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 معرفی شرکت مهندسی هوشمند پارس -1 فصل

عالیت و با هدف فدر ایران  HDL) سهامی خاص ( به عنوان دفتر مرکزی کمپانی  "شرکت مهندسی هوشمند پارس "

 هینه سازیبجهت  ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها  و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا

  .مصرف انرژی تاسیس گردید

صصی و وزش تخمشاوره، طراحی و نظارت، ارائه تجهیزات، نصب و راه اندازی، آمفعالیت های این شرکت به بخشهای 

ماندهی ی سازهمچنین ارائه راهکارهای جامع در زمینه هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی ، اداری/تجاری ، درمان

 گردیده است .

در  HDLمحصوالت  ش و نصبشرکت مهندسی هوشمند پارس تنها و معتبرتـریـن نـمـایـنـده رسمی و انحصاری فرو

مینه صلی( در زاهای  ایران می باشد که  با بهره گیری از کارشناسان مهارت یافته خود ) با دریافت مدرک رسمی کمپانی

،  Building Automation System ، CCTV & IP Cameraمشاوره ، طراحی و نظارت، نصب و راه اندازی 

Access Control  وParking Management System .بصورت کامالٌ حرفه ای به فعالیت می پردازد 

ه حاصل کن خود زمینه ای فراهم آورده که با توان اجرایی باالی متخصصین و مهارت یافتگادر حال حاضر این شرکت 

ختمان رق ساتالش چند ساله و کسب دانش و تجربه مفید در امر هوشمند سازی و همگام ساختن تجهیزات تاسیسات ب

مستحکم  ب جهتن ترین تکنولوژی های روز دنیا و نیاز روز افزون ساختمانها به این تکنولوژی بستری مناسبا مدر

ی ادار–جاری ت–نی نمودن هرچه بیشتر روابط با پروژه های متعدد ارگانهای دولتی ، شرکتها و ساختمانهای عظیم مسکو

 ایجاد نماید.

ایرانی  ص و متعهدکاری کارشناسان خبره، متخصباالی مدیران با سابقه و هم هایها و قابلیتاین شرکت با اتکا به توانائی

فید مرب بسیار ز تجادر زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین ارتباط نزدیک با منابع اطالعاتی خارجی و استفاده ا

 .است اور نمودهپهن های ایرانو گرانبهای آنان، سعی در باال بردن دانش فنی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه ساختمان
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 چیست؟ (BMS)سیستم مدیریت هوشمند ساختمان -2 فصل

BMS یا (Building Management Systemبنا به تعریف انیستیتو ساختمان ) های هوشمند بنایی است که با

صرفه  ها محیطی مناسب و دارایچند عنصر پایه ای: سازه، سیستم، خدمات، مدیریت و روابط درونی آن استفاده بهینه از

در نشست  IBMمیالدی به جهان معرفی گردیده است و بنا به آماری که  1970در سال BMS اقتصادی ایجاد نماید. 

 جهان را متحول خواهد کرد. آیندهسال  5باشد که طی تکنولوژی جهان می 5یکی از  منتشر کرد 2008سال  5در5

BMS شند. این مجموعه کنترلرها اطالعات باهاست که به صورت یک شبکه به هم متصل میای از کنترلرمجموعه

سور ه توسط سنرا ک متغیرها را نظیر درجه حرارت، رطوبت، نور، آمپر یا وضعیت و حالت کارکرد تجهیزاتی مثل پمپ، فن

ز طریق ای نماید. ها فرمان را به عملگرها و موتورها ارسال مری می شود دریافت و پس از آنالیز آنگی ها اندازهو سوئیچ

یافت، اه دور دررها را از نرم افزار  می توان به تمامی این شبکه دسترسی داشت واز این طریق می توان اطالعات وآالرم

 .درنمودبدون نیاز به مراجعه حضوری فرمان صاذخیره و آنالیز نمود و همچنین می توان به تمامی عملگرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.HDLIRAN.com 

 مزایای مدیریت هوشمند ساختمان در نیل به اهداف زیر خالصه می شود: -1-2

 ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان 

 استفاده بهینه از تجهیزات ،افزایش عمر مفید و کاهش نرخ خرابی آن ها 

  قابلیت عملکرد زمانبندی شدهارائه سیستم کنترلی با 

 کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به نگهداری و راهبردی 

 بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی 

 عدم نیاز به پیمانکار دائمی ساختمان 

 ترنتامکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک سیستم کامپیوتر، موبایل و این 

 هنگ ورت همامدیریت تاسیسات و سیستم های مختلف در ساختمان ، تمام تجهیزات بص سازی با توجه به یکپارچه

 کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکالت ناشی از عدم هماهنگی از بین میرود

 امکان گرفتن گزارش اماری از تمامی تجهیزات و عملکرد انها به منظور بهینه سازی مصرف و عملکرد 
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 جنبه قابل بررسی است: 3یک ساختمان از  BMSبه طور کلی سرمایه گذاری جهت سیستم  -2-2
 

صرف انرژی مدرصد در  30می تواند تا  BMS: هم اکنون اثبات شده با یک طراحی مناسب ، سیستم دیدگاه اقتصادی -1

 صرفه جویی نمود که این خود دلیل مناسبی جهت سرمایه گذاری در این بخش می باشد

  .ردیدگ: به طور غیر مستقیم کاهش مصرف انرژی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی خواهد  زیست محیطیدیدگاه  -2

  BMS: به طور مشخص در ساختمانهای مجهز به سیستم  دیدگاه راهبری ونگهداری سیستم درطول عمر پروژه. -3

 اید.گروه بهره بردار با پی بردن به خطا  در حداقل زمان ممکن در رفع آن اقدام مینم

 :بازگشت سرمایه با بهره مندی از سیستم هوشمند ساختمان -3-2
 

ظارت ننترل و کگرفته توسط انسان و از سوی دیگر با مدیریت ،  د از یک سو با حذف خطا های صورت ساختمان هوشمن

ی ابع مصنوعار مندقیق بر عملکرد تاسیسات ساختمان و ارائه روش هایی برای بهره مندی صحیح از منابع طبیعی در کن

گهداری نهای  عالوه بر کاهش مصرف انرژی سبب افزایش عمر مفید تجهیزات ،کاهش نرخ خرابی آن ها  و کاهش هزینه

ره سازی انرژی و در یک ساختمان ذخی BMSهمانگونه که بار ها ذکر شد هدف اصلی استفاده از  .ن میشود آو راهبردی 

یه ای رمایه اولگشت ساستفاده صحیح و بهینه از امکانات می باشد، که نتیجه این هدف عالوه بر ذخیره سازی انرژی، باز

 شده است. BMSاست که صرف اجرای 

ه طور میانگین در ب  BMSه به مطالب ذکر شده و آمار های بدست آمده از پروژه های اجرا شده بر اساس ساختار با توج 

ب استفاده درصد کاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت سرمایه به موج 40الی  25بحث ذخیره سازی انرژی حدود 

  .سال امکان پذیر است 3الی  2.5، در حدود BMSاز ساختار 

پس از تحلیل آمار و اطالعات مربوط به پروژه نتیجه بدست آمده گویا این 1به طور مثال در ساختمان شهرداری تبریز 

 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمود. 30مطلب است که با هوشمند سازی میتوان حداقل 

                                                           
 پروژه شهرداری تبریزمقاله میزان مصرف انرژی در  1
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 تجاریساختمان  -3 فصل

خدماتی است که وجود این چنین -ها و مراکز تجاریدر دنیای مدرن امروز یکی از عوامل زیبایی شهرها وجود ساختمان

و به  های فراوان، یکی از شاخص های عمده اقتصادی و تجاری هر منطقه ای محسوب شدهمراکزی به سبب جذابیت

و امنیت سرمایه گذاری در منطقه  که این امر ثبات اقتصادی، اطمینان  کندصنعت توریسم آن شهر نیز کمک شایانی می

 رمایه گذاران دو چندان میکند. را برای س

ی م جنبه هاا تماعالوه بر پیشرفت چشمگیر سرمایه گذاری در امر ساختمان سازی در قرن حاضر ،رشد علم و فن آوری ب

حت تاثیر دید تجکند و خواسته ها و شیوه زندگی نسل مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در سبک زندگی انسانها بازی می

تبعات  ونرژی ر محیطی مدرن را طلب میکند  و از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف اآن، میل به زندگی د

وژی در ز   تکنولیری اگآن)مانند آلودگی هوا ، افزایش قیمت حاملهای انرژی و...(  برای جوامع انسانی ، نیاز به بهره 

مر اران در اایه گذموارد فوق دالیلی هستند که سرم مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد .

 ساختمان های بزرگ  را  به  استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هوشمند ترغیب می نماید.

  

. 
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 :تجاریساختمان های سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در 

ین چنین اه وجود خدماتی است ک-و مراکز تجاریها در دنیای مدرن امروز یکی از عوامل زیبایی شهرها وجود ساختمان

ه و ب های فراوان، یکی از شاخص های عمده اقتصادی و تجاری هر منطقه ای محسوب شدهمراکزی به سبب جذابیت

 در منطقه ایه گذاریو امنیت سرم که این امر ثبات اقتصادی، اطمینان  کندصنعت توریسم آن شهر نیز کمک شایانی می

 یه گذاران دو چندان میکند. را برای سرما

ساختمان سازی در قرن حاضر ،رشد علم و فن آوری با تمام جنبه های عالوه بر پیشرفت چشمگیر سرمایه گذاری در امر 

کند و خواسته ها و شیوه زندگی نسل جدید تحت تاثیر مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در سبک زندگی انسانها بازی می

ی و تبعات آن، میل به زندگی در محیطی مدرن را طلب میکند  و از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف انرژ

آن)مانند آلودگی هوا ، افزایش قیمت حاملهای انرژی و...(  برای جوامع انسانی ، نیاز به بهره گیری از   تکنولوژی در 

موارد فوق دالیلی هستند که سرمایه گذاران در امر  مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد .

 اده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هوشمند ترغیب می نماید.ساختمان های بزرگ  را  به  استف

 

 

 

 

 

 

 

 

ر شبکه هوشمند با حذف خطاهایی که انسان به صورت غیر ارادی و از روی عادت انجام میدهد باعث صرفه جویی د

 وقت، هزینه، کاهش خطا در سیستم و در نهایت مدیریت صحیح و بهینه مصرف انرژی گردد.
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 : ساختمان های تجاریتجهیزات کنترلی در 

 سیستم روشنایی 

 سیستم  اعالم حریق 

 دوربین های مدار بسته 

 كنترل سطح دسترسی به دربها و انبارها 

 آسانسور ، پله برقی و دربهای اتوماتیک 

 )تاسیسات مکانیکی)موتور خانه 
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( چهارچوبی است که بر اساس آن کلیه Building Management Systemسیستم مدیریت هوشمند ساختمان )

م واحد سیست فرایندهای کنترل زیرسیستمها و تاسیسات یک ساختمان )معموال بلند مرتبه( تحت نظارت و کنترل یک

 .قرار گرفته و بطور دائم پارامترهای رفاهی تحت شرایط بهینه قرار می گیرد 

 

ساختمان شامل موارد ذیل می وظایف اصلی تعریف شده برای سیستم مدیریت هوشمند 

 باشد:

 

سیستم  اختمان.سیعنی دسترسی کامل ، دائم و دقیق به پارامترها و وضعیت کلیه تاسیسات و تجهیزات  نظارت : -1

اختمان سمهای مدیریت هوشمند با فراهم آوردن بسترهای ارتباطی الزم قادر است شماتیک کاملی از کلیه سیست

ی ابل دسترسنترنت قارائه کند. این سیستم نظارتی از هر نقطه ای از طریق بستر ایبه تکنیسیسنها و متخصصین  را

 است.

آنها ،  عملکرد وفراهم آوردن بستر کنترلی مناسب جهت کنترل کلیه تاسیسات و تجهیزات فارغ از نوع  كنترل : -2

ر سوی دیگ از طریق یک سیستم واحد یکی از مهمترین وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان است از

 دی آورمکنترل خودکار نیز یکی دیگر از قابلیتهایی است که این سیستم برای کاربران خود به ارمغان 

ریت بهترین شرایط از لحاظ مصرف انرژی و راحتی ساکنین وظیفه ایست که سیستم مدی بهینه سازی : -3

آوردن ول برات و تجهیزات  مسئهوشمند ساختمان به صورت خودکار با ارسال فرامین کنترلی مناسب به تاسیس

 آنست. 

ری ده کاسیستم مدیریت یکپارچه ساختمان خود شامل الیه های و زیر سیستمهای مختلفی است که هریک در محدو

فی مه به معرر ادادخود به صورت محلی عمل نموده و اطالعات مورد نیاز الیه های باالیی را بدان ارسال می نمایند. 

وشمند یتهای قابل ارائه توسط سیستم مدیریت هاداری و قابل-ساختمان به طور خاص تجاری تاسیسات مختلف در یک

 پردازیم.ساختمان می
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 :هوشمند تجاریقابلیت های یک ساختمان  -4 فصل

 :سیستم روشناییکنترل هوشمند  -1-4

تمان زی ساخبا هوشمند سا هزینه های برق را به خود اختصاص میدهد که زیادی از  روشنایی ساختمان درصد

ید که ی نمامسیستم هوشمند این امکان را فراهم  میتوان تا حد زیادی از این اتالف انرژی جلوگیری کرد.

ند ، هوشم ی هوشمند تعریف شده از طریق پنل هایخطوط روشنایی را به صورت مجزا یا بر اساس سناریو ها

 ود.نرم افزار و یا به صورت زمانبندی شده کنترل نم

 نحوه كنترل سیستم روشنایی:
 

 و KNX در شبکه سیمی که جهت انتقال اطالعات نیاز به بستر سیم دارد توسط دو پروتکل HDLمحصوالت 

HDL-Buspro ن ی به صورت خاموش/ روشقابل کنترل می باشد. در این شبکه ها عالوه بر کنترل روشنای

 . فراهم استنیز  DMXو  DALIکنترل بر اساس پروتکل های  ، (دیمر  )روشنایی  و تنظیم شدت)رله(

 خاموش-كنترل به صورت روشن (ON/OFF):   این امکان فراهم است که خطوط روشنایی را به

 روشن و خاموش نمود.صورت مجزا و یا بر اساس سناریو های از پیش تعریف شده 
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 : هوشمند این مزیت وجود دارد که شدت در سیستم  كنترل به صورت تنظیم شدت روشنایی

یم کنید، که میزان خروجی تنظ %100تا  0روشنایی تعدادی از خطوط را بر اساس شرایط مورد نظر از 

 .شودجویی در مصرف انرژی میعالوه بر زیبایی محیط باعث صرفه

 

 

 

 

 

 

 

  ماژول در  محیطتغییر رنگ كنترلDMX :   DMX ه در واقع یک پروتکل کنترل روشنایی است ک

ز طریق یتوان امبه طور مثال امکانات بسیار زیادی در کنترل رنگ محیط برای کاربران فراهم می کند. 

 را در رنگ های متفاوت بر اساس درخواست کاربر کنترل نمود. RGBخطوط  DMXماژول 
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  در پروتکل  آدرس پذیری چراغ ها:كنترل روشنایی بر اساسDALI  ی دارای باالست الکترونیکهر

در  DALIیک آدرس خاص است که می توان آن را به طور مستقل کنترل کرد. با بهره مندی از ماژول 

این امکان فراهم است که بدون تغییر در سیم کشی خطوط و پارتیشن بندی فضا  HDLسبد محصوالت 

 .متفاوت کنترل نمود در شدت روشنایی و گروه بندی ها خطوط مد نظر را 
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 :ساختمان های تجاریامکانات قابل ارائه جهت كنترل روشنایی در 

  نورپردازی نماهای خارجی و فضاهای خاص به صورت زمانبندی شده و بر اساس سناریو های خاص: انواع سناریوهای

 مختلف با توجه به فصل ، مناسبت خاص ، زمان روز و .... را می توان در این بخش پیشنهاد نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اص یت اشخکنترل روشنایی فضاهایی که در مالکاز آنجا که  نظارت بر سرخطهای روشنایی نقاط مختلف ساختمان

ص مانهای خاا در زحقیقی است معموال انجام نمی گردد معموال سرخطهای روشنایی این فضاها تنها مانیتور شده و ی

 گردد.جهت جلوگیری از بروز حادثه قطع می

 ه به حضور کم تردد با توج کنترل روشنایی نواحی میباشند: خالی كه هایی مکان در ها المپ بودن خاموش كنترل

ندین رت تحقق چدر صو افراد ، میزان روشنایی و زمان : در این اماکن معموال از الگوریتمهایی استفاده می گردد که

سرخط  ... اقدام به روشن نمودن ، حضور شخص وروشنایی مشخص  ، میزان مختلف از قبیل ساعت معین شرط

 مربوطه می نماید 
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 های آننایی کلیه نواحی ساختمان : وسعت یک مجتمع تجاری و عمومی بودن اغلب فضاکنترل مرکزی بر روش 

پذیر می ناب ناکنترل مرکزی کلیه خطوط به جز احتماال فضاهای در تصرف مالکین ، را به صورت مرکزی امری اجت

 نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ر دیست که فیوز مکانیکی وسیله امعموال  اعالم آالرمهای هشدار دهنده در صورت بروز خطاهای احتمالی

د صبا چند  تمانیصورت افزایش نا متعارف جریان برق و یا اتصال کوتاه جریان را قطع می نماید . حال ساخ

ستفاده دون ابفیوز را تصور کنید که یکی از انها جریان یک قسمت را قطع نموده . عیب یابی این مشکل 

سیستم  نیتورهزینه خواهد بود در حالی که با یک نگاه به ماسیستم هوشمند ساختمان کاری زمانبر و پر

مونه نها نتهوشمند می توان به سرعت محل و علت نقص را یافته و نسبت به رفع آن اقدام نمود و این 

 کوچکی از توانایی این سیستم می باشد.
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 ه مکان هایی ک ر حرکت درگبا نصب حس میباشند: خالی كه هایی مکان در ها المپ بودن خاموش كنترل

راغ چر شخص معموال خالی هستند و کسی در انها به طور مستمر حضور ندارد سیستم به طور هوشمند با حضو

 ها را روشن و با عدم حضور شخص خاموش مینماید.

 

 ل : وسعت یک مجتمع تجاری و عمومی بودن اغلب فضاهای آن کنتر خطوط روشنایی به طور مركزی : كنترل

 ی نماید.پذیر مط به جز احتماال فضاهای در تصرف مالکین ، را به صورت مرکزی امری اجتناب نامرکزی کلیه خطو

  هدف اصلی از این طرح دسترسی مرکزی به تمامی خطوط روشنایی از یک ناحیه میباشد، که عالوه بر

فرمان روشن و  مانیتورینگ و نمایش وضعیت هر یک از خطوط روشنایی ، میتوان آنهارا کنترل کرد و به آنها

 خاموش صادر کرد.
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 سیستم کنترل سرمایش و گرمایش: -2-4

 وان درکه با نظارت و کنترل هوشمند میتاین بخش قسمت اعظم انرژی مصرفی را به خود اختصاص میدهد 

 بخش کاهش چشمگیری ایجاد نمود. نمصرف انرژی ای

دهد ن میسیستمهای حرارتی و برودتی را نشاشکل زیر تفاوت دو حالت کنترل سنتی و هوشمند جهت کنترل 

هوای  ه علتبوری افراد نیز نتنها کاسته نمی شود بلکه و این کاهش در حالی است که میزان رضایت و بهره

 مطلوب همیشگی افزایش نیز می یابد.
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 نحوه كنترل سیستم سرمایش و گرمایش :

طریق ریموت  کنترل داخلی میباشد و تنها از های تهویه مطبوع دارایبرخی از سیستم   : اسپلیتهوشمند کنترل 

 ازیتوان مت که کنترل میتوان فرمان مورد نظر را به آن ارسال نمود . اسپلیت از جمله سیستم های تهویه اس

 یموت را انتخابمد ، دما و تمامی پارمترهای تعریف شده بر روی ر IRطریق ریموت کنترل های فرستنده امواج 

 و بر روی سیستم تنظیم نمود.

 ستاتیکدر سیستم کنترل هوشمند این امکان فراهم است از طریق سنسور دما ویا کلید های ترمو

مطلوب  ا مدیدمای و   IRتعبیه شده در فضا ، دما محیط را سنجید و از طریق فرستنده هوشمند امواج 

 ود.ظیم نمتعریف شده توسط کاربر ، بر روی پنل های هوشمند و یا نرم افزار را بروی اسپلیت تن

ا تمان هفن کویل نوعی از سیستم تهویه مطبوع جهت تامین هوای سرد و گرم در ساخ :قابلیت کنترل فن کویل

کنترل  هوشمند ، و امکانامکان تشخیص و تنظیم دما از طریق پنل های   HDL. در سیستم هوشمند است 

 ( دو دو حالت دستی و یا اتوماتLOW,MEDIUM,HIGHماژول فن کویل بر اساس مد ، دما و دور فن )

 فراهم ست.  HVACتوسط ماژول 

 آب گرم ورودیدر برخی سیستم های گرمایشی نظیر رادیاتور و سیستم گرمایش از کف  رادیاتور/گرمایش از کف:

را  شودپکیج، یا کلکتورهای خورشیدی تامین، و از طریق کلکتورهای ویژه توزیع میاز طریق موتورخانه، که 

 میتوان از طریق فرمان باز و بسته شدن شیر برقی کنترل نمود.

 آنچه جهت کنترل هوشمند در این گونه سیستم ها باید در نظر گرفت :

 تشخیص دما 

 فرمان به شیرهای برقی روی هر کلکتور 

ایش از ول گرمپنل های هوشمند میتوان به ماژبر اساس دمای تشخیص داده شده از طریق سنسور های دما و یا 

 کف فرمان صادر نمود و سیستم را در حال مطلوب کنترل نمود.
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 :امکانات قابل ارائه جهت كنترل سیستم سرمایش و گرمایش در فضای اداری

  هدف اصلی  سنسور های تعبیه شده در فضا:كنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش با

ر اشد. دسیستم هوشمند در این بخش، کنترل خودکار دمای محیط و حفظ دما در شرایط آسایش می ب

هویه تسیستم این روش از تجهیزات هوشمند جهت شناسایی پارامترهای که با برآورده شدن آنها 

. خاموش گردده استفاده می کنیمباید دریک دمای خاص به صورت خودکار روشن و یا  مطبوع

ودن در بسته ب وشامل حضورافراد، بازه زمانی مشخص، بازه دمایی معین و باز  گیریپارامترهای تصمیم

ن در مکا باشد. در این طرح  سیستم هوشمند در صورت حضور افراد در ساعات معینو پنجره ها می

ن نمودن به روش بودن از یک مقدار آستانه اقدامگیری و درصورت باالتر مورد نظر دمای هوا را اندازه

 گردد یعنی اگرنماید که این دما تا پایان حضور افراد حفظ میبا دمایی معین می سیستم تهویه مطبوع

موش را خا در طول مدت حضور افراد دما از مقداری مشخص نزول کند سیستم با فرمان به اسپلیت آن

م د سیستدرب و یا پنجره بیش از مدت زمان معینی باز بمان نماید و در این بین درصورتی کهمی

 هوشمند اقدام به خاموش نمودن سیستم سرمایشی خواهد نمود.

 :بهره مندی از کلید های  كنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش با استفاده كلید هوشمند

ن دما مطلوب را تنظیم نمود و در هوشمند ترموستاتیک این قابلیت را فراهم مینماید تا در هر ناحیه بتوا

کم ، متوسط و  در مد ها سرمایش/گرمایش و در هریک از حالت هایرا هر فضا به طور مجزا سیستم 

 کنترل نمود. زیاد
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 :در ساختمان اداری با  كنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش به صورت زمانبندی شده

د. این یم نموبهره مندی از سیستم هوشمند میتوان سیستم تهویه را بر اساس زمان کاری کارکنان تنظ

 ردد تاگامکان فراهم است که در صبح یک ساعت قبل از شروع کار سیستم سرمایش و گرمایش فعال 

 اید.در زمان شروع کار محیط شرایط مطلوب جهت حضور افراد را فراهم نم

 :د در سیستم هوشمن قابلیت كنترل  و مانیتورینگ سیستم سرمایش و گرمایش به طور مركزی

ر ا مانیتور رمایشسیستم هوشمند سرمایش و گبا بهره مندی از نرم افزار عالوه بر اینکه میتوان وضغیت 

 نمود قابلیت کنترل آن نیز به طور مرکزی نیز فراهم است. 
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 صوتی:کنترل سیستم  -3-4

 امکان کنترل سیستم صوتی را در دو حالت ذیل فراهم مینماید:  HDLسیستم هوشمند 

  پنل صوتی لمسی که دارای ورودی های متنوع از جملهLine In ،لوتوث و ب، رادیو، هارد تحت شبکه

SD Card   ابلیت قاست و توان های مختلف خروجی را پشتیبانی می کند و عالوه بر عملکرد مجزا

  کنترل از طریق پنل های هوشمند را بر اساس سناریو های از پیش تعریف شده داراست.

 
 
 

  ماژول صوتی تابلویی که از طریق پنل های هوشمند و یا از طریق نرم افزار بتوان به سیستم صوتی به

 مجزا و یا براساس سناریو از پیش تعریف شده فرمان صادر نمود.صورت 

 برقی: پرده کنترل هوشمند -4-4

با استفاده از سیستم هوشمند می توان براحتی انواع مدلهای پرده، کرکره و سایبان را 

براحتی و با روش های مختلف کنترل نمود. شما با این سیستم می توانید با بهره 

و  تاچ پنل در قالبهای دستوری مختلف همچون دستور  گیری از کلیدهای هوشمند

مستقیم ، سناریو و یا حتی با ارسال پیام کوتاه از راه دور نیز آنها را کنترل نمایید. در 

سیستم هوشمند پرده ها می توانند در صورت تمایل کاربر بصورت اتوماتیک در 

و خارج ساختمان و  زمانهای مختلف و یا تحت عواملی همچون تمایز شدت نور داخل

یا شدت گرمای محیط  باز وبسته شوند بدون آنکه نیاز به صرف وقت و انرژی خاصی 

 جهت مدیریت وضعیت پرده ها باشد.
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 :ری یکنترل تجهیزات تصو سیستم -5-4

 ای و ها  LCD و تلویزیونها نمودن خاموش و روشن جهت IR ریموت از استفاده به نیازی دیگر هوشمند سیستم در

 مختلف نترلیک های ریموت کدهای توان می که دارد وجود  درسیستم هوشمند قابلیت این. داشت نخواهیم پروژکور ها

  مود ویا در سطح باالتر،ن اعمال فضا هر در هرکلید از را دستگاهها از هریک تغییرات و داد انتقال هوشمند کلیدهای به  را

ا رفاده خود مورد است ها کلیه ریموت های وسایل الکترونیکیلتپنلهای پرتابل و تبتوانید با استفاده از تاچ شما می

 بصورت یکجا در اختیار داشته و تنها با یک کلیک به مدیریت هریک از آن وسایل بپردازید.
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 :سیستم هوشمند زمانبندی ، هدایت و کنترل  قابل اجرا در ساختمان  -6-4

ارا درفرما را اجرایی درساختمان قابلیت زمانبندی براساس نیاز و درخواست کا  HDLکلیه سیسمتهای هوشمند 

ردد را  گجراء می نه در ساختمان اباشند. با این روش می توان برنامه های روتین که بصورت مکرر و روزامی

ام نجموشی اا فرای توسط این سیستم  برنامه ریزی و هدایت نمود. با اینکار تمامی دستورات بدون هرگونه نقص

 اید.و هزینه های مربوط به مدیریت و اجرای این دستورات را کاهش و در بیشتر موارد حذف می نم

 : SMSکنترل از راه دور از طریق نرم افزار و یا  -7-4

 تلفن طریق از (انساختم از خارج) راه دور  از کنترل قابلیت اند شده مجهز هوشمند سیستم به که اماکنی کلیه

رین نحو ممکن این امکان ما را قادر می سازد تا به بهت .می باشند دارا را SMSو  (GPRS)اینترنت  همراه،

  امکان ، نترلیمان های کعالوه بر قابلیت ارسال فر .محیط را برای استفاده و کنترل، آماده و مهیا سازیم

 نیز فراهم است. رخداد های سیستم هوشمندجهت اطالع رسانی  SMSدریافت 
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 :کنترل و نظارت بر میزان مصرف انرژی -8-4

 میزان مصرف از چند جهت در ساختمانهای بزرگ دارای اهمیت است :رت بر کنترل و نظا

   افزایش بی دلیل مصرف می توان نشانه نقص در سیستم باشد 

  مودینی نمی توان براساس میانگین مصرف در یک بازه زمانی هزینه های جاری ساختمان را پیش ب 

 دتمهیدات مناسبی در جهت کاهش مصرف انرژی اندیشید و بازخورد عینی آن را مشاهده نمو 

 سیستم کنترل موارد امنیتی و حفاظتی   -9-4

-همواره یکی از دغدغه اداریبرقراری ایمنی و امنیت در یک ساختمان 

بوده است. از جمله امکاناتی که سیستم هوشمند  مدیران مجموعههای 

قرار  مدیریان مجموعه های اداریدر بحث ایمنی و  امنیت در اختیار 

 دهد، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:می

  .... به سیستم هوشمند و اعالم قابلیت اتصال انواع سنسور های حرکتی، دتکتور های دود ، گاز ، نشت آب و

سوزی سیستم هشدارهای الزم را به طور مثال در صورت وقوع آتش ، آالرم های امنیتی در صورت بروز مشکل
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مدیر به  ساختماندر داخل  افرادکند و در صورت عدم حضور به صورت آالرم و یا پیام صوتی اعالم می

 .نمایدپیام ارسال می ساختمان

  سیستم امنیتی براساس مدهای امنیتی  متفاوت نظیر خروج ، مسافرت، شب وقابلیت فعال کردن ... 

 ر بروز نهسازی حضور: درصورت انتخاب مد امنیتی مسافرت سیستم هوشمند در ساعاتی از شباامکان شبیه

این  ند وسته میکبها روشن و خاموش نموده و همچنین پرده ها را باز و اساس زمانبندی معین تعدادی از چراغ

 حضور دارد. ساختمانآید که کسی در داخل تصور بوجود می

 ه ب ساختمان خروج از در هنگام یا در و پنجره واحد اداریو  مربوط به اتاق مدیر  آگاهی از باز و بسته بودن در

 صورت آالرم و یا به صورت پیام صوتی

 مانیتورینگ و کنترلینگ سیستم های هوشمند -10-4

ادن دهت سرویس اال جبامپیوتری و طراحی برنامه هایی با گرافیک و انعطاف پذیری فوق العاده امروزه با پیشرفت علوم ک

ستم های ز کلیه سیرا ا به افراد با سطوح اطالعاتی مختلف ، این امکان فراهم شده که بتوان اطالعات کامل و  ارزنده ای

ر هریک بمایش نمود. این اطالعات قابلیت ن بدست آورد و جهت مدیریت بهتر استفاده ساختمان هوشمند نصب شده در

و دوز یفون، وینآوید، از وسایل ارتباطی مدرن و پیشرفته امروزی را داشته و توسط نرم افزارهایی که تحت قالبهای اندر

یهای روی هریک تجهیزات سخت افزاری همچون کامپیوتر، لب تاپ، تب لت، گوشب سرور طراحی شده اند میتوان -وب

 نمود.، کنترل و برنامه ریزی مانیتور، IOSعامل اندروید و  تحت سیستم
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قابل استفاده است که برای  HDLهمچنین نرم افزار های مدیریت یکپارچه سیستم با هدف مدیریت متمرکز در سیستم 

 اشاره کرد. Throneو  GMS ،Iridiumمثال می توان به نرم افزار های 

  نرم افزارGMS  

این نرم افزار به منظور کنترل روشنایی، سرمایش و 

گرمایش طراحی شده است و قابلیت نمایش طبقات را به 

 صورت درختی و نمایش پالن هر طبقه را دارا می باشد 

 

  نرم افزارIridium 

.  یز قوی تر می باشددارای قابلیت های بیشتری بوده و از نظر گرافیک ن GMSاین نرم افزار به نسبت نرم افزار 

ین نرم لیت های ار قابدر این نرم افزار کلیه اجزای سیستم را می توان در سیستم مانیتور و کنترل نمود. از دیگ

ا بمی تواند  کهست اافزار امکان نصب آن بر انواع سیستم عامل ها می باشد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده 

 ارتباط برقرار کند. BMSاغلب پروتکل های 
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  نرم افزارThrone 

در  . ،ماید این نرم افزار امکان کنترل تمامی تجهیزات سیستم هوشمند را به صورت سه بعدی ایجاد می ن

 .را نیز دارد KNXضمن این نرم افزار قابلیت کنترل سیستم هوشمند 

 

 

 اتوماتیک: آسانسور ، پله برقی و دربهای

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در این بخش خدمات ذیل را ارائه می نماید: 

 .نظارت عملکرد هریک از آسانسورها و پله های برقی 

  وضعیت باز، بسته و حتی نیمه باز بودن کلیه دربهای اتوماتیک 

  کنترل مجتمعاعالم آالرمهای متفاوت هریک از آسانسورها ، پله های برقی و ... به اتاق 

 افزار ق نرمقابلیت کنترل و مانیتورینگ تمامی آسانسور ها ، پله برقی ها و دربهای اتوماتیک از طری 
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 یستم  اعالم حریق:س

همانگونه که اشاره شد اصلی ترین قابلیت یک سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان توانایی تجمیع سازی کلیه 

است . سیستم اعالم حریقی که با سیستم یکپارچه مدیریت ساختمان زیر سیستمها و تاسیسات ساختمان 

هماهنگ شده باشد ، می تواند بسیار موثرتر عمل کند . سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در صورت وقوع 

سیستم امنیتی  حریق یک سری از فرایند ها را در جهت کاهش خسارت فراخوانی می نماید به عنوان مثال

سیستم در خارج از فضا  اعالم مینماید،  SMSی را از طریق صوت  در داخل فضا و از طریق هشدار های امنیت

هوشمند آسانسورها را به طبقات تحتانی هدایت نموده ، شیرهای گاز مکان بروز حادثه را بسته و برق اضطراری 

  فعال مینماید. را وارد مدار می نماید . نشانگرهای خروج اضطراری را فعال و سیستم اطفاء حریق را
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 :دوربین های مدار بسته -5 فصل

متی اسناد قی وشیاء ااز گذشته تا به امروز نگهبانی و پاسداری از بناها و اماکن عمومی و خصوصی که در آنها  

ینه های می زمنگهداری میگردد از اهمیت باالیی برخوردار هستند. این اماکن با گستردگی خاص خود در تما

 ومنیت ، سیاسی و استراتژیک موجب میگردند تا تمهیدات خاصی در بوجود آمدن ا شهری، مالی، نظامی

تی یستم نظاراری سحفاظت برای این اماکن در نظر گرفته شود. از سوی دیگر در بسیاری از اماکن نیاز به برقر

ل سانی، عوامانمل میباشد تا بتوان با نظارت بر عملکرد زیرمجموعه های سیستم که خود میتواند مشتمل بر عوا

بر  ظارتیمحیطی متغیر، عوامل مکانیکی همچون ماشین آالت موجود در یک خط تولید و یا حتی عملکرد ن

 وطور کامل بتوان وضعیت زیست محیطی جانوران مانند دام و طیور و انواع مختلفی از این دست مثالها باشد، ب

 بد.ست یاعه بتواند به خروجی مطلوب خود دجامع به کنترل تک تک فرآیندها پرداخت تا در نهایت مجمو

ت و رف وقالزم بذکر است که گستردگی برخی از سیستمها نیز باعث میگردد تا بجای آنکه بخواهیم با ص

ت هوشمند جهیزاتنیروی انسانی بیشتر نظارت را بصورت کامل انجام دهیم، بتوانیم با استفاده از یکسری از 

ظر حل مورد نمور به در نظارت، بصورت متمرکز و از یا چند نقطه، از نزدیک یا دعالوه بر باال بردن سرعت عمل 

رین ا کمتبعمل نظارت و اعمال فرامین را در جهت رسیدن به هدف مشخص سیستم ارائه داشته و براحتی و 

 هزینه به اهداف خود نائل آییم.

اده قرار استف و مکانهای مختلف مورد یکی از راههایی که در جهت ایجاد سیستم نظارتی و امنیتی در اماکن

وربین ستم دمیگیرد استفاده از تجهیزات ضبط و پخش تصاویر بصورت زنده و در لحظه میباشد که به آن سی

که  -ختلفم( گفته میشود. در این سیستم با نصب یکسری دوربینهای خاص با قابلیتهای CCTVمدار بسته )

رقراری ک شبکه انتقال تصویر و بو برقراری ی -داده خواهد شد در ادامه در مورد هریک به تفضیل توضیح

های  ز محلمرکزی جهت ضبط، کنترل و نظارت بر دوربینها میتوان بدون نیاز به حضور فیزیکی در هریک ا

 مورد نظر براحتی بر تمامی آنها تسلط داشت.
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روسه پچند  دی از وقوع یک یاالزم بذکر است که تصاویر ضبط شده آرشیو میگردند و خود میتوانند اسنا 

بط شده ضاویر مطلوب ویا نامطلوب باشند. با استفاده از برنامه های کاربردی میتوان بر روی هریک از تص

 ی برد.پنظر  پردازشهایی را انجام داد تا بتوان به کوچکترین زوایای وقوع حادثه در پروسه یا محل تحت

 آشنایی با انواع دوربین های مدار بسته -1-5

وربینها از لحاظ نحوه ضبط و ارسال تصویر به دو دسته آنالوگ و دیجیتال د

 ) تحت شبکه( تقسیم میگردند. 

را تشکیل  CCTVدوربینهای آنالوگ اولین نسل از دوربینهای سیستم 

میدهند. این دوربینها بصورت پیوسته و در قالب سیستمهای تصویر برداری 

VHF  وUHF کزی مرتبط جهت ذخیره سازی ، پردازش و کنترل ارسال میدارند. تصاویر را ضبط و به پنل مر

 این دوربینها نیز خود از دو نوع ثابت و متحرک تشکیل میگردند.

 (TELE)متمرکز  و یا (WIDE)دوربینهای ثابت با زاویه دید موثر لنز دوربین که خود میتواند بصورت گسترده 

 ری بپردازند.طراحی و در نظر گرفته شده باشد به تصویربردا

رجه ای د 360دوربینهای متحرک نیز با تجهیزات حرکتی که به دوربین اضافه میگردند توانایی چرخش 

 درجه ای بصورت عمودی را دارا میباشند. 240بصورت افقی و نیز چرخش 

 DVR (Digital Videoبنام در نهایت تصاویر برای ذخیره به مرکز کنترل که در آنجا دستگاهی 

Recording) .ارسال میگردد تا تصاویر بر روی آنها ضبط و ذخیره میگردد 

دوربینهای دیجیتال که با نام دوربینهای تحت شبکه نیز نامگذاری میگردد در واقع خود قابلیت پردازش اولیه 

تبدیل نموده و بر روی شبکه  TCP/IPرا دارند. این دوربینها تصاویر را بصورت پاکتهای دیتایی تحت پروتکل 

ارسال میدارد. کاربران میتوانند از طریق کامپیوترهای دارای کارت شبکه، تبلتها و یا حتی گوشی های تحت 

 شبکه وب تصاویر را براحتی مشاهده نمایند.
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ی از تک میتوان تصاویر ارسال NVR (Network Video Recording)درنهایت میتوان با استفاده از دستگاه 

 بط، پردازش و ذخیره سازی نمود.تک دوربینهای تحت شبکه را ض

 انواع دوربینهای دیجیتال:

 د:بطور کل دوربینهای تحت شبکه با توجه به عملکرد آنها به سه دسته زیر تقسیم میگردن

 دوربین های تحت شبکه ثابت -

 دوربین های تحت شبکه ثابت دام -

 PTZدوربین های تحت شبکه  -

 دوربين های تحت شبکه دام  -

 تحت شبکه ثابت : دوربینهای دیجیتال 

این دوربینها شامل یک بدنه و یک پایه جهت استقرار دوربین میباشد. 

این دوربینها شباهت ظاهری زیادی با دوربینهای آنالوگ داشته و در 

 -بعضی از اماکن که نیاز به رویت دوربین جهت رعایت نکات حفاظتی

نوع دوربین قابل نظارتی می باشد بسیار پرکاربرد میباشد. امتیاز دیگر این 

تعویض بودن لنز آنها میباشد که دست کاربر را جهت استفاده از بهترین و 

 موثرترین لنز باز میگذارد.

 بین صدمهه دوردر بعضی از مکانها که آلودگی، باران و یا مواردی از این قبیل شرایط که میتواند ب

ین حفاظت را استفاده میگردد تا بتوان از دوربین بیشتر HOUSING.پوارد نماید از جعبه هایی بنام 

 انجام داد.
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 : دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت دام 

می باشد که از یک حفاظ کروی و یک دوربین  Mini Domeنام دیگر این دوربینها 

ثابت تشکیل شده است. این دوربینها قابلیت چرخش به هرجهت را داشته و پس از 

میتوان ثابت نمود. از مزایای این نوع دوربین آن است که ساختاری یکپارچه و  تنظیم آنرا

مستقل دارد و این خود باعث میشود که افراد متفرقه نتوانند آنرا دستکاری نموده و یا 

جهت آنرا تغییر دهند. اما از معایب این دوربینها لنز غیر قابل تعویض آن میباشد و در 

لنز را تغییر داد ابعاد لنز باید بگونه ای باشد که در پوشش کروی برخی از آنها اگر بتوان 

 این نوع دوربین جا گردد.

  دوربینهای دیجیتال تحت شبکهPTZ : 

ر دارند. د ماتیکاین دوربینها قابلیت حرکت افقی، عمودی و همچنین زوم اپتیک و دیجیتال بصورت کنترل دستی و اتو

مکان اارند و فاقد دتواند افراد را تعقیب نماید. این دوربینها جهت دید مشخصی می PTZحالت کنترل دستی، یک دوربین 

ین پتیک ادرجه ای بصورت کامل هستند و در کل برای حرکت اتوماتیک دائمی ساخته نشده اند. زوم ا 360حرکت 

 برار میباشد.  26تا  18دوربینها نیز بین 

 : دوربینهای دیجیتال تحت شبکه دام 

درجه ای خود، با دوربینهای دام ثابت دارای  360این دوربینها منهای قابلیت چرخش 

مزایای مشترکی هستند از جمله پوشش مستقل و یکپارچه و اینکه نقطه دید آنها غیر 

درجه  360این دوربین قابلیت حرکت  PTZقابل رویت میباشد. در مقایسه با دوربینهای 

ای مدت طوالنی بدون آنکه آسیبی به مکانیزم حرکت ای پیوسته داشته و میتواند بر

داخل آن برسد حرکت و چرخش داشته و زوم کند. با ارائه نقاطی بصورت پیش فرض 

بوجود آورد که دوربین بطور پی در پی این نقاط را  GUARD TOUR میتوان یک   
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دوربین ٍابت تحت شبکه داشته باشد. زوم اپتیک  نمایش خواهد داد. با این کار یک دوربین دام میتواند کابردی برابر با ده

برابر در محیط های باز عمالً کاربرد ندارد زیرا  20برابر است اما زومهای باالی  30تا  18دوربین های دام معموالٌ بین 

 جریان هوا و وزش باد تصویر ضبط شده را غیر قابل استفاده می نماید.

 بستهآشنایی با اجزای سیستمهای دوربین مدار -2-5

 قسمت کلی و مجزا از هم میباشد که عبارتند از: 4همانطور که میدانید یک سیستم مداربسته شامل 

 دوربینها -1

 بستر انتقال -2

 مرکز کنترل هوشمند -3

 مونیتورینگ -4

نتقال های ادر قسمت قبل بصورت مفصل در خصوص دوربینها توضیحاتی ارائه شد. حال در این قسمت به انواع بستر

نیاز  ه در هریکیرد کنگونه که ذکر شد انتقال تصاویر و دیتا به دو صورت آنالوگ و دیجیتال صورت میپذمیپردازیم. هما

 به یکسری تجهیزات میباشد.

 انتقال تصویر در قالب آنالوگ :

وش در ر ه میگردد.ستفادبرای انتقال تصاویر گرفته شده در این فرمت از دور روش باسیم )وایرینگ( و بیسیم  ) وایرلس( ا

یرد. در این روش مگاهرتز عمل انتقال صورت میگ 400وایرینگ از کابلهای کواکسیال با مقاومت پایین و تحت فرکانس 

 طول کابل و نوع ان بسیار موثر میباشد که درکل به انواع زیر تقسیم میگردد:

A : RG 59 = MAX 700 m 

B : RG = MAX 1000 m 

C : RG 211 = MAX 1300 m 
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ل به از انتقا ین نوعااز انتقال تصویر بصورت وایرینگ از جفت سیمهای بهم تابیده استفاده میگردد که در در نوع دیگر 

ر انجام داد. در روش متر انتقال تصوی 100مگابایت بر ثانیه این نوع سیم حداکثر میتوان تا متراژ  4علت پهنای باند 

صویر آنهم دیتا و ت نتقالجوز از سازمان ارتباطات رادیویی برای اانتقال دیتا بصورت وایرلس میتوان از بیسیمهای دارای م

ر محدودیتهای این کیلومتر را تحت پوشش قرارداد. از دیگ 5متر تا  100تحت فرکانسهای خاص و با محدودیت فاصله از 

 سیستم آنست که تنها قابلیت انتقال یک تصویر را در این حالت دارد.

 ال :انتقال تصویر در قالب دیجیت 

برای انتقال تصاویر دیجیتال نیز همچون آنالوگ نیز میتوان از دو روش وایرینگ و وایرلس استفاده نمود.در این روش ابتدا 

 Accessبه سیگنال دیجیتال با کد دسترسی  Media Convertor To TCP/IPتصاویر با استفاده از کارتهای تبدیل  

Code IP  تبدیل شده و سپس انتقال می یابند. در روش انتقال دیجیتال باسیم از جفت سیمهای بهم تابیده شده و یا از

مخصوص شبکه و یا حتی کابلهای فیبر نوری استفاده میگردد. روش جفت سیمه قابلیت انتقال دیتایی با  UTPکابلهای 

 UTPمتر دارا میباشد . حجم دیتا وقتی از کابلهای  500 مگابیت برثانیه را برای مسافتهای ماکزیمم 100پهنای باند 

مگابیت بر ثانیه نیز افزایش یابد که این خود باعث بال رفتن کیفیت تصویر میگردد. به  120استفاده میگردد میتواند تا 

این پهنای باند  مگابیت بر ثانیه ارسال نمود . از 500واسطه استفاده از بستر فیبر نوری میتوان پکتهای دیتایی را تا 

تصویر همزمان همراه با دیتای فرامین کنترلی که به دوربین ارسال میگردد و نیز برای انتقال  15میتوان برای انتقال 

 صوت با بهترین کیفیت استفاده نمود.
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 مرکز کنترل هوشمند:

زی ذخیره سا و صویر نترل ، پردازش تپس از انتقال تصاویر از دوربینها، تمامی دیتاها در یک مرکز توسط دستگاههای ک

ر بهتر با ثبت تصوی برای وجمع آوری میگردد. در این مرکز با استفاده از ابزارهای کنترل با دوربینها ارتباط برقرار شده 

به گردند ستفاده میرکز امنکات کاربردی بیشتر عملیات زوم ، تغییر زاویه دید و ... انجام میپذیرد. تجهیزاتی که در این 

 قرار زیر می باشد :

 دستگاه ذخیره سازی تصاویر : 

بط تصاویر ضنام دارد. از قابلیتهای این دستگاه،  NVRو در سیستم دیجیتال  DVRاین دستگاه در سیستم آنالوگ 

ارد دیسک هه از بصورت زنده، قابلیت فشرده سازی تصاویر برای کمتر شدن حجم تصاویر، کیفیت باالی تصویر، استفاد

 .. میباشد.گیری از دیتاها و. BackUpی با ظرفیت باال، قابلیت نصب هاردهای ذخیره سازی بیشتر، قابلیت داخل

 دستگاه كنترل كننده حركت دوربینها : 

ضحترین ترین و وایت بهبا استفاده از این دستگاه میتوان براحتی دوربینهای متحرک و تصاویر را پردازش نمود تا در نها

 یه سند بکار برد.تصاویر را جهت ته

 مونیتورینگ : 

طور دائم و یا یجیتالی بورت دبوسیله نرم افزار میتوان تصاویر هریک از دوربینها را دید، آنها را با کیفیت باال و مطلوب بص

ا دی شده، یمانبنزطبق برنامه ای زمانبندی شده ثبت و ضبط نمود. وجود حالتهای مختلف برای ضبط، از جمله دائمی و 

حیطی از مو یا پس از برقراری ارتباط با سیستم های حسگر  (Motion Detection)ر وجود حرکت روی تصویر در اث

 هد.جمله تواناییهایی است که نرم افزار در اختیار کاربر قرار مید
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 سیستم های کنترل دسترسی -6 فصل

این امکان را می دهد تا از ورود افراد نا خواسته به برخی بخش های حساس ساختمان جلوگیری نموده و از   

بروز برخی مشکالت احتمالی جلوگیری نماید .با توجه به گسترش تکنولوژی روش های مختلف مانند کارت 

راتی جهت کنترل تردد محسوب های هوشمند، اثر انگشت، تشخیص چهره و مواردی از این قبیل می تواند ابزا

تجاری که روزانه افراد زیادی از آن بازدید می کنند و به آن رفت آمد -شود. امروزه در ساختمان های اداری

دارند امنیت بخش هایی از ساختمان با توجه به کاربرد ویژه آن ها  مانند تاسیسات، سرور های داده، آسانسور 

ن و ... بسیار حائز اهمیت بوده و کنترل تردد در این مناطق جزء چالش های خاص، پشت بام ها ، اتاق مدیرا

 هایی است که عموما مدیران ساختمان ها جهت مدیریت صحیح با آن ها روبرو هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  روش سیستم کنترل دسترسی سیستمی است که بر پایه یکی از مکانیزم های شناسایی به جایگزینی

ای تکثیر کلید که این امر عالوه بر مشکالت مربوط به محدودیت ه  می پردازد ی سنتیبه جای روش ها مدرن 

 . های مکانیکی سبب افزایش بحث امنیتی میگردد
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 معرفی ساختار و تجهیزات  سیستم کنترل دسترسی  -1-6

ختار سیستم کنترل دسترسی با وجود تنوع باال در خصوص انواع روش های تشخیص در نهایت دارای یک سا

 .مرحله تقسیم بندی کرد 3مشترک می باشد که این ساختار را می توان در 

 :افراد  شناسایی

 .شناسایی افراد می تواند توسط تکنولوژی های گوناگون که در زیر به آن اشاره می شود صورت پذیرد

 از رمز  استفاده 

در روی درب ها به  ساده ترین روش موجود در شناسایی افراد وارد نمودن کد می باشد که غالبا

صورت قفل های رمز دار استفاده می شود که به دلیل امکان شناسایی رمز توسط افراد مختلف 

 روشی امن محسوب نخواهد شد.

   RFIDکارت های  

این کارت ها دارای یک ریز تراشه داخلی بوده که می تواند اطالعاتی را به صورت کد در خود جای 

تعریف می شود و بر اساس برنامه ریزی سیستم میزان سطح دسترسی  دهد. برای هر فرد یک کارت

می توان به قابلیت تعریف چندین سطح  RFIDوی نیز تعیین خواهد شد. از ویژگی کارت های 

دسترسی برای مناطق مختلف، امکان چاپ اطالعات مانند اطالعات پرسنلی ، نام شرکت و سهولت 

  استفاده و برنامه ریزی اشاره نمود.

 اثر انگشت  

ل دسترسی کنتر با استفاده از حسگر های بیوالکتریک می توان اثر انگشت را به عنوان اطالعات شناسایی در سیستم

ا هم بثر انگشت امونه تعریف کرد. با توجه به تفاوت میان اثر انگشت افراد می توان این اطمینان را داشت که هیچ دو ن

رسی و ل دستود ندارد. این روش به وفور در حال حاضر در سیستم های کنتریکسان نبوده و امکان تقلب در آن وج

 حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد.
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امکان سرقت کارت و سوء استفاده وجود دارد و این امر در  RFIDاین است که در روش  RFIDمزیت این روش بر روش 

  خصوص اثر انگشت صادق نیست.

 

 

 

 

 تشخیص چهره  

یتی طح امنستشخیص اثر انگشت ، تشخیص چهره یکی دیگر از روش های نوین در کنترل دسترسی ها می باشد که از  همانند

 .باالیی بر خوردار است

 

امر موجب  د. ایندر سیستم های کنترل دسترسی غالبا از تلفیق موارد فوق جهت باال بردن سطح امنیت سیستم استفاده می شو

 سوء استفاده به صفر برسد.می شود امکان تقلب و یا 
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 :پردازش اطالعات 

اطالعات مربوط به هر شخص و سطوح دسترسی وی به صورت نرم افزاری تعیین و ذخیره می 

گردد. با شناسایی فرد توسط یکی از ابزار شناسایی ، سطوح دسترسی تعیین شده برای وی بررسی 

پردازشی می تواند دارای دو حالت متمرکز و یا و اقدام الزم در این خصوص انجام می پذیرد.سیستم 

 مجزا باشد.

وق به سایی فدر سیستم متمرکز از یک کنترلر اصلی جهت ثبت داده ها و سطوح دسترسی استفاده می شود . سیستم های شنا

د و کلیه ی شوم عنوان ورودی و رله های داخلی آن جهت فرمان به انواع قفل های الکتریکی به عنوان خروجی در نظر گرفته

 پردازش ها در آن صورت می گیرد. در شکل زیر نمونه هایی از انواع کنترلر های متمرکز نشان داده است.

 ویژگی های کنترلر متمرکز فوق را می توان به صورت زیر نام برد.

 .دارای پردازنده داخلی جهت افزایش سرعت پردازش و بدون نیاز به هاست و سرور پردازنده مجزا 

  پشتیبانی از دو پروتکلRS485  وTCP/IP  انیتورینگ.مجهت انتقال اطالعات با سایر کنترلر ها و نرم افزار های 

  کارت 30000اثر انگشت، 3000امکان تعریف و ذخیره سازیRFID  رخداد در سیستم. 100000و 

 .امکان اتصال انواع سیستم های شناسایی که در باال به آن ها اشاره شد 

 ه خروجی جهت فرمان به قفل برقی و فعال سازی آالرم .دارای رل 

 .دارای ورودی جهت بررسی وضعیت در و کلید خروج 

 .دارای مدل های متنوع جهت کنترل یک تا چهار در به صورت مجزا 

 .دارای امکان برنامه ریزی متنوع جهت عملکرد های مختلف در مواجه به کاربران مختلف 

 ی وضعیت درب.امکان اتصال سنسور جهت بررس 

 .امکان مانیتور وضعیت درب از طریق نرم افزار های مانیتورینگ 
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 ساختار شبکه  -2-6

یستم ا و سساختار اتصال تجهیزات کنترل دسترسی به یکدیگر و نیز با سیستم های شناسایی، قفل ها، دوربین ه

 مانیتورینگ در شکل نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال فرمان های خروجی 

ا دن درب و یشان باز توجه به نوع کنترلر انتخاب شده پس از شناسایی فرد و بررسی دسترسی توسط سیستم نوبت به اجرای فرمبا 

می  رب ها دادهده قفل جلوگیری از باز شدن آن می باشد. این فرمان ها توسط رله های موجود در کنترلر ها صورت می پذیرد که ب

 شود و آن ها را کنترل می کنند.

انواع مختلف قفل های برقی که بر روی درب های چوبی و فلزی نصب می شوند، راهبند، درب های شیشه ای برقی و درب های 

 پارکینگی همگی می توانند از جمله تجهیزاتی باشند که از طریق خروجی کنترلر ها فرمان پذیرفته و کنترل شوند.
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 نرم افزار مانیتورینگ و كنترل 

های  عیت بخشامکاناتی که سیستم کنترل دسترسی در اختیار مدیر ساختمان قرار می دهد مانیتورینگ وضیکی از مهمترین 

 مختلف می باشد. ویژگی های نرم افزار کنترل دسترسی به شرح زیر می باشد.

 .ظاهر ساده و قابل فهم برای کلیه کاربران و امکان درج اطالعات به سادگی 

 ر انگشت جهت تعریف کاربر.امکان اتصال سیستم شناسایی اث 

 .امکان درج تصویر اشخاص در فرم اطالعات و نمایش تصویر وی در زمان بررسی وضعیت فضا ها 

  ظر.نامکان کنترل درب ها و آالرم ها ی هر در با کلیک بر روی هر در و فعال سازی ویژگی مورد 

 .امکان برنامه ریزی ساده و انتخاب سطوح دسترسی 

  پشتیبان از اطالعات.امکان ایجاد فایل 

 .ثبت تمامی رخداد های سیستم جهت بررسی های آینده با قایلیت جستجوی یک شخص خاص 

 .قابلیت ارتباط با سیستم دوربین های امنیتی 

 . قابلیت بررسی و مانیتورینگ سیستم از طریق اینترنت 

 )امکان نمایش نقشه ساختمان و افراد هر بخش از ساختمان ) مشابه تصویر 
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در هر بخش از ساختمان وضعیت هر در به صورت آنالین مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. که این وضعیت ها 

 شامل موارد زیر می شوند.

 فعال شدن آالرم درب 

 باز بودن درب 

 زمان بسته شدن در 

 بسته بودن درب 

 نقص فنی در سیستم 

 نصب نبودن سنسور درب 

 غیر فعال بودن درب 
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 یک ساختمان اداری:  خانهموتور قابلیت های یک ساختمان هوشمند در -7 فصل

-ف مینها مصرآهای سرمایش و گرمایشی قلب تپنده یک پروژه هستند که غالب انرژی نیز در موتورخانه و سیستم

الیی باهمیت های مانیتورینگ و فرمان در موتورخانه از اشود. لذا طراحی صحیح نقاط کنترلی و اعمال شیوه

  برخوردار است.

 تهویة مطبوع و حرارت مرکزی 

شود. می ا مصرفهای سرمایش و گرمایشی قلب تپنده یک پروژه هستند که غالب انرژی نیز در آنهموتورخانه و سیستم

  ت.خوردار اسیی برهای مانیتورینگ و فرمان در موتورخانه از اهمیت بااللذا طراحی صحیح نقاط کنترلی و اعمال شیوه

در استانداردهای جهانی تهویة مطبوع عبارتست از: نوعی از مکیدن و یا دمیدن هوا از طریق طبیعی و یا  I.B.Sبر اساس 

مکانیکی به هر فضا یا از هر فضا برای کنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظیم هوشمند دما، رطوبت، همراه با حذف 

 .های مختلف برای تامین آسایش حرارتیآالینده

وظیفة سیستم کنترل تهویة مطبوع کنترل همزمان دما و  ساختمان اداریدر یک

های مکانیکی، بمنظور جلوگیری از سرعت هوای در حال حرکت توسط سیستم

های سرد یا گرم، حفظ دمای داخلی در حد مطلوب، تنظیم میزان ایجاد کوران

از نظر تنظیم رطوبت هوای داخلی ساختمان و تامین آسایش مهمان و سکنه  

توان بنحوی هوشمندانه با باشد. این امر را میمتغیرهای هوای داخل ساختمان، می

 توجه به فصل و با توجه به زمان انجام داد.

 

تواند مقدار مطلوب دمای ساختمان و اپراتور سیستم مدیریت ساختمان می 

ریف کند. با الگوریتم کنترلی مناسب را برای کنترل متغیرهای دمای ساختمان تع

شود، امکان توجه به آمار متخذه از زمان تردد افراد که به تدریج گردآوری می

-تامین شرایط مطلوب تهویه  توسط حسگرهایی که در خارج ساختمان تعبیه شده

اند فراهم میگردد سیستم از شرایط جوی آگاه شده و متناسب با آن میزان و 

اید. از این طریق افراد  در ساختمان نمکیفیت تهویه را در ساختمان مشخص می

رویة انرژی و حداکثر استفاده از هوای طبیعی را خواهند نمود و از مصرف بی

 شود.فرسایش و اصطکاک تجهیزات سیستم تهویه جلوگیری می
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 (Air Handling Unitsهواسازها ) -1-7

از سب است. هواسدستیابی به دما و رطوبت منادستگاهی برای تامین هوای مطبوع و سالم با  (Air Handling Unit) هواساز

گیرد. هواسازها معموال جعبه های تهویه مطبوع است که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار میترین دستگاهیکی از اصلی

ه مجرای بموما عفلزی بزرگی است شامل، دمنده، کویل های گرم وسرد، محفظه فیلتر، صداگیر و دمپر می باشد. هواساز ها 

وای هز هواساز اهی نیکانالی سیستم های تهویه مطبوع، یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود قرار دارند. گ

ورد ملید هوای رای توبتازه و هوای برگشتی را از فضای داخل )بدون کانال( دریافت می کنند. هواساز ها در صنایع مختلف نیز 

 .شوندمورد نظر به کار برده می نیاز با درجه و رطوبت

 .هواسازها به دو دسته دارای کانال برگشت هوا و بدون کانال برگشت هوا تقسیم می شوند

 :تصویر زیر نمونه یک هواساز را نشان می دهد

 

 

 :اجزای این هواساز به صورت زیر است

 کانال تغذیه .1

 محفظه فن .2

 لرزه گیر .3

 کویل های سرمایش و گرمایش .4

 محفظه فیلتر .5

 کانال اختالط هوای برگشتی و هوای تازه .6
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 هواساز دارای کانال برگشت هوا:

 :نمونه برای یک هواساز دارای کانال برگشت هوا را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 هواساز بدون کانال برگشت هوا:

 :بدون کانال برگشت هوا را نمایش می دهدنمونه برای یک هواساز  BMS شکل زیر طراحی
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 (Pumpsها )پمپ -2-7

اعی ا به ارتفسیال ر وسیله ای مکانیکی برای انتقال سیال است که با افزایش فشار در جریان، امکان جابه جایی (Pump) پمپ

ر م آب و فشااگر حج می آورد. در موتور خانهباالتر )با افزایش هد( یا حتی پایین دست )معموالً حوضچه یا مخزن( فراهم 

به  شد چند پمپاال بابباالیی احتیاج نباشد از یک پمپ برای پمپاژ آب استفاده می شود اما اگر حجم و فشار آب پمپاژ شده 

 .صورت موازی به کلکتور متصل شده و سپس آب از خروجی کلکتور به مصرف کننده ها منتقل می شود

 پمپ آب تکی:

 :صویر زیر نمونه پمپ استفاده شده در موتورخانه را نشان می دهدت

 :نمونه برای یک پمپ آب تکی را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 :متصل به کلکتور پمپمجموعه 

 :تصویر زیر مجموعه پمپ های متصل به کلکتور را نشان می دهد

 

 

 

 :مجموعه پمپ را نمایش می دهدنمونه برای  BMS شکل زیر طراحی
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 (Chillers) چیلرها -3-7

ع زداید. این ماییچیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع )معموالً آب( بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی م

. یک مبدل حرارتی جریان دارد ه معموالً به صورت سیکل و درونکهااستفاده شود تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاهمی

 الکتریکی و شوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژیتقسیم می چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی چیلرها به دو دسته

 .شوندچیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می

 چیلر تراکمی:

گردد. این گاز سپس به ط کمپرسور، متراکم میدر چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توس 

گردد این کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می

شود که در فشار کننده )اواپراتور( میمایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک

و در نتیجه مایع سردکننده با کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده 

کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک

گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل کننده در ارتباطند میقسمت خنک

 .شودمی

 :نمونه برای یک چیلر تراکمی را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 چیلر جذبی:

 در چیلرهای جذبی برخالف چیلرهای تراکمی از جذب کننده

(Absorber)  و مولد حرارتی )ژنراتور( بجای کمپرسور استفاده

کننده در چیلرهای جذبی سیستم ترین خنکگردد. عمومیمی

برمید لیتیم )لیتیوم برماید( است. در این سیستم، در قسمت 

لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در جذب کننده، بخار آب توسط 

شود. قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می

اتمسفر است به حالت  1/0بخار آب در کندانسور که دارای فشار 

 01/0کننده که تحت فشار آیدو سپس در خنکمایع در می

گردد و آب برای اینکه تبخیر اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می

گیرد و باعث کننده مید گرمای نهان خود رااز محیط خنکگرد

کننده گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنکایجاد برودت می

 .شودگردد و دوباره این چرخه تکرار میبه جذب کننده منتقل می

نمونه برای یک چیلر جذبی را نمایش می  BMS شکل زیر طراحی

 :دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parsintelligent.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Chiller_1.jpg


 
 

www.HDLIRAN.com 

 (Cooling Towers) کنهای خنکبرج -4-7

دستگاهی است که حرارت اضافی تجهیزات تهویه  (Cooling tower) برج خنک کن

مطبوع را می گیرد و آن را به محیط منتقل می کند. سیاالتی که جهت خنک کاری در 

سیستم های تهویه مطبوع، پاالیشگاه ها،صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها و... استفاده می 

سیرکوالسیون گرم شده و دمای آن باال می رود. در سیستم های تهویه ر .شوند، در اث

مطبوع )گرمایش، سرمایش( از برج های خنک کننده جهت دفع حرارت نامطلوب چیلر 

استفاده می شود. چیلر های آب خنک معموال کارایی بیشتر نسبت به چیلر های هوا 

 .برج آب دارند خنک در کاهش دمای سیال ) تا نزدیکی دمای حباب تر( به

 

 :نمونه برای یک برج خنک کننده را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 (Domestic Hot Water Generators) های حرارتی آب گرم مصرفیمبدل -5-7

ترین روش برای تولید آبگرم متداول (Domestic Hot Water) دارمنابع کویل 

 .باشدمیبهداشتی مصرفی و ذخیره آب، 

در منبع کویل دار ، آب گرم یا بخار تهیه شده توسط بویلر، داخل یک کویل حرارتی 

باشد گردش نموده که معموال از چند شاخه لوله رفت و برگشتی که از جنس مس می

گردد. تبادل حرارت و پس از تبادل حرارت با دیوار لوله های مسی از کویل خارج می

وله مسی و در نهایت گرم شدن آب سرد خارج لوله که آنرا انجام شده باعث گرم شدن ل

 .شوداحاطه کرده است می

 

 

 :نمونه برای یک منبع کویل دار را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 (Exhaust Fans) هااگزاست فن -6-7

از محیط ، فنی است که برخالف فن های دمنده، هوا را می کشد و  Exhaust Fan اگزاست فن

  .خارج می کند. ساده ترین نوع اگزاست فن ها، هواکش های معمولی هستند

اگزاست فن ها معموال در دو حالت گردش هوا و یا خروج هوا مورد استفاده قرار می گیرند. در 

حالتی که از اگزاست فن ها در گردش هوا استفاده شود، هوا پس از فیلتر شدن دوباره به محیط 

  .باز می گردد

 

 :نمونه برای یک اگزاست فن را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی
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 ( (Reservoir Tanks همنابع ذخیر -7-7

 ه در ادامهکی شود مدر موتورخانه ها از مخازن هم برای ذخیره آب و هم برای ذخیره سوخت مورد نیاز موتورخانه استفاده 

 .می شودطرح نمونه کنترل این تاسیسات بررسی 

 :نمونه برای مخزن را نمایش می دهد BMS شکل زیر طراحی

 منابع ذخیره آب:
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 منابع ذخیره سوخت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 با احترام

 و فروش واحد طراحی

 در ایران HDLدفتر مركزی 

 


