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 هوشمندسازي

  

 هاساختمان يهوشمندساز

ها و امور تياست كه به فعال يستميس BMS (Building Management Systemساختمان ( تيريمد ستميس
 .دينمايالزم را به طور خودكار اعمال م راتييتغ ،يطيمح طيها نظارت كرده و در مواقع الزم با توجه به شراساختمان

ها اعم از باز و بسته شدن تيفعال هيو اجرا شده و بر كل يساختمان طراح كاربري به توجه با توانديم ستميس نيا
و  يصوت ستميها و سمطبوع پنجره و پرده اتاق هيتهو يهاستميس ،ييروشنا يهاستميدرب، ورود و خروج افراد، س

 نظارت داشته باشد. يريتصو

 ستميس نيشود. ايباشد اصطالحاً به آن ساختمان هوشمند گفته م BMS تيريمد ستميكه مجهز به س يساختمان 
را  شيو آسا تياستفاده نموده و احساس امنتر يبه صورت كاربرد زاتيدهد كه از تجهيامكان را م نيبه ساكنان ا
 گردد.  يانرژ جوييصرفه موجب توانديم نهمچني و دهديم شيدر آنها افزا

 
، ITيفناور يهاتيمجموعه فعال نگ،يمجزا در هلد يصدرا به عنوان بخش يالمللنيب نگيهلد يهوشمندساز دپارتمان

با  كيكند و در تعامل نزديم ياجرا و نگهدار ،يرا طراح BMS ايساختمان  يو هوشمندساز IOT اي اءياش نترنتيا
 ،يادار يهاساختمان يرا جهت هوشمندساز ياورانهو نوآ عيبد يراهكارها نگيهلد يساختمان عيدپارتمان صنا

 .ارائه و اجرا نموده است يو مسكون يتجار

ها، ستميس ينمودن چهار عنصر اصل كپارچهيها و ابزارها و برنامه قيها با تلفساختمان يهوشمندساز نديفرآ در
كه  ديآيجذاب و مقرون به صرفه بوجود م ا،يپو يطيآنها مح انيارتباط م يو با برقرار تيريو مد سيساختار، سرو

  .است دارانيمورد استقبال سازندگان و خر
  

  
  
  
  
  



 

  ١٤٠٠درا  ص                                                                                                          المللي صدرا          هلدينگ بين 
  
 

 BMS  ايهوشمند  يهاستمياستفاده از س ديفوا

 نمود: ميتقس ريز يمحور اصل ٣توان به يرا م BMSاستفاده از  ياصل يايمزا

 ينگهدار هاينهيو كاهش هز يانرژ جوييصرفه. ١

 يمناي. ٢

 شيسطح رفاه و آسا شافزاي. ٣
  

 خانه هوشمند

، دستگاه صدرا در خانه هوشمند
كنترلر مركزي مغز متفكر سيستــم 
است و تمام وظايف نظارتي و كنترلي 

كنتـرل را به عهده دارد. سيستـم 
مركـزي هسته اصلي خانه هـوشمند 

باشد واطالعات بين اجزاي خانه، مي
ريـزي و مديريت كليه برنامه

هاي تحت كنترل خانه سيستم
هوشمند را بر عهده دارد. با استفاده 
از اين سيستم عالوه بر كنتــرل از 

رنت مـديريت و كنتــرل كليه اجزاي خــانه طريق نرم افزار موبايل ميتـوان از راه دور و با استفاده از شبكه اينت
هاي مختلف براي رنگ و شدت نور روشنايي محيط، تعريف سـناريوهاي مختلف هـوشمند را انجام داد. تعريف حالت

 باشد.بندي كاركرد اجزاي خـانه هوشمند و يا حالت امنيتي تنها بخشي از امكانات اين سيستم مياز قبيل زمان
در جايگاه يك طراح به خلق دهد تا ، به كـاربران اين امكان را ميصدراي سيستم خانه هوشمند پذيري باالانعطاف
  .ريزي كنندهاي مورد نظرخود پرداخته و رويدادهاي مـورد انتظار از سيستم هوشمند را برنامهسناريو

 
 خدمات

 

 كنترل هوشمند روشنايي 

 كنترل هوشمند دما 

 كنترل هوشمند نور 

 كنترل هوشمندسيستم صوتي و تصويري 

 كنترل هوشمنداعالم حريق 

 كنترل هوشمندنظارت تصويري 

 ضد نفوذ كنترل هوشمند امنيتي 

  

 كنترل هوشمند آب و برق و گاز 

 تردد كنترل هوشمند 

 كنترل هوشمند كركره برقي 

 كنترل هوشمند تغذيه گياهان و حيوانات 

 مديريت مصرف انرژي 

 بهينه سازي انرژي 

 كنترل راه دور تجهيزات 

 



 

  ١٤٠٠درا  ص                                                                                                          المللي صدرا          هلدينگ بين 
  

  پاركينگ هوشمند
كند. هنگامي كه شما تر ميسيستم مديريت هوشمند پاركينگ،كنترل و مديريت پاركينگ را براي شما بسيار آسان

هاي كنترلي و نيروي انساني جويي در هزينهكنيد كمك بسياري به صرفهاز سيستم هوشمند پاركينگ استفاده مي
عالوه بر اينكه باعث ايجاد بهبود در ترافيك پاركينگ و كاهش زمان ورود و كنيد. پاركينگ هوشمند پاركينگ مي

كند و با استفاده از تجهيزات سنجش شود بلكه كاركرد سيستم تهويه و تخليه هوا را كنترل ميخروج خودروها مي
  شود.،باعث كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي در داخل پاركينگ مي AQSميزان كيفيت آلودگي 

شود. امكان نظارت همچنين با بهره مندي از يك سامانه هوشمند امكان رزرو محل پارك مناسب براي افراد فراهم مي
 باشد.از راه دور و مانيتورينگ از ديگر مزاياي سيستم هوشمند پاركينگ صدرا مي

  
  موتورخانه هوشمند

ي آسايش زندگي و هم از نظر باال بردن راندمان هاي ساختماني هم از نظر باال بردن استانداردهاسازي سيستمهوشمند
سيسات سرمايشي أاست. در اين ميان كنترل بهينه ت هاي اخير در كانون توجه قرار گرفتهعملكرد تجهيزات در سال

اند بسيار حايز اهميت و گرمايشي به دليل اينكه سهم بسزايي از مصرف انرژي در ساختمان را به خود اختصاص داده
يستم حرارت مركزي با موتورخانه هايي طراحي شده با روش هاي متداول كه استفاده از آنها در كشور ما هستند. س

هاي مصرف انرژي هاي كنترل عملكرد مناسب مي توانند هزينهاز ديرباز مرسوم بوده است، بدليل عدم وجود سيستم
به راهكارهاي ارائه شده در اين بخش براي (سوخت و برق) را در ساختمان به شدت افزايش دهند. بنابراين توجه 

كنترل خودكار عملكرد موتورخانه هاي سيستم هاي حرارت مركزي مي تواند در كاهش مصرف انرژي بخش ساختمان 
 به خصوص در كشور ما بسيار چاره ساز باشد. سيستم كنترل هوشمند موتورخانه ساختمان يكي از راهكارهاي نسبتاً 

ه با كاربري ساده است كه در سالهاي اخير معرفي شده است و تكنولوژي آن در كشور ما رو به ارزان قيمت و پر بازد
برداري از آن مي توان از بخش اعظمي از هدر رفت انرژي در سازي مناسب در خصوص بهرهتكامل بوده و با فرهنگ

متناسب با نياز نيز ارمغان هاي سراسر كشور جلوگيري نمود همچنين ايجاد آسايش حرارتي موتورخانه ساختمان
 باشد.ديگر اين سيستم هوشمند در ساختمان مي

 
 دفتركار هوشمند

مديران شركت استفاده از سيستم هوشمند براي دفتر كارتان عالوه بر اينكه باعث راحتي و آسايش كارمندان و 
كنترل ورود و خروج پرسنل و همچنين در مواردي مثل .كند شود بلكه در جذب مشتري ها نقش مهمي ايفا ميمي

 شود.سازي مصرف انرژي و از همه مهمتر برقراري امنيت بسيار مفيد واقع ميبهينه

، ند سيستم اعالم و اطفاء حريقاز جمله مواردي مثل كنترل هوشمند روشنايي دفاتر و اتاق كنفرانس،كنترل هوشم
 توان نام برد.ق از راه دور را ميكنترل هوشمند نشت گاز و كنترل و مانيتورينگ كليه موارد فو
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 هتل هوشمند

ها ميزان آسايش و رضايت ميهمانان در هتل هوشمند به حدي است كه تمايل بيشتري براي اقامت در اينگونه هتل
شود و مزاياي بسياري براي صاحبان هتل به اين رضايتمندي باعث جذب مشتري به هتل مي دهند.از خود نشان مي

هاي اضافي قبوض آب و جويي در مصرف انرژي و جلوگيري از هزينهتوان به صرفهآورد كه از جمله ميميارمغان 
  برق و گاز اشاره كرد.

هايي كه اطالعات و مشخصات گيرد.كارتهمچنين با استفاده از كارت هاي هوشمند،كنترل ورود و خروج انجام مي
همچنين اين سيستم كنترل كليه لوازم داخل هتل از جمله كنترل  ميهمانان و مدت شارژ اتاق و...را دارا هستند.

افزار كليه اين موارد با استفاده از نرم. سازدنورپردازي و... را ميسر مي موزيك، رستوران هتل، موتورخانه، تاسيسات،
 باشند.اسكادا صدرا داراي قابليت مديريت كنترل و مانيتورينگ از راه دور مي

 
 ويالي هوشمند

توانيد از بيشترين ميزان امنيت براي ويالي هاي كنترلي مدرن صدرا در سيستم هوشمند ويال ميبا استفاده از پنل
 مند شويد.خود بهره

 برق، ،كاهش مصرف انرژي و كاهش قبوض آب،ها و كنترل تردد افرادسيستم هوشمند ويال در آبياري اتوماتيك باغ
انيد بوسيله مانيتورينگ از راه دور در منزل، ويالي تان را تحت كنترل داشته توآيد. شما مي، به كمك شما ميگاز

  باشيد.
يا از  smsكنيد قبل از رسيدن به ويالي هوشمند خود با ارسال يكاگر در فصل گرم سال به ويالي خود سفر مي

 بيشتري داشته باشيد.تا در هنگام ورود آسايش  هاي سرمايشي را روشن كنيدسيستم طريق اپليكيشن موبايلتان،

 
  رستوران هوشمند

توانيد از مند شويد. ميتوانيد از سيستم ثبت غذا و اطالع به مطبخ بهرهبا استفاده از سيستم هوشمند رستوران مي
 پنل هاي كنترل كه براي رستوران خود سفارشي كرده ايد ،جهت اعالم نياز به سرويس استفاده كنيد.

 تان را كنترل كنيد.توانيد رستوران، روشنايي، نورپردازي، دما و امنيت رستوراند ميهمچنين بوسيله سيستم هوشمن
كنترل هوشمند نشت  توان به كنترل هوشمند سيستم اعالم و اطفاء حريق،از جمله كنترل هاي مهم رستوران مي

  افتد را نام برد.گيري از هر آنچه در رستوران شما اتفاق مي مانيتورينگ و گزارش گاز و قطع شير اصلي،
 

 مركز تجاري هوشمند

شود بلكه مندي و آرامش مراجعين و خريداران ميتجاري عالوه بر اينكه سبب رضايت-كنترل هوشمند مراكز اداري
ها بر رقابت جويي در منابع انرژي و بطور كلي آسايش شركت ها و فروشندگان و تمركز آنباعث ايجاد امنيت و صرفه

  گردد.مي
سيسات أه به راحتي و از راه دور بتوان تآورد كتجاري شرايطي را فراهم مي-وشمند ساختمان در مراكز اداريسيستم ه

سيسات أت مباحث امنيتي فيزيكي،كنترل تردد، و لوازم الكترونيكي موجود مانند كنترل روشنايي فضاهاي مشاع،
صل شد. همچنين با اتصال سيستم امنيتي مركز مكانيكال و الكتريكال را كنترل كرد و به پورتال مركزي مجتمع مت

 تري خواهيد داشت.سيستم امنيتي به روز تجاري به مراكز پليس،
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  سيستم هوشمند فضاهاي شهري
آل براي نظارت بر نيازهاي آبياري است و طرح هوشمندسازي سيستم هاي آبياري در فضاهاي شهري راه حلي ايده

 با توجه به بحران كم آبي شود. جويي در مصرف آبمي تواند باعث صرفه

بهترين روش آبياري  در واقع اين سيستم بطور موثري در كاهش مشكل كم آبي و جلوگيري از هدر رفتن آب،
اين سيستم از طريق مانيتورينگ و كنترل از راه دور امكان مديريت بهتر فضاهاي  سازد.فضاهاي سبز را ميسر مي

  سبز را فراهم مي نمايد.
 

  شمند مجموعه ورزشيسيستم هو
 هاي مجموعه ورزشي خود را رصد كنيد.كند تمام فعاليتاين سيستم به شما كمك مي

به خوبي مجموعه  هاي سيستم هوشمند مجموعه ورزشي،افزار و نرم افزاراز مجموعه سختتوانيد با استفاده شما مي
توانيد به مانيتورينگ از راه دور مجموعه ورزشي خود ورزشي خود را مديريت كنيد. شما با استفاده از اين سيستم مي

 ها دريافت كنيد.بوفه و ثبت نام كمد داري، هايي از ورود و خروج،بپردازيد و گزارش
  

 ):BMS( مزاياي استفاده از سيستم

  ها:جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينهصرفه . ١
و يكپارچگي حاصل از آن تمامي تاسيسات گرمايش، سرمايش و همينطور سيستمهاي  BMSبا استفاده از سيستم 

روشنايي داخل ساختمان بطور هماهنگ و با راندمان باالتري كار مي كنند، اين هماهنگي بين دستگاه ها و همچنين 
اشت . حاصل اين قطع عملكرد سيستمها در زمانها و مكانهاي غير ضروري، مديريت صحيح مصرف را در پي خواهد د

و در اختيار داشتن مانيتورينگ  BMS  درصد صرفه جويي در مصرف انرژي مي باشد . با استفاده از  ٤٠مديريت تا 
و هشدارهاي به موقع، از وقوع خرابيهاي بي مورد جلوگيري به عمل آمده و هزينه هاي نگهداري، تعميرات و تعويض 

صرفه جويي در هزينه هاي انرژي و نگهداري به گونه ايست كه هزينه  قطعات نيز به نحو چشمگيري كاهش مي يابد .
  .گشت بازخواهد ابتدايي سالهاي همان در  BMSم مديريت هوشمند سيستاستقرار

  

  افزايش امنيت و ايمني:. ٢
و هماهنگي ايجاد شده بين سيستمها، در زمان وقوع بحرانهايي همچون آتش سوزي و زلزله،  BMSبا استفاده از 

 تمامي سيستمها براي جلوگيري از بروز و گسترش آتش سوزي و كاهش تلفات جاني و مالي، به طور هماهنگ عمل
تمالي در عملكرد سيسات، خطرات احأو مانيتورينگ دقيق تمامي ت BMS   همچنين با استقرار سيستم. كنندمي

  .يابدها نيز به ميزان چشمگيري كاهش ميدستگاه
  
  افزايش سطح راحتي و آسايش .٣

و آناليز اطالعات دريافتي از سنسورهاي دما، ميزان رطوبت و ميزان دي اكسيد كربن،  BMSبا استفاده از سيستم 
ضمن پايش كيفيت هوا و طرح سناريوهاي مختلف در اين زمينه، مي توان فضاهاي داخل ساختمان را در ساعات 

حساس راحتي و آسايش مختلف شبانه روز براي بهترين حالت از نظر ميزان دما و تازگي هوا برنامه ريزي نموده و ا
  را در محيط ساختمان افزايش داد .



 

  ١٤٠٠درا  ص                                                                                                          المللي صدرا          هلدينگ بين 
  

  مزاياي استقرار اين سيستم:
 انرژي مصرف سازيبهينه و كنترل 

 ساختمان اجزاي كليه دائمي پايش  
 سناريو( گوناگون شرايط به توجه با هاسيستم پذيريبرنامه(  
 مستقل هايسيستم بين ارتباط برقراري  
 ايدوره هاي بازبيني براي موقع به هشدارهاي دريافت با تجهيزات مفيد عمر افزايش و استهالك كاهش  
 هدفمند و متمركز صورت به اطالعات نشر و آوريجمع  
 اپراتوري خطاهاي حذف  
 آن از گيريگزارش و ساختمان مختلف هايقسمت از برداريبهره ميزان دقيق ثبت  
 اپراتورها براي دسترسي مختلف سطوح تعريف  
 دود و اشتعال قابل گازهاي كربن، اكسيد منو ميزان قبيل از مهم پارامترهاي تنظيم و هوا كيفيت پايش  
 گوناگون دسترسي سطوح با متعدد كاربران توسط دنيا ازسرتاسر كنترل 
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