازی ساختمان کنترل هوشمند سوربين های مداربسته نظارتي و کنترلي و سيستم های نظير سيستم های دمشاوره نوين فناوری و 

ر، مشاوره تحليل و مطالعه بازا –شناخت  شرکت ميتوان به  بخش . از جمله فعاليت های اينه استقدم به عرصه رقابت گذاشت

ارائه  ، نصب و راه اندازی صحيح و جهيزاتطراحي بهينه تجهيزات و خدمات، نظارت دقيق و متمرکز، تامين به موقع ت  متفاوت

 نام برد.ساله محصوالت  3سال وارانتي  5 خدمات پس از فروش کامال رايگان طي
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ربين سيستم های نظارتي و کنترلي و دوشرکت مهندسي کاوش با بهره گيری از مهندسان و کارشناسان مجرب محصوالت         

                                    و دفتر کار هوشمند (Home Automation)ند خانه هوشمو سيستم های  PHOTONمداربسته 

(Office Automation)   خود را با عنوانCrestron   تحت ليسانس ايالت متحده امريکا و همچنينLeviton  و

THRMOKON و محصوالت ساختمان هوشمند  اروپاBuilding Management System (BMS)  خود را با

   Parking Management آلمان معرفي مينمايد، در زمينه سيستم های مديريت هوشمند پارکينگ  GFR   ان عنو

System (PMS)نيز با شرکت های PARKCARE  اسپانيا و CAME و شرکت  انگلستانCirControl   و در زمينه

 همکاری مينمايد.   QUNDISتفکيک انرژی با شرکت 

 ساختمان صنعتي و خانگي سازی هوشمند های سيستم کنندگان توليد ترين معتبر و ترين بزرگ از يکي نعنوا به  GFR کمپاني

 .گردد مي توزيع ، دنيا مختلف کشورهای در آن متنوع محصوالت و بوده آلمان کشور در ها

 Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung يا GFR يا "آر اف جي" کارخانه

mbH در 1978 ژانويه اول در Verl ليدتو ها شرکت برترين و اولين از يکي عنوان به کمپاني اين . کرد کار به شروع آلمان 

 استاندارد قطب بر آن توليدات کليه و رود مي شمار به اروپا در ها ساختمان اتوماسيون و مديريت های راهکار و تجهيزات کننده

 . گردند مي توليد و مديريت ، آلمان کشور رد ISO 9001:2008 و DIN ، EN های

 ارائه و دنيا در تکنولوژی پيشرت و تغييرات به خود سريع واکنش با همواره ، کمپاني اين توسعه و تحقيق قدرتمند واحد

 .گردند دنم بهره دنيا روز های تکنولوژی برترين از همواره تا داده اطمينان شرکت اين مشتريان به ، روز به و جديد محصوالت

 متناسب را يستمس گسترش قابليت راحتي به و بوده ماژوالر و باز کامالً ، کمپاني اين توسط شده ساخته و طراحي های سيستم

 . است گرديده WIEDEMANN های شرکت گروه عضو ، 1995 سال از GFR. کند مي فراهم آن نصب محيط رشد با

 مي شمار به ادني در صنعتي و خانگي اتوماسيون محصوالت کننده تامين یها شرکت مجموعه بزرگترين از يکي ، گروه اين

 تمامي است مفتخر ، ايران در GFR کمپاني خانگي و صنعتي اتوماسيون های سيستم رسمي نماينده عنوان بهکاوش  .رود

 .نمايد عرضه و طراحي خود مشتريان نيازهای اساس بر را کمپاني اين محصوالت
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م در ساختمانها عالوه بر زيبايي منحصر به فرد، صرفه جويي در هزينه تعميرات و نگهداری تجهيزات بکارگيری اين سيست

مکانيکي و برقي ساختمان و نيروی انساني بعالوه کاهش مصرف انرژی، کاهش خطاپذيری و افزايش اثربخشي سيستم را به 

 دنبال خواهد داشت .

 

 :ساختمان مندسيستم مدیریت هوش

اختمانها از تاسيسات الکتريکي و مکانيکي متعددی امروزه در س

 استفاده مي شود. ، محيط مطبوع يک برای ايجاد تسهيالت و 

مديريت ، کنترل و نمايش وضعيت عملکرد همه   BMSسيستم 

رافيکي گ صفحهاين تاسيسات را به صورت يکپارچه  برروی يک 

تصال به ليت او از مکانهای مختلف با استفاده از  رسانه هايي با قاب

 شبکه ، ايجاد مي نمايد.                             

بايستي حداقل شرايط زير را در يک  BMSهر سيستم 

 ق نمايد :قساختمان مح

 

استفاده بهينه و مديريت مصرف انرژی با هدف  -1

 بازگشت سرمايه در يک دوره معين

افزايش عمر تاسيسات با مديريت استهالك   -2

 تجهيزات 

ل و مديريت خطا های تجهيزات برای کنتر -3

 جلوگيری از وارد آمدن صدمات بيشتر
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 افزايش ضريب آسايش و امنيت ساکنان بااقدام به موقع درجهت رفع ايرادها و نقايص تاسيسات ساختمان -4

 افزايش ضريب امنيت با مديريت تاسيسات در مواقع خاص مانند زمان وقوع حريق -5

 انيکاهش خطاهای ناشي از عملکرد انس -6

 برنامه ريزی عملکرد زماني و دوره ای  تجهيزات -7

دريافت گزارش از عملکرد کليه سيستم ها شامل مدت زمان 

عملکرد ، ميزان خطاها ، ميزان مصرف انرژی و مقايسه اين 

گزارش ها در دوره های مشخص زماني و يا فصلي برای 

 .اصالح الگوی مصرف

تجاري   -راهکارهاي کنترل ساختمان هاي  اداري 

 :   GFRو   BMSمجهز به 

عموما يک رايانه مرکزی نقش واسط بين سيستم و مدير تاسيسات 

را بازی مي کند. مدير تاسيسات جدول تعطيالت رسمي و نيز 

زمانبندی حضور واحدهای مختلف را که در سيستم بعنوان نواحي 

(zoneمجزا بخش بندی گرديده است را در ابتدا به سيستم وارد مي ک ).ند 

شنبه تا  20تا  7:30روزهای شنبه تا چهارشنبه، واحد پشتيباني از 17:30تا  7:30بعنوان مثال اگر واحد های اداری از ساعت 

روزهای پنجشنبه و جمعه ، واحدهای تاسيسات و نگهباني بطور دائم حضور داشته باشند، سيستم بطور 13تا  9چهارشنبه و 

درجه سانتيگراد  22تا  20درجه سانتيگراد و در ماههای گرم بين  20تا  18سرد بين پيش فرض دمای داخلي را در ماههای 

 60تا  30تنظيم مي نمايد. برای اين منظور شيرهای آب گرم ويا آب خنک )بسته به فصل( منتهي به فن کويل های هر ناحيه 

 دقيقه قبل از حضور کارکنان باز شده و فن کويل روشن مي شود.

ی ، موتورالکتريکي فن کويل بسته به اطالعات دريافت شده از حسگر دمای ناحيه روشن و يا خاموش مي در ساعات کار

گردد. در پايان زمان کاری، سيستم از طريق حسگرهای حرکت ، حضور افراد را در مقاطع مختلف کنترل نموده و نواحي 
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و موتور فن کويل ها را خاموش مي نمايد. ازطرف ديگر  بدون استفاده را از مدار عبور سيال گرم کننده و يا سردکننده جدا

حجم سيال گرم و يا خنک کننده مورد نياز کل ساختمان محاسبه و تعداد پمپ های سيرکوالسيون مورد نياز مشخص و 

 تباقي پمپها خاموش خواهند مي گردد. همچنين سيستم، بويلرها و يا چيلرهای موتورخانه را در ساعات غيرکاری وتعطيال

 آخر هفته خاموش نموده و يا در حداقل بار، ثابت مي کند.

از طرف ديگر درصورت باز شدن هر کدام از پنجره ها، سيستم نسبت به خاموش نمودن موتورالکتريکي فن کويل آن 

 قسمت اقدام مي نمايد.

نائي ت خارج از ساعات کاری، روشعمليات مشابه برای تابلوهای برق روشنائي عمومي و نيز واحد ها اتفاق مي افتد. در ساعا

واحد ها فقط در صورت حضور پرسنل روشن مانده وچراغهای راهروها و مسيرهای داخلي بصورت محدود روشن مي 

مصرف قبلي صرفه  %45ماند. ازاين روست که مي توان در مصرف انرژی با استفاده از سيستم مديريت هوشمند ساختمان تا 

 جوئي نمود.

(  set pointsيست که تغيير در هريک از پارامترهای ياد شده مانند ساعات کاری و يا نقاط تنظيم دما )الزم به يادآور

 بسادگي از طريق نرم افزار سيستم برای موارد خاص ويا مناسبتها قابل انجام ميباشد .

اهش مصرف در ساختمانها بهره گيری از مزايای اقتصادی و ک BMS Smart Building هدف اصلي به کارگيری

 عبارتند از: SMART BUILDINGانرژی و ايجاد فضای امن و آرام در آنهاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداری از 

 ايجاد محيطي مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان.    •

 استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها .    •

 ه ريزی زماني عملکرد.ارائه سيستم کنترلي با قابليت برنام    •

 کاهش چشمگير هزينه های مربوط به نگهداری و تعميرات.    •

 بهينه سازی و صرفه جويي در مصرف انرژی.    •
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 عدم نياز به پيمانکار دائمي ساختمان.    •

 ، موبايل يا اينترنت PCامکان مانيتورينگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طريق يک     •

به يکپارچه سازی مديريت تأسيسات و سيستمهای مختلف در ساختمان ، تمام تجهيزات بصورت هماهنگ  با توجه   •

 کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکالت ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود.

 امکان گرفتن گزارش های آماری از تمامي تجهيزات و عملکرد آنها به منظور بهينه سازی مصرف و عملکرد.   •
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 : BMSو   Smart Buildingفواید استفاده از 

 در کاهش مصرف انرژي: Smart Buildingاستراتژي هاي مناسب سيستم 

 عبارتند از: Smart Buildingمعروفترين روشهای به کار گرفته شده توسط طراحان 

 خاموش و روشن کردن تجهيزات بر اساس جداول زمانبندی کارکرد    •

•    Lock out ره برداری از تجهيزات در صورت نياز و ضرورت.يا به 

 (Resetsبهره برداری از مينيمم ظرفيت مجاز در بهره برداری از تجهيزات )    •

که موجب قطع برق تجهيزات در صورت بارگذاری بيش از حدود  Demand Limitingمحدود کردن تقاضا يا     •

 تعيين شده، خواهد شد.
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يزات توسط اپراتورهای آموزش ديده و بهره برداری از داده ها در رفع مشکالت تجهيزات و مونيتورينگ وضعيت تجه    •

 بررسي عمکلرد موثر آنها.

 صرفه جویی انرژي از ناحيه سيستم کنترل روشنایی :

سيستم کنترل روشنايي ، امکان کنترل انرژی الکتريکي جهت ايجاد نور رضايت بخش را در دسترس قرار مي دهد . چون 

ر يک ساختمان هوشمند کليه خطهای روشنايي به صورت آدرس پذير عمل مي کنند، امکان برنامه ريزی و کنترل آنها با د

 توجه به نظر طراح و بر پايه اجرای منطق کنترل ميسر مي گردد .

استفاده مي  روشهردو "دو ديدگاه وجود دارد که بسته به کاربری هر فضا از يکي و گاها"به منظور کنترل روشنايي اصوال

 گردد. اين دو ديدگاه عبارتند از: 

 کنترل محيطي روشنايي -الف 

 کنترل مرکزی -ب 

مي توان فضای مورد نظر را در صورت تردد و عبور  Motion Detector , PIRکنترل محيطي : توسط چشمهای 

 شخص روشن نمود .

ت آنها ای مختلف مي تواند تغيير نمايد و در نهايت وضعيحالت مرکزی : کنترل آنها توسط زمانبندی تعيين شده برای فضاه

توسط کنتاکتورهای درون تابلو روشنايي هر فضا مي تواند به کنترلر مربوط انتقال يابد و در نهايت در کامپيوتر مرکزی 

ه بوده و دمشاهده و قابل کنترل خواهد بود. الزم به ذکر است اين روش کنترل روش ايده ال برای کنترل فضاهای گستر

زمينه مساعدی را برای زون بندی فضاها ايجاد مينمايد. الزم به ذکر است در اين روش با طراحي مناسب و استفاده از ادوات 

تعريف شونده توسط نرم افزار پياده سازی نمود. الزم به ذکر است که اين "مناسب کنترلي ميتوان زون ها را بصورت کامال

امل بر روی زون ها عالوه بر ايجاد امکان کنترل روشنايي امکانات کاملي نيز در زمينه کنترل روش به دليل ايجاد کنترل ک

مصرف هريک از زون ها را ايجاد مينمايد که با توجه به امکان کامل گزارش دهي و هشدار دهي سيستم اين امکان ميزان 

 حوادث و آسيب های ناشي از آن را به حداقل مي رساند .
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ن سنسورهای مورد نياز و کنترل خطوط برق روشنايي ميتوان روشنايي هر فضا را بر اساس برنامه زمان بندی با فراهم نمود

 داده شده و يا حتي در صورت حضور با حداقل نمودن ميزان انرژی مصرفي کنترل نمود.

ايي افراد در هنگام خروج همچنين کنترل چراغهای روشنايي اضطراری و چراغ های راهنما بر اساس برنامه معين جهت راهنم

اضطراری و وقوع حريق مورد استفاده قرار مي گيرد .امکان روشن و خاموش نمودن خطوط مورد نظر در ساعات مختلف 

هفتگي و کنترل آنها از سرور اصلي شبکه با توجه به شمارش حدودی تعداد الينها در تابلوهای عادی، اضطراری و به طور 

ي ديده خواهد شد ، که اعم کار آن کنترل روی کانکتورها و رلههای مورد نظر خطوط مورد کلي در کليه خطوط روشناي

 نياز برای روشنايي مناطق عمومي ساختمان و استفاده از تابلوهای کنترلي در کنار تابلوهای برق خواهد بود . 

 صرفه جویی انرژي از ناحيه سيستم تهویه مطبوع

 HVACزير سيستمهای : 

 (AHUهواساز ) -

 بويلر -

 چيلر -

 فن کويل -

 پمپ ها-

با توجه به تعداد زياد دستگاههای هواسازجهت تامين سرمايش و گرمايش  :صرفه جویی انرژي از ناحيه هواسازها    •

که معموال در هر مجموعه استفاده مي شوند عملکرد درست و دقيق دستگاههای فوق تاثير بسيار زيادی بر روی صرفه جويي 

 نرژی در اين ناحيه دارد.در مصرف ا

هر هواساز يک منطقه از ساختمان را تحت پوشش خود دارد و يکي از وظايف آن پيش سرمايش و يا پيش گرمايش هوای 

تزريقي به مناطق مختلف فضاههايي است که اين مناطق از سيستم فن کويل استفاده مي کنند و بعضي از مناطق بصورت 
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مي شوند و وظيفه ديگر آن تامين هوای تازه برای فضاهای داخلي ساختمان است که اين مهم مستقيم از هوای هواساز تغذيه 

مي    هواساز ميسر است که در اين قسمت هماهنگي دمپرهای ورودی هوای تازه و هوای برگشته را Mixerدر قسمت 

 طلبد .

فضاها بهترين توازن را  CO2و مقدار با جمع آوری اطالعات دمائي ، رطوبتي  Smart Buildingدر اين رابطه سيستم 

 بين دمپرهای ورودی و خروجي بوجود مي آورد که باعث استفاده بهينه از هوای برگشتي فضاها نيز مي گردد.

با ايجاد کنترل کامل برروی هواسازها مي توان ميزان هوای تازه مورد نياز برای هر ساختمان را با استفاده از نقاط و پارامتر 

ي متفاوت همچون دمپرها برای کنترل ميزان هوای ورودی و شيرهای برقي برای کنترل مقدار آب گرم يا سرد های کنترل

مچنين ه کوئلها ، کنترل نمود و به تبع آن از حداقل انرژی برای سيکل عمليات حرارتي و برودتي استفاده کرد . ورودی به

 ف انرژیرمصزمانهای درست موجب صرفه جويي زيادی در  عملکرد زمانبندی شده هواسازها واستفاده از دستگاها در

 خواهد گرديد.

درون هر هواساز فن تعبيه شده است که عمل دهش و يا مکش هوا را بعهده دارد . در  فن تزریق هوا در هواساز ها :

ا استفاده از ب سيستم کنترل هوشمند هواساز ، کنترل عملکرد فن بسيار حياتي است که مي توان اطالعات مورد نياز را

 گزارش داد . Smart Buildingسنسورهای فشار هوا و نيز سيگنالهای الکتريکي تابلوهای برق به سيستم 

جهت نشان دادن فعاليت فن به سيستم بصورت اندازه گيری اختالف فشار  : Differential Pressureسنسور 

بوسيله اين سنسور  Smart Buildingکار بيفتد سيستم  ورودی و خروجي به فن مي باشد. به هر دليلي که فن هواساز از

 متوجه وضعيت غيرعادی شده و اقدامات الزم را انجام ميدهد.

هواساز دارای يک مبدل حرارتي است که نقش انتقال حرارت از سيال مايع سرد و يا  نحوه کنترل دما در هواسازها:

و يا غير مستقيم باشد که در هر صورت مي  DXوان بصورت مستقيم گرم به سيال گذرا    )هوا ( را بر عهده دارد که مي ت

به ذخيره انرژی و کارکرد  Smart Buildingتوان با تعبيه يک شير سه راهه به همراه يک شير برقي قابل کنترل توسط 
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ز دارد که (بستگي به دمای منطقه های تحت پوشش هواساActuatorبهينه دست پيدا کرد . باز و بسته شدن شير عملگر)

 اينکار صورت مي گيرد . Smart Buildingتوسط برنامه ريزی سيستم 

جهت کنترل دبي هوای تزريقي و دمای مطلوب  HVAC, VAVدر حالت کنترل سيستم به شيوه  دمپرهاي تزریق هوا :

رها بسته وزی کليه دمپمحيط دمپرها نقش حياتي دارند، اين دمپرها کارايي گوناگوني دارند ، بعنوان مثال در زمان آتش س

مي شوند تا اکسيژن به مناطق آتش سوزی نرسد . در زمان بسته بودن کليه دمپرها ، جهت آسيب نرسيدن به موتور هواساز ، 

مي توان بر    موتور را خاموش مي کند . در سيستم تهويه مطبوع توسط سيستم هواساز Smart Buildingسيستم 

دما و حتي   خروجي از هواساز، سنسور های رطوبت، zoneزه و هوای برگشتي ( و های ورودی  )هوای تا   zoneروی

CO2 .قرار داد تا بتوان از محيط های مختلف اطالعات مفيدی جهت کنترل کيفي محيط بدست آورد 

در شرايط سرد محيط، وجود سنسور يخ زدگي بر روی کويل ها ضروری است به اين  سنسورهاي ضد یخ زدگی : 

فرمانهای الزم را جهت جلوگيری از  Smart Buildingدر هنگام پايين تر رفتن دما از نقطه مشخص سيستم  صورت که

 يخ زدگي کويل صادر مي کند و بدين وسيله از به بار آمدن خسارتهای ، احتمالي جلوگيری مي کند .

 صرفه جویی در قسمت سيستم گرمایشی    •

لر ها و ميزان آب موجود و کنترل دمای مورد نياز آب از جمله پارامتر های وضعيت عملکرد بوي سيستم کنترل بویلر :

کنترلي هستند که در کنترل اين سيستمها مورد توجه و پايش قرار ميگبرند کنترل و پايش اين پارامتر ها نه تنها موجب فعال 

از آب از مصرف يق ميزان دمای مورد نيسازی سيگنالهای هشداری برای جلوگيری از خرابي سيستمها ميشود بلکه با کنترل دق

 بي رويه انرژی در بويلرها جلوگيری مي نمايد .

بويلر ها دارای مدارات کامل کنترلي داخلي هستند که کنترل تمام سيستمهای داخلي بويلر را انجام مي دهد.در سيستم 

با داشتن دمای ورودی و خروجي مي تواند در يک مرحله باالتر، بر کار بويلر نظارت  Smart Buildingکنترل بويلر 

 داشته باشد و در زمان خطر , فرامين الزم را صادر کند .
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 صرفه جویی در قسمت سيستم سرمایشی    •

نترلي کامل کوظيفه آن تامين آب سرد جهت سرمايش ساختمان است . چيلر ها دارای يک سيستم  سيستم کنترل چيلر :

که يک سيستم مديريت جامع است .دستگاههای چيلر بصورت کامل با  Smart Buildingهستند .بنا به ماهيت سيستم 

انجام  مي دهد، اين است که  Smart Buildingمدارات کنترلي داخلي بکار خود ادامه مي دهند ،اما کاری که سيستم 

ام مي دهد  تا در مواقع اضطراری فرمانهای الزم را صادر نمايد که اينکار با در يک مرحله کنترلي باالتر کار کنترل را انج

ا توجه ب اطالعات جمع آوری شده توسط سنسورهای متعدد و اطالعاتي که از تابلو برق گرفته مي شود امکان پذير است.

مايي گردد و از تنشهای دبه نصب سنسورهای مناسب بر روی چيلرها باعث جلوگيری از گذر سيستم از دمای مناسب مي 

نامناسب آسيب رساننده در اين سيستمها جلوگيری ميکند . عملکرد دقيق سنسورها و کنترل دمای آب کندانسورها باعث 

 به حداقل رسيدن مصرف برق مي شود .

 . برج خنک کن وظيفه پايين آوردن دمای آب خروجي کندا نسور دستگاههای چيلر را بر عهده دارد برج خنک کن :

جهت کنترل بهينه برج خنک کن , اطالعات از سنسورهای دمايي نصب شده بر روی  Smart Buildingدر سيستم 

تابلو برق  start/stopکلکتورهای رفت و برگشت برج خنک کن دريافت مي شود و مي تواند در مواقع لزوم از قسمت 

اهش کرد دائم آن جلوگيری کند.  بدين ترتيب باعث کبهره جسته و با اعمال دستور قطع برق فن برج خنک کننده از عمل

مصرف انرژی و کاهش استهالك خواهد شد . همچنين با کنترل دمای آب خروجي,  از آسيب ديدن احتمالي چيلر 

 جلوگيری مي کند .

 صرفه جویی در قسمت فن کویل ها    •

و آب سرد و گرم در آن ها بنا به تقاضای محيط جاری در شرايط ايده آل، فن کويلها مي توانند دو کويل مجزا داشته باشند 

ن اين ف ميباشند و دارای دو موتور برقي مجزا برای سرمايش و گرمايش هستند. pipe -4گردند، که اصطالحاً معروف به 

 نيز عمل نمايند, بدين صورت که در زمستان و تابستان آب گرم يا سرد به يک pipe -2کويل ها مي توانند به صورت 

کويل فرستاده شود که در اين حالت يک شير برقي برای هر فضا مورد نياز مي باشد. اين فن کويل ها توسط ترموستات 

و با   SMART BUILDINGديواری که قابل نصب در فضا مي باشند ، کنترل شوند و با تعريف دمای الزم در سيستم 
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ي مي توان بازه کارکرد فن کويل را کنترل کرد . شيرهای برقاستفاده از يک عدد سنسور دمايي که در فضا نصب مي شود  

 عمل نمايند . PIDو   ON/OFFاين فن کويل ها ميتوانند بصورت 

 :صرفه جویی در قسمت پمپها    •

در ساختمان از پمپهای سيرکوالتور و يا بوستر پمپها استفاده مي شود که بطور معمول يکي از آنها در حالت رزرو قرار دارد 

مابقي با توان نامي مشغول بکار هستند که انرژی برق فراواني را مصرف مي کنند ، از اين پمپها در جهت گردش آب  و

درون سيستم های مختلف از قبيل هواساز ها، فن کويلها ، آب مصرفي و برج خنک کن و ... استفاده مي شود که اين 

 SMART BUILDINGاری است ، در صورتيکه در سيستم گردش سيال بدون در نظر گرفتن مصرف انرژی و راندمان ک

اين گردش سيال بصورت کنترل شده است و بر حسب نياز ساختمان پمپها بصورت متوالي و چرخشي ، روشن و خاموش 

(( در Start/stop-Trip-Statusمي گردند . در سيستم کنترل پمپها مي توان از فرامين و اطالعات زيادی همچون  ))

پمپها استفاده کرد که اين اطالعات در منطق کنترل بصورتهای مختلف قابل استفاده است و همچنين در قسمت جهت کنترل 

 ورودی و خروجي پمپها از سنسورهای فشار جهت کنترل کار پمپها از نظر سالمت بهره جست .

ق سنسور های مناسب در يبا توجه به اينکه کل سيستم با نصب دق :صرفه جویی به واسطه تقليل نيروي انسانی    •

هر زمان پايش مي گردد و اينکه سيستم قابليت ارائه گزارش کامل از عملکرد سيستها را دارا مي باشد هر گونه خرابي در 

حداقل زمان ممکن توسط سيستم گزارش گرديده که اين عمل با کاهش زمان عيب يابي سيستم موجب باال رفتن کارايي  

(Efficiencyتعميرات نگ ). هداری سيستمها مي شود و به تقليل نيروی پشتيباني کار آمد کمک ميکند 

صرفه جويي به واسطه باال بردن عمر مفيد دستگاهها با بکارگيری زمانبندی شده سيستمها و کنترل عملکرد صحيح ،     •

ارد مصرف ت سرمايه نقش دبحث ديگری که در بازگش کارايي و ميزان عمر مفيد هر يک از دستگاهها به حد اکثر مي رسد.

 بهينه از امکانات مي باشد که در ذيل توضيحات مختصری خواهيم داد :
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در سيستم تاسيسات مکانيکي با تقسيم زمانهای کارکرد بين تمام اعضای يک مجموعه ) مثالً مجموعه پمپ های     •

ر دائم فعال بودن يک بخش از مجموعه بطو سيرکوالسيون ( فشار کاری بين همه اعضا تقسيم مي شود . ضمن اينکه از غير

 جلوگيری مي کند که خود باعث بهتر عمل کردن تمام مجموعه مي گردد .

روی تمام تجهيزات مورد استفاده در ساختمان کنترل داشته و تمام وضعيتهای موجود را اندازه گيری کرده و درصورت     •

سوئيچ کرده و خرابي را به اطالع کاربر مي رساند تا در اسرع وقت  Standbyبروز خرابي در سيستم بطور خودکار به جز 

 جهت تعمير اقدام گردد .

زمان های کارکرد تمام تجهيزات را ذخيره مي نمايد و در زماني که نياز به سرويس مي باشد به کاربر اطالع مي دهد تا     •

 سيستم همواره در حالت مطلوبي کارنمايد .

ی تهويه مطبوع و تاسيسات مکانيکي ) مثالً مبدلها عالوه بر اندازه گيری دمای پروسه و ست يونيت در تمام سيستمها    •

تعريف شده با اندازه گيری دمای محيط بيرون روی ست يونيت اثر گذاشته تا نوسانات دما جبران گردد .) با توجه به اينکه 

ا استفاده از اين روش براحتي مي توان نوسانات ناشي از اين در اغلب مناطق ايران دمای شب وروز بسيار متفاوت مي باشد ب

 تغيير دما را بصورت خودکار جبران نموده بدون اينکه نيازی به تغييرات مداوم ست يونيت باشد.

قراردارند ، عالوه بر استفاده بهينه  SMART BUILDINGبا توجه به موارد ذکر شده و موارد بسيار ديگر که در ساختار 

زات بر عمر تجهيزات نيز افزوده مي گردد، ضمن اينکه فضای کار را ايده آل مي نمايد  با توجه به مطالب ذکر شده ازتجهي

 SMART BUILDINGو آمارهای بدست آمده از پروژه های اجرا شده ساختمانهای اداری و تجاری بر اساس ساختار 

د کاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت سرمايه درص 40الي  35بطور ميانگين در بحث ذخيره سازی انرژی حدود 

 سال امکان پذير مي باشد . 3الي  5/2در حدود  SMART BUILDINGدر اثر استفاده از ساختار 
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 نتيجه گيري:

سيستم مديريت ساختمان امروزه به عنوان يک نياز واقعي و نه به عنوان يک تکنولوژی لوکس در طراحي ساختمانهای بلند 

رده توسط مهندسان و مديران مالحظه ميشود. امروزه افزايش مداوم قيمت انرژی و نياز به دستيابي به اطالعات مرتبه و گست

را توسط مديريت سرمايه گذار و بهره بردار ساختمان کامالً توجيه  SMART BUILDINGصحيح و متمرکز، استفاده از 

 مي نمايد.

کز ميباشد.بايد استاندارد، عمدتاً امکان کنترل بهينه مديريتي و فني متمرمزيت اين سيستم نسبت به سيستمهای کنترلي سنتي 

درصد از قيمت تجهيزات اين  80در محاسبات اقتصادی ايجاد اين سيستم کامالً به اين نکته توجه داشت که در حدود 

ي و متداول نيز هزينه تسيستم که در کنترل سيستمهای حرارتي و برودتي بصورت مشترك استفاده مي شود در سيستمهای سن

 مي شود.

يکي ديگر از نکات مهم در انتخاب سيستم، قابليت پشتيباني مداوم سيستم توسط شرکت سازنده و يا نمايندگان داخلي آن 

 مي باشد .
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 سيستم تفکيک مصرف انرژي:

 
 رفمص آوردن روی جمله از آن متعاقب مشکالت و کشور در انرژی های حامل قيمت افزون روز افزايش به توجه با

 وجود با رارتيح های پکيج جمله از مستقل، انرژی توليد های سيستم به ساختمان بخش کنندگان توليد و نکنندگا

 های هزينه نبود مستقل دليل به تنها مرکزی حرارت موتورخانه به نسبت ها سيستم اين پايين راندمان از آگاهي عدم

 که هايي تمسيس جمله از لذا گردد، بيني پيش عموضو اين با رابطه در مناسب راهکارهای بايستي مي انرژی مصرفي

 يک هر تفکيک يتقابل که بوده( ميتر انرژی) انرژی مصرف تفکيک سيستم سازد مرتفع را مشکل اين تا دارد قابليت

 .باشد مي دارا را ساختمان يک در انرژی های هزينه از
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 ؟ چيست انرژي کنتور/  ميتر انرژي

 

 ساختمان يک مختلف های بخش در انرژی مصرف ميزان گر محاسبه سامانه يک (Energy Meter) ميتر انرژی

 همراه هب مصرفي انرژی محاسبه قابليت لوله، روی بر آب جريان و دما حسگرهای دادن قرار با سامانه اين باشد، مي

 دارد ذيل شرح به را ها واحد از يک هر مصرفي آب

 گرم و سرد فصول در کويل فن رادياتور،) تهويه بخش در ها واحد از يک هر برودتي و حرارتي انرژی محاسبه    -1

  هداشتيب سرويس حمام، آشپرخانه، در شده مصرف آبگرم) بهداشتي آبگرم شده مصرف حرارتي انرژی محاسبه    -2

 در شده مصرف آب) بهداشتي گرم آب و سرد آب بخش در واحد هر مصرفي آب حجم ميزان محاسبه    -3

  بهداشتي سرويس حمام، نه،آشپرخا
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 ؟ چيست انرژي قبوض

 يک در را واحد هر ريالي سهم که باشد مي شده تعريف زماني های دوره در انرژی مصرف ليست انرژی قبوض

 ميتر ژیانر مرکزی دستگاه توسط که نمايد مي مشخص مشاعات گاز و برق  آب، قبوض پرداخت بابت ساختمان

 .گردد مي چاپ

 به ربوطم اطالعات ساختمان، مدير توسط مرکزی سيستم در گاز قبض يک اطالعات کردن وارد از پس مثال بطور

 هر مصرف اساس بر و شده بازخواني مرکزی دستگاه توسط مربوطه زماني دوره همان در واحد هر انرژی مصرف

 .گردد مي چاپ مربوطه گاز قبض از واحد هر ريالي سهم واحد

 : گردد مي تشکيل لياص بخش 3 از انرژی قبض يک

 : مبنای بر ساختمان گاز قبض مبلغ از واحد هر سهم -1

 و ها کويل فن رادياتورها، طريق از منزل محيط گرمايش جهت سرما فصل در واحد هر انرژی مصرف ميزان(  الف

… 

 رد مصرفي بهداشتي آبگرم حجم کردن گرم جهت موتورخانه در شده مصرف انرژی اساس بر واحد هر سهم(  ب

 واحد همان

 آبگرم مکعب متر 10( ارديبهشت اول تا فروردين اول تاريخ) مشخص زماني دوره در مسکوني واحد يک اگر:  مثال

 آب مکعب متر 10 کردن گرم جهت شده مصرف گاز ميزان خودکار صورت به سيستم باشد کرده مصرف بهداشتي

 گرمآب مصرف بابت گاز قبض از را واحد سهم اساس ينا بر و کرده محاسبه ارديبهشت اول تا فروردين اول از را

 .نمايد مي ارائه بهداشتي

 ايشسرم جهت گرما فصل در واحد آن انرژی مصرف ميزان مبنای بر موتورخانه گاز يا برق مبلغ از واحد هر سهم -2

 يا اکميتر چيلر مانند مرکزی سرمايش سيستم دارای که باشد مي هايي ساختمان مخصوص بخش اين منزل محيط

 .باشند مي جذبي
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 رد واحد همان توسط شده مصرف بهداشتي گرم و سرد آب حجم مبنای بر ساختمان آب قبض از واحد هر سهم -3

 … و بهداشتي سرويس حمام، آشپزخانه، مانند مختلفي های بخش

 : ميتر انرژي سامانه دهنده تشکيل هاي بخش

 

 : واحد مبدل دستگاه و( گاز و آب انرژي، گير اندازه) ميترها   -1

 : آب سيال مخصوص يترهایم

 باشد، يم آب و انرژی گير اندازه قسمت مجموعه بخش ترين اصلي عبارتي به يا ميتر انرژی مجموعه قسمت اولين

 عهده بر ار آب  يا و انرژی مصرف ميزان( گيری قرار محل به توجه با) ميتر همان يا انرژی گير اندازه که صورت بدين

 و نياز ردمو برودتي يا و حرارتي انرژی ميزان دارند قرار کويل فن يا و رادياتور های لوله روی بر که هايي ميتر .دارد

 های شبخ برای و کرده گيری اندازه را آب مصرف ميزان دارند قرار مصرفي آب های لوله روی بر که ميترهايي نيز

 .نمايند مي ارسال ديگر

 يزانم آن با مطابق و کرده گيری اندازه زمان واحد در را آب گذر حجم که باشند مي فلومتر ها ميتر اصلي قسمت

 .کنند مي محاسبه را انرژی

 :شوند مي بندی دسته فلومتر نوع اساس بر ميترها خاطر همين به
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 درصد 1 از کمتر محاسباتي خطای با التراسونيک ميترهای( الف

 درصد 3 زا کمتر محاسباتي خطای با مغناطيسي ميترهای( ب

 درصد 5 از کمتر محاسباتي خطای با توربيني ميترهای( ج

 : ساختمان از واحد هر ورودی های لوله در ها ميتر نصب محل

 رمايشيگ انرژی ميزان گيری اندازه ميتر اين وظيفه( کويل فن) رادياتور ورودی لوله روی بر نصب جهت ميتر( الف

 جهت اضافه دمای سنسور عدد يک دارای ميتر اين. باشد مي ختمانسا از واحد هر در شده مصرف سرمايشي يا و

 .باشد مي واحد از( کويل فن) رادياتور خروجي لوله روی بر نصب

 حجم انميز گيری اندازه ميترها اين وظيفه:  بهداشتي گرم آب و سرد آب ورودی لوله روی بر نصب جهت ميتر( ب

 يزانم محاسبه نيز و بهداشتي آبگرم ميزان همين کردن گرم هتج شده هزينه انرژی همچنين و بهداشتي گرم آب

 .باشد مي شده مصرف بهداشتي سرد آب حجم

 : واحد دستگاه

 و سنسورها و واحد يک به مربوط اطالعات ذخيره و محاسبه جهت الکترونيکي سامانه يک شامل دستگاه اين

 هر برای را گاز و( فلومتر) آب جريان سنسور عدد 6 تا دارد قابليت دستگاه اين باشد، مي مجموعه زير حسگرهای

 .دهد قرار پوشش تحت واحد

 رائتق دستگاه توسط بتوان مناسب های زمان در تا بوده واحد اطالعات ذخيره جهت درجا حافظه دارای واحد دستگاه

 .نمود بازخواني را اطالعات اين مرکزی

 : ارتباطي شبکه سيستم -2

 باشد مي شبکه بستر يک به نياز ها واحد و مرکزی انيتورينگم دستگاه مابين ارتباط جهت

http://www.kavoshgrp.com/
mailto:Contact@Kavoshgrp.com


 

 گروه شرکتهای کاوش 
  و نوآوري پيشرو در فناوري

 

 

www.Kavoshgrp.com         گروهت يرزومه فعال ياسناد معرف                      

 

88624870-88624856   تلفن تماس :   45 Email : Contact@Kavoshgrp.com  

 

 مي صورت مرکزی دستگاه و واحد مبدل بين CAT7 شبکه کابل طريق از ارتباط حالت اين در: سيم با شبکه( الف

 هتج مخصوص های کننده تقويت از شود مي طوالني اندازه از بيش شبکه مسير طول که مواقع برخي در پذيرد،

 به نياز شبکه شيک کابل دقيق نقشه ارائه جهت است ذکر به الزم. شود مي استفاده مسير طول در شبکه ستمسي تقويت

 .باشد مي ساختمان نقشه بازديد

 هتج سيم بي شبکه از توان مي ندارد وجود طبقات بين کشي سيم امکان که مواقع برخي در: سيم بي شبکه( ب

 مجموعه هب و تهيه واحد هر بازای را سيم بي شبکه ماژول کافيست حالت اين در نمود، استفاده ها واحد بين ارتباط

 که باشد ای ونهگ به ساختمان در رفته بکار مصالح نوع صورتيکه در سيم بي شبکه ساختار به توجه با. نمود اضافه

 ارتباط و شده اهرظ کننده تقويت نقش در ها واحد از يک هر سيم بي های ماژول دهد کاهش را ارسالي امواج قدرت

 .سازند مي ميسر را مرکزی دستگاه تا نقطه دورترين بين

 ودوج مسيرها بعضي در کشي کابل امکان که دارد وجود ها ساختمان از برخي در حالتي: سيم با و سيم بي شبکه( ج

 ترکيب از بتوان تا شده هگرفت نظر در قابليتي موارد اينگونه برای ندارد، وجود کشي کابل امکان نقاط برخي در و داشته

 به ها واحد طارتبا جهت رايزر محل در است ممکن ساختمان يک در مثال بطور نمود، استفاده سيم با و سيم بي شبکه

 اين در باشد، کلمش مديريت اتاق و رايزر بين سيم با ارتباط امکان ولي باشد داشته وجود کشي کابل امکان يکديگر

 .نمود برقرار سيم بي شبکه مديريت اتاق و رايزر بين توان مي حالت

 کردن وارد از پس تا شده گرفته نظر در مديريت اتاق در نصب جهت دستگاه اين: مرکزی قرائت دستگاه    -3

 طالعاتا دريافت به مبادرت واحد های دستگاه با ارتباط کردن برقرار با کاربر، توسط قبوض از يک هر اطالعات

 .نمايد اقدام قبوض صدور به نسبت و نموده کاربر توسط شده تعريف زماني ایه دوره در واحد هر مصرف

 : قبض صدور و گزارش ارائه هاي ماژول

 اردو از پس باشد، مي( خودپرداز دستگاه همانند) حرارتي پرينتر عدد يک دارای ماژول اين:  پرينتر ماژول( الف

 .مايدن مي شده وارد اطالعات اساس بر قبض صدور به مبادرت خودکار بصورت سيستم نياز مورد اطالعات نمودن
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 کليه خودکار بصورت سيستم ماژول اين داخل در مموری فلش عدد يک کردن وارد با:  مموری فلش ماژول( ب

 راحيط ويندوز تحت برنامه از استفاده با سپس و نموده( مموری فلش) جانبي حافظه وارد را شده ذخيره اطالعات

 يا و رژیان فيش صدور به نسبت توان مي قبض از اطالعات کردن وارد و برنامه داخل به اطالعات کردن آپلود و شده

 .نمود اقدام رايانه طريق از آب

 وردم قبوض توان مي ماژول اين داخل در ها واحد از يک هر همراه تلفن شماره کردن ذخيره با:  کوتاه پيام ماژول( ج

 اختمانس برای عمدتاً ماژول اين. کرد حاصل اطمينان آن دريافت از و ارسال حدوا مسئول برای پيامک بصورت را نظر

 .رساند ممکن حداقل به را ها واحد از يک هر به قبض ارائه مشکالت تا شده طراحي باال واحد تعداد با هايي
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 : PGSو  PMSسيستم پارکينگ هوشمند 

 

 

 
قريب به دو دهه ميباشد که روند هوشمند سازی اماکن صنعتي در دستور کار کشورهای صنعتي و پيشرفته قرار    

شايد بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که برای يافتن فضای خالي در پارکينگ های بزرگ مجبور به  است. گرفته 

به راننده اين امکان را مي دهد تا در کوتاهترين  PSMجستجوهای طوالني و بعضا خسته کننده شده باشيد. تکنولوژی 
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زمان به نزديکترين فضای خالي هدايت شده و ضمن صرفه جويي در وقت و انرژی با روحيه ای بهتر به امور روزانه 

 خود بپردازد.

 
آنکه  . ضمنچراغ های نصب شده در باالی هر پارکينگ وضعيت اشغال و آزاد بودن فضا را به اطالع راننده ميرساند

طبقات منتقل شده و راننده را از وضعيت کلي  رمجموع اين اطالعات وسط شبکه مخصوص، به صفحات نمايشگر د

با بهره گيری از مدرن ترين و بهترين تجهيزات سخت افزاری روز دنيا و همچنين  PSMهر طبقه مطلع مينمايد. سيستم 

نيا به د ين آنها توانسته اطمينان خاطر مصرف کنند گان را در سراسرخدمات برتر در زمينه های نرم افزاری و ارتباطي ب

( هدايت خودرو به نزديک ترين فضای  PSMوظيفه اصلي سيستم هوشمند مديريت فضای پارکينگ )  ارمغان بياورد.

 خالي موجود در کوتاهترين زمان و همچنين يافتن سريع خودرو در محل پارك شده مي باشد.

ه پارکينگ ، سيستم ، نمای کلي از تعداد فضاهای موجود در طبقات را به اطالع راننده مي رساند. در هنگام ورود ب

رونيکي ن به کارت الکتآاره مسپس با ورود به پارکينگ پالك خودرو توسط دوربين های مخصوص خوانده شده و ش

های مخصوص راهنما در باالی هر که در اختيار راننده قرار ميگيرد فرستاده مي شود ، سپس راننده توسط چراغ 

 پارکينگ ، از اشغال بودن يا نبودن آن مطلع خواهد گشت.
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o چراغ قرمز به معنای اشغال بودن پارکينگ 

o چراغ سبز به معنای آزاد بودن پارکينگ 

o .چراغ آبي جهت ماشين های معلوالن و جانبازان پيش بيني شده است 

 

 

 :خودرو یاب هوشمند

در پارکينگ های بزرگ و طبقاتي ، يافتن مکان خودرو پارك شده مي باشد. برای رفع اين  ان يکي از معضالت رانندگ

ينگ خودرو ت پارکرمشکل در ابتدای ورودی هر طبقه پارکينگ ، دستگاهي مهيا ميگردد تا راننده پس از گرفتن کا

ين ي و اتالف وقت در کوتاهتربدينوسيله راننده بدون سردرگم مقابل دستگاه از موقعيت خودروی خود مطلع گردد.

 زمان، به خودروی خود دستيابي پيدا کرده و با خاطره ای خوش مجتمع شما را ترك مي نمايد.

 :پالک خوان هوشمند

پالك خوان نوع    ، خودروها در بدو ورود به پارکينگ توسط دوربين های مخصوص و نم افزار ويژه PSMدر سيستم 

 شناسايي کرده و به صورت اتوماتيک کات ورود به پارکينگ را صادر مينمايد.خودرو ، رنگ و شماره پالك را 
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 :  AWG Atmospheric Water Generatorفناوري نوین ، دریاپيشگان 
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 هایفناوری و هادانش  به دستيابي و علمي گوناگون هایزمينه در پيشرفت و توسعه ، رشد حال در ما کشور امروزه

 مهمترين از يکي عنوان به جهان سراسر در همواره بلکه ايران در نه تنها    high techصنايع نوين و . باشدمي نوين

 واقع ابيارزي مورد آنها در فتگييا توسعه های شاخص جمله از و گرفته قرار نظر مد توسعه، و پيشرفت معيارهای

 يشرفتپ که چرا. است داده اختصاص خود به را بسياری هایهزينه و منابع دنيا در دانش از حوزه اين فلذا ، ميگردد

 از. باشديم فناوری زمينه در بودن توانمند و مناسب توسعه مستلزم چشمگيری نحو به ها،فناوری و علوم توسعه و

 اندازها شمچ اهداف به دستيابي بر مبني دولتي و خصوصي های مجموعه تمامي هایسياست به توجه با ديگر، سوی

 ،بزرگ و مقتدر صنعتي اقتصادی بنگاههای با ورآ فن های شرکت همراهي و همکاری لزوم همواره خود، اهداف و

 .گرددمي نمايان پيش از بيش

 های شرکت فعاالن و خارجي و داخلي هایدانشگاه نالتحصيالفارغ از جمعي همت به  کاوش گروه مهندسي    

 خانواده بانيز  اکنون هم و است نموده آغاز را خود فعاليت و تاسيس 1386 سال در وریآ فنصنايع   زمينه در پيشگام

 در عضويت با شرکت اين اکنونهم. برميدارد گام کشور اعتالی و توسعه راه در خود نفری 240 متخصص و جوان

 فني دماتخ ارائه آماده خود مجرب متخصصين و مهندسين همکاری با و کشور فناوری گيری تصميم مراکز ينباالتر

رکت شميباشد و در اين راستا اقدام به تشکيل کنسرسيومي با  فناوری نوين راهکارهای ارائه های حوزه در مهندسي و
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SEAS  يران در زمينه حل معضل آب شرب و مشارکت سازمان معظم گسترش و نوسازی صنايع اکشور سوئيس و

 گرديد. برای اولين بار در کشور  AWGتشکيل شرکتي با عنوان درياپيشه گان کاوش جهت توليد آب به روش 

 AWGتا در عرصه رفع معضل و مشکل جدی کمبود آب در کشور و هم در جهت توليد تجهيزات توليد آب جوی 

 .آيد فراهمدر ايران برای نخستين بار تشکلي 

 
 

 زير ایه سفره ها بارش کاهش بر عالوه که است شده باعث آب منابع از پيش از بيش استفاده و جهاني گرمايش

 گويا و درو مي پيش شدن بدتر سمت به روز به روز که بحراني. شوند مواجه بحران با نيز سدها ذخاير و آب زميني

 .ايم برده  نجر بسيار آن از اخير سال چند در ما که مديريت وس به رسد چه تا نيست آن با مقابله توان را مديريتي هيچ

 مروری است داشته آنها استمرار و تمدنها گيری درشکل را مهمي بسيار نقش دنيا در اهميت با و حياتي ماده اين آب

 و آب وجود هک است واقعيت اين نشانگر اند شده شکوفا و اند گرفته شکل تاريخ طول در که تمدنهايي سوابق بر

 و آب رایب تقاضا افزايش.  است بوده آنها استمرار و فراگيری عوامل ترين کليدی از يکي آن به دسترسي امکان
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 منابع و يازهان توزيع بين وتعادل موازنه ايجاد برای انسان شده موجب مختلف کنندگان مصرف بين رقابت اوجگيری

 آب زيعتو و ذخيره گوناگون تاسيسات ايجاد با و کند دخالت ها رودخانه طبيعي وضعيت در مستقيما موجود آب

 ددار قرار آبي تنش در کشور اکنون رسمي مقامات گفته به. دهد تغيير خود نيازهای تامين منظور به را طبيعي شرايط

 از درصد 40 تا 20 کشوری اگربراساس آمار علمي موجود ،  .کند مي حرکت آبي بحران جهت در روز به روز و

 منابع از دهاستفا برای مجاز ميزان حداکثر. دارد قرار مطمئن ی دامنه در کند، استفاده را خود ی تجديدشونده آب نابعم

 مي مصرف مترمکعب ميليارد 96 مترمکعب، ميليارد 120 از در ايران  اکنون اما است درصد 60 تجديدشونده آب

 جبمو و کند مي وارد طبيعي منابع به زيادی فشار اين هک شود مي استفاده درصد 80 درصد 60 جای به يعني. شود

 .است شده اروميه ی درياچه و بختگان هامون، مانند هايي تاالب خشکي

 هک حالي در کند، مي تنظيم سال در را آب مترمکعب ميليارد 66 کشور در شده اجرا و اجرا دست در سدهای مجموع

 ساخت حال در يا و است شده ساخته که سدهايي از و است ترمکعبم ميليارد 46 کشور موجود های آب روان کل

 افزايش ها، بارش کاهش اقليم، تغيير خاطر به که ساوه سد مانند هستند آب فاقد مترمکعب ميليارد 20 حدود داريم،

 .است بوده مؤثر های بارش کاهش و باالدست در ها برداشت افزايش تبخير،
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 :Atmospheric water generatorب از رطوبت هوا توسط دستگاه تکنولوژی جدید تولید آ

 

آب مصرفي انسان يا از طريق آب رودخانه ها ) که پشت سدها ذخيره مي شوند( و يا ازطريق سفره های آب زيرزميني 

 ر)که از طريق چشمه و چاه در دسترس قرار مي گيرند( تامين مي شود. در کشورهای گرم و خشک و کم باران نظي

ايران عمده آب مصرفي مردم از طريق چاهها تامين مي شود. با رشد روزافزون جمعيت در شهرهای بزرگ، سفره 

رشد جمعيت به معني توليد فاضالب انساني بيشتر است، فاضالب انساني از طريق  های آب زيرزميني آلوده مي شوند.

رشد جمعيت به معني مصرف  همچنين مي شوند چاههای فاضالب دفع شده و نهايتا وارد سفره های آب زيرزميني

بيشتر مواد شوينده و پاك کننده شيميايي است که پس از مصرف وارد چاههای فاضالب شده و از آنجا به سفره های 

 آب زيرزميني نفوذ کرده و آنها را آلوده مي کنند.

که راه حلي بي نظير برای بحران جهاني  امروزه به مدد تحقيقات فراوان دانشمندان در دنيا فناوری جديدی وجود دارد

 آب پيشنهاد مي کند. اين فناوری به مرحله کاربری رسيده و امروز در دستگاه هايي که به ژنراتورهای آبي جوّی 
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Atmospheric Water Generator   نيز معروفند به کار مي رود. اين فناوری آب موجود در هوا را به آب

ت ديگر از هيچ )رطوبت موجود در هوا( ، آب توليد مي کند. به عبارت ديگر، با اين شرب تبديل مي کند. به عبار

 فناوری مي توان از هوايي که نفس مي کشيم، آب توليد کنيم.

آب بايد به لحاظ زيستي و شيميايي سالم و عاری از هرگونه مواد ايجادکننده طعم و بو باشد. با اين حال، در عمل 

آبِ »مواجه نيستيم. همه باکتری ها را نمي توان با ضدعفوني کردن شيميايي از بين برد. اگر  همواره با چنين محصولي

ه جان را ب -از اسهال گرفته تا مشکالت جدی گوارشي -شهری بنوشيد، خطر دچار شدن به انواع بيماری ها « شير

ر جرم های موجود در آب، سالمت خريده ايد . مواد شيميايي به کار رفته در تاسيسات تصفيه آب عمومي، عالوه ب

انسان ها را نيز با تهديد مواجه مي سازند. از جمله آثار ناشي از اين مواد مي توان به تحريک های پوستي، مشکالت 

گوارشي و نيز انواع مختلفي از سرطان اشاره کرد. ديگر مسئله ای که کارخانه های تصفيه عمومي قادر به رسيدگي به 

 ت جانبي ضد عفوني کننده هاست.آن نيستند، محصوال

برخي توليدکنندگان آب معدني، با بهره گيری از روش های بازاريابي اغواگرانه، بر خالف واقع وانمود مي کنند که 

آب توليدی آنها از منابع بکر طبيعي آمده است. بنا به گزارش های منابع زيست و سازمان غذا و داروی وزارت 

شکي و برآوردهای صنعتي، حدود يک چهارم بطری های آب معدني از آبِ شير بهداشت و درمان آموزش پز

 .)شهری( پر مي شوند؛ اين آب، گاه فراوری مي شود و گاه  خير

آب معدني بطری يک منبع خوب آب در شرايط اضطرار است، يعني زماني که منبع اصلي آب مصرفي شما دچار 

اين گزينه را نيز بايد در نظر داشته باشيم. بطری های آب در نهايت  اختالل يا آلودگي مي شود. اثرات زيست محيطي
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ما را با مشکل دفع ضايعات مواجه مي کنند. انتقال اين بطری ها از محل کارخانه تا فروشگاه و سپس به منازل/ادارات 

يز برای سالمت ننيز مستلزم بکارگيری منابع ارزشمندی نظير سوخت است. بطری های پالستيکي، خطرات بالقوه ای 

 مصرف کننده دارند؛

( در بطری های پالستيکي ممکن است برای سالمت ما مضر BPAپژوهشگران معتقدند ماده شيميايي بيسفِنول آ )

باشند. سازمان غذا و داروی آمريکا و اتحاديه پالستيک آمريکا تاکيد دارند که اين ماده، بي خطر است، اما دانشمنداني 

ال، استاد  صريح اللهجه زيست شناسي معتقدند اين ماده موجب عوارضي چون سرطان، بلوغ نظير فردريک ووم س

زودرس، چاقي و حتي اختالل کاهش تمرکز مي شود. در نهايت عامل دردسرزای جابجايي و انبار کردن بي خطر 

 بطری ها را نيز فراموش نکنيم.
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 ولوژیکی:مطالعات فنی و تکن

 از رطوبت هوا :آب تکنولوژي توليد 

 

 

 

 .دستگاه هوا را از طريق صافي به داخل مي کشد و ذرات معلق در آن را جدا مي کند .1

  .واحد ميعان اين جريان هوای خالص را دريافت مي کند و بخار آب را به مايع تبديل مي کند .2

بور از نور فرابنفش ع دستگاه آب را جمع آوری مي کند و اين آب قطره قطره داخل يک سيني تجميع مي چکد و .3

 90دقيقه در معرض نورهای فرابنفش مي ماند. اين فرايند بيش از   30داده مي شود. آب موجود به مدت بيش از 

 .درصد همه جرم ها و باکتری های موجود در آب را از بين مي برد
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صافي  4تا  2بين سپس آب از خالل يک صفحه رسوب و بعد از خالل شماری صافي کربن پمپ مي شود. معموال  .4

 .کربن داريم

عبور داد تا باکتری ها و ويروس های باقيمانده  (UF) سپس مي توان آب را از خالل يک غشای اولترافيلتراسيون .5

در آن را از بين برد. در اين مرحله، آب ممکن است از خالل صافي ديگری که در آن مواد معدني و ازون به آن 

 ود؛ افزوده مي شود نيز عبور داده ش

 .در نهايت آب به داخل يک مخزن پمپ مي شود .6

 .دقيقه يک بار، آب از خالل يک نور فرابنفش بازيافت مي شود و باز مي گردد 30حدودا هر  .7

 .طبق نياز مصرف کننده سرد يا گرم مي شود و به لوله آب سرد يا گرم مربوطه فرستاده مي شود سپس آب، .8
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 :فرآیند تصفیه در دستگاه

اين فرايند ذرات بسيار ريز را از بين مي برد و عالوه بر اين، طول عمر غشای اسمزی معکوس را با  :  رسوب تصفیه

  .باال مي برد -تا اندازه ای معين–ذرات کوچک جذب

 .اين فرايند هرگونه رنگ، بو، ذرات فلزی و ترکيبات آلي را از بين مي برد :تصفیه کربن

معکوس ناخالصي های بسيار ريز، باکتری ها و ديگر مواد مضر بسيار  غشای اسمزی :غشای اسمزی معکوس

 .را از بين مي برد -با دقت ميکروني–کوچک 

را تا  pH اين فرايند عناصر و مواد معدني مورد نياز بدن انسان را تامين مي کند، سطوح  :  Tتصفیه گیرنده سلول

 .نگه مي دارد 7,8 – 7,2يده آل آلکاالين سبک باال مي برد و اين سطوح را در محدوده ا
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 15/0ارگانيسم های مضر را با دقت  -اين صافي تمام باکتری ها و ساير ميکرو :سامانه استریلیزاسیون فرابنفش

 .ميکرون از بين مي برد

دستگاه  از يک تصفيه ازون هم بهره مي برد؛ ازون به داخل آب پمپ مي شود، با آب ترکيب مي شود و هرگونه 

 .آلي موجود ديگر را اکسيده مي کند و از بين مي برد ناخالصي

 : تجهیزات پیشرفته موجود در دستگاه

 .به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح قطعات داخلي :رایانه-میکرو

حسگرهای الکترونيک متصل به نور فرابنفش، ساز و کار گرمايشي و مخازن ذخيره؛ اين حسگرها به  :حسگرها

 .رد ناصحيح، عالمت هشدار پخش مي کنندمحض تشخيص عملک

 .در صورت بروز نشتي آب غيرمنتظره، دستگاه به شکل خودکار از کار مي افتد :حسگر نشتی آب

پوشش روی چگالنده به اين منظور طراحي شده که از آلودگي فلزی جلوگيری کند  :سیم پیچ دور چگالنده

 .وری توليد آب را باال ببرد و بهره

 ه از آب شیرین کن :معایب استفاد

 حيطيم زيست مخرب اثرات و توجه قابل انرژی به نياز همچون مشکالتي و موانع با همراه سازی شيرين فرآيندهای

 ايستيب آنها احداث و طرح بطوريکه نموده محدود را زدايي نمک واحدهای از گسترده استفاده مشکالت، اين. هستند

 گرم زيادی حد تا دريا آب دنيا، در حرارتي کن شيرين آب واحدهای درتمام. پذيرد صورت خاصي مالحظات با

 توليد ليظغ پساب حاليکه در شود توليد شيرين آب تا ميگردد زدايي نمک نهايتاً و مخلوط شيميايي مواد با و شده

 .ميشود بازگردانده دريا به مجدداً شده
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 آلودگيهای حاوی معموالً که سيستم از دهش تغليظ پساب خروج و جانداران زندگي محيط از شور آب برداشت

 زيست حيطم برای واحدها اين تهديدات بزرگترين از يکي است تصفيه پيش مراحل از ناشي شيميايي يا و حرارتي

 نسبت يشتریب خطر معرض در درياها بستر اکوسيستم است، دريا آب از ترچگال شور پساب که اين علت به. ميباشد

 اصلي هدست دو در ميتوان را زدايي نمک مختلف واحدهای محيطي زيست آثار کلي طور به. اردد قرار مناطق ساير به

 تأسيسات و ابنيه از برداری بهره و احداث و  طرح از ناشي آسيبها اين. دارند محلي ماهيت مشکالت از بسياری. داد قرار

 تخريب حل،سا ديناميکي تعادل زدن برهم ل،سواح کاربری تغيير: از عبارتند عمدتاً که ميباشد زدايي نمک واحدهای

 دسته. نقليه سايلو تردد افزايش از ناشي آسيبهای و صوتي آلودگي ها، ابنيه و تأسيسات ايجاد اثر بر محلي بوم زيست

 که تاس هايي آسيب شامل آثار اين. ميباشند زدايي نمک واحدهای محيطي زيست( محلي خارج) بيروني آثار دوم

 به آنها از ناشي های زيان و داده رخ نيز تر طوالني زماني فواصل در و دوردست جوامع و نواحي در محل بر عالوه

 مي قرار هگرو اين در که محيطي زيست خطرات عمده. هستند جبران غيرقابل گاهي و تر وسيع تر، سنگين مراتب

 های سيبآ و دريا آب برداشت از اشين آسيبهای ای، گلخانه گازهای توليد و باال انرژی مصرف: از عبارتند گيرند

 .باقيمانده ضايعات و شور پساب تخليه از ناشي

 محيطي زيست مخاطرات از حدودی تا ميتواند دريا آب از زدايي نمک واحد يک ايجاد برای مناسب محل انتخاب

 صورت به ايدب پروژه هر برای که است وابسته متعددی عوامل به احداث مناسب محل انتخاب البته. بکاهد پروژه ها اين

 و ازیشيرين س روشهای محيطي زيست اثرات بخش اين در مذکور، موارد به توجه با. پذيرد صورت و مطالعه کامل

 .ميگيرد قرار بررسي مورد جامع طور به صنعت و شرب کشاورزی، در شور آب مصرف همچنين
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