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با توجه به تحصـــــــیالت مهندسین مجموعه در زمینه الکتروتکنیک به 

طراحی برق صنعتی و ساختمانی مشـــغول بودیم متناسب با تجربه و 

اطالعات مرتبط با رشـــــــته پیوســـــــته تکنولوژی های روز دنیا را دنبال     

می کردیم تا اینکه در سال ۱۳۸۵ فعالیت در زمینه مدیریت هوشمند 

ســاختمان یا به اصــطالح امروزی هوشــمند ســازی ســـاختمان را آغاز 

کردیم.

متخصصـان این گروه توانسـتند با بدست آوردن دانش فنی روز دنیا ، 

اقدام به بومی سازی آن نموده و در نهایت سیســـــتمی ارائه دهند که 

عالوه بر کیفیت، دارای انعطاف الزم، متناسـب با نیاز سـاختمان های 

داخل کشــــــــور باشد و محصــــــــولی با قابلیت کنترل توسط پنل های 

لمسی و به زبان فارسی وارد بازار نمایند.

با توجه به طراحی  سیســـــتم هوشمند در داخل کشـــــور، امکان ارائه 

قابلیتهای مختلف فراهم شـــــــــــده و محدودیتی در ارائه قابلیت های 

جدید و استفاده از تجهیزات مختلف وجود ندارد.

افتخار ما کیفیت محصـــــــول و رضایت مشـــــــتریان از خدمات پس از 

فروش و گارانتی ارائه شــده طی ســـال های گذشـــته اســـت. امید آن 

داریم با ادامه فعالیت شاهد پیشـــــرفت روز افزون صنعت ساختمان 

کشور در زمینه تکنولوژی های مدرن باشیم.

Tehran BMS.co

We design
intelligent life style.

بازگشت



What is
intelligent home?
خانه هوشمند چیست ؟

خانه هوشـمند تجربه ای دلپذیر اسـت خانه ای که نیاز های روزانه 

شــــــــما را می داند و همزمان  آنقدر هوشــــــــمندی دارد که بتوانید 

کنترل تجهیزات را به او بســـپارید. زمانی که می خواهید سرمایش 

و گرمایش را کنترل کنید و یا روشــــنایی ها و یا حتی برای بررســـــی 

میزان اکســـــــــیژن استخر و جکوزی ، این خانه به صورت هوشمند 

این کـارهـا را انجـام می دهـد تا شـــــــــــــــــــــــــما آرامــش و امــنیت را                 

تجربه کنید. 

طراحی محصـــــــوالت جدید کمک کرده تا دسترسی به کنترل همه 

خانه روی تاچ پنل (مانیتور های لمســــــــــــــی ) تبلت و گوشی های 

هوشـــــــمند فراهم شـــــــود این تجربه ای جدید از آســـــــایش قابل     

لمس است.

بازگشت



Advantages

مزیت های خانه هوشمند تهران

با توجه به عمر مفید ســـاختمان تجهیزات اســـتفاده شــــده  نیز باید 

عمری متناسب داشته باشند

دردسترس بودن تجهیزات در بازارهای داخلی

منطبق بودن تجهیزات با ساختار ساختمان در کشــــــــــــــــــــــور (طبق      

آئین نامه نظام مهندسی ساختمان ) 

دارای استانداردهای تخصصی برق

وابســــــــــــــــــــــتگی به پروتکل یا برند خاصی نداشته و به راحتی قابل 

جایگزینی باشد.

عدم تغییر در سیم کشی سنتی 

حالت سنتی به طور کامل حذف نشود ( برای مواقع اضطراری )

ساده و  قابل استفاده برای همه افراد 

طی سالهای گذشته شاهد ظهور و افول برندهای مختلف در کشـــور 

بوده ایم که هر یک به علت نداشـــتن یک یا چند مورد از موارد مذکور 

پس از اجرای چند پروژه با مشـــــــــــــــــکالت متعددی همچون خرابی 

تجهیزات به علت انتخاب نادرســـت بدون توجه به ســـاختار و الگوی 

مصــرف ساختمان های داخل کشــور خدمات ضعیف و در دسترس 

نبودن تجهیزات به علت تحریم ها و انحصــــــای بودن محصـــــــوالت 

شرکتها با مشکالت زیادی مواجه شده اند.

بازگشت

of an Intelligent Tehran home...



Our Intelligent
Solutions
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Building Management System

کنترل کننده ها

محصوالت و راهکارهای
هوشمن دسازی مــــا

راهکارهای
 هوشمند سازی

بازگشت



بازگشت

راهکارهای
هوشمن دسازی مــــا
گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید :

کنترل هوشمند پرده

اعالم حریق هوشمند

آسانسور هوشمند

استخر هوشمند

آیفون تصویری

هوشمند

کنترل دمای هوشمند روشناییهوشمند

اعالم نشت گاز

هوشمند اعالم سرقت هوشمند

قفل هوشمند

کنترل تردد

هوشمند

آبیاری هوشمند

سیستم صوتی

هوشمند

مشاعات هوشمند موتورخانه هوشمند



روشنایی هوشمند
Intelligent Lighting

تنظیم و کنترل هوشـمند روشـنایی براســاس زمان ، میزان شــدت نور 

طبیعی و نیز حضــــــــور یا عدم حضــــــــور ساکنین با ترکیبی از تایمر ها          

و حسگرها صرفه جویی قابل توجهی در مصـرف انرژی پدید می آورد . 

  .

کنترل روشنایی ها با اپلیکیشن، کلید لمسی ، مانیتورلمسی و ریموت

امکان تنظیم سناریو روشنایی برای ساعات مختلف شبانه روز 

روشنایی اتوماتیک در کلیه فضاها 

قابلیت زمان بندی برای روشن شدن نورهای خاص (نما و محوطه و ...)

استفاده آسان برای همه ساکنین 

هماهنگ شدن سیستم  نورپردازی با ریتم صدا و موزیک

کنترل هوشمند روشنایی براساس میزان روشنایی محیط

اطالعات بیشتر

بازگشت



روشنایی هوشمند
Intelligent Lighting

روشـــنایی هـــوشمـــند با اســـتفــاده از سنســـــــــــــــــــــــورهای حرکـــتی                 

(Motion Detector) از تکنولوژی مادون قرمز اســـتفاده می کند  به 

محض حضــــــــــــــور در محیط، چراغ ها روشن می شود و پس از زمان 

مشـــخصـــی که حضـــوری ثبت نشــــود مجدد خاموش می شود .شما     

می توانید ســـــناریو تعریف کنید و با گوشـــــی موبایل یا  تاچ پنل آن را 

کنترل کنید 

بارها اتفاق افتاده اســــــــــت که در زمان خروج از اتاق یا ســـــــــــرویس 

بهداشـــــــتی فراموش می کنیم چراغ ها رو خاموش کنیم وتا مراجعه 

بعدی چراغ ها روشـــن می ماند . این فکر را به ذهنمان می آورد که ای 

کاش کسی بود که به ما یادآوری می کرد، چراغ ها را خاموش کنیم ... 

تصـــــور کنید که صبح از خواب بلند می شوید پرده هوشمند اتاقتان با 

طلوع خورشـــید باز می شـــود و شـــما از نور زیبای صـــبح لذت می برید     

در ساعات اولیه صبح می توانید سیســـــــــتم هوشمند تان را به نحوی 

تنظیم کنید که فقط در فضـــای های کم نور مثل راهرو ها  نور بســــیار 

کمی روشــن باشــد و در بازه ســـاعتی۱۰تا ۱۷ با توجه به نور طبیعی روز 

همه چراغ ها خاموش باشد و در هنگام عصـــر نورکم همانند هالوژن   

و هر چه به شب نزدیک می شویم نورهای بیشتری روشن شود.

 تصـــور کنید یکی از دوستان نیز برای شب نشــــینی به منزل شما بیاید    

و شما بخواهید میزان روشنایی را بیشــــــــتر کنید می توانید به صورت 

دســتی از مانیتور یا گوشـــی و یا از طریق فعال کردن ســـناریو میهمان 

این کار را فقط با لمس یک دگمه انجام دهید در بازه ســــاعتی که برای 

خواب تعیین کردید فقط چند روشـنایی با نور کم به صــورت اتوماتیک 

تعریف می کنید و به تخت خود میروید و شــــــــبی رویایی را ســـــــــپری       

می کنید .

بازگشت



کنترل هوشمند دما از طریق میانگین دمای سنســــــــــــورهای مخفی       

و تنظیم شدت کارکرد سیســتم تهویه مطبوع با در نظرگیری تغییرات 

آب و هوایی و متناسب با حضـــــــــــــور و یا عدم حضـــــــــــــور افراد باعث         

صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی خواهد شد. 

تنظیم دما یا شدت کارکرد بصــــــــورت دستی یا اتوماتیک با اپلیکیشــــــــن، 
مانیتورلمسی، ریموت و ترموستات هوشمند 

امکان کوک کردن جهت روشــــن و خاموش شــــدن اتوماتیک به صـــــورت 
ساعتی ، روزانه و ...

امکان تعریف سناریو و تغییر هوشمند ظرفیت کار در ساعات مختلف شبانه روز 

هماهنگی سیستم تهویه با حضور افراد 

تنظیم ظرفیت کارکرد سیستم های گرمایشی و سرمایشی با تغییرات آب و هوا 

قابلیت هماهنگی با انواع سیستم های حرارتی و برودتی

قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه قبل از ورود به منزل و خاموش شدن 
اتوماتیک همزمان باخروج 

کنترل هوشمند دمای داخلی به کمک سنسورهای مخفی دما 

قابلیت نمایش دمای میانگین هر قسمت از منزل و دمای خارج از منزل

اطالعات بیشتر

بازگشت

Intelligent temperature control

کنترل دمای هوشمند



کنترل دمای هوشمند
Intelligent temperature control

دمای همه فضـــــــا ها را روی مانیتور مشــــــــاهده کنید و دمای دلخواه      

هر فضـا را بصـورت مسـتقل تعیین کنید. با تعیین دمای عدم حضــور 

برای زمان هایی که در خانه نیســـــتید می توانید مصــــــرف انرژی را در 

خانه بهینه کنید و از اتالف آن جلوگیـــــری نمایید. کنتــــــرل از طــــــریق 

ریموت، تاچ پنل، گـوشـــــــــــــی هـای هـوشـــــــــــــمند و یا برخـورداری از           

یـک سـیســـــــــــــــتم کنتـرل دمای یکنـواخت همه از امکـاناتی است که 

توسط خانه هوشمند تهران در اختیار شما قرار می گیرد.

فرض کنید که فرزند دلبندتان در اتاق به خوابی عمیق رفته اســــــــــــت 

همانطور که میدانیم دمای اتاق کودک یکی از موارد بسـیار مهم است 

اتاق کودکمان نباید از یک حدی گرم تر و یا بیش از حد ســـــــرد باشـــــــد 

کنترل هوشـــــــمند دما به شـــــــما کمک می کند تا اتاق کودک تان را به     

یک دمای متعادل برسانید و آرامش را به فرزندتان هدیه دهید.

سیستم هوشمند شما با تعریف سناریو این امکان را دارد تا از عادات 

شما مطلع شود تصــــــــــــــور کنید پس از گذراندن یک روز سخت کاری      

در هوای داغ تابســـــــــــــــتان نیاز دارید تا در زمان ورود به منزل هوایی 

مطبوع داشته باشد سیســــــــــــــتم هوشمند پیش از مراجعت شما به 

منزل دما را متعادل می ســــازد و آرامش اســــتراحت در خانه با تهویه 

مطبوع را هدیه میدهد . 

بازگشت



کنترل هوشمند پرده

امکان کنترل خودکار و گروهی پرده ها با تغییر شــــــــــــرایط نور بیرون      

و با قابلیت ســناریوبندی ( سیسـتم به صـورت خودکـار پرده   ه ا  ر ا  ب ا  ز 

یا بســــته می کند) موجب جلوگیری از اتالف انرژی و استفاده بهینه از 

نور طبیعی می شود.

امکان کنترل از طریق اپلیکیشن ، مانیتورلمسی ، ریموت و کارت مالک 

هماهنگی پرده با سناریوها (سناریو سینما، سناریو خواب ، میهمان و ...)

امکان بسته شدن اتوماتیک پرده ها در زمان خروج

امکان باز شدن اتوماتیک پرده ها در زمان ورود 

قابلیت کوک کردن پرده برای باز و بسته شدن در ساعات مختلف

امکان تنظیم، جهت باز شدن هنگام طلوع آفتاب یا برعکس

عدم محدودیت در انتخاب مدل پرده برقی و نحوه حرکت پـرده ها (باالرو / 

کناررو و ....)

استفاده بهینه از انرژی خورشید در فضای داخلی ساختمان

اطالعات بیشتر

بازگشت

Intelligent Electric Curtain



کنترل هوشمند پرده
Intelligent Electric Curtain

سیســــــــتم هوشمند را می توانید طوری تنظیم کنید که در هنگام ورود 

شـــــــما به منزل وقتی کارت شـــــــما به کارت خوان نزدیک می شـــــــود، 

همــــزمان با خاموش کــــردن دزدگیــــر و بازکــــردن درب و فعال کــــردن 

روشــــــــنایی اتوماتیک در تمام خانه، پرده های برقی منزل شـــــــــما نیز 

بصـــورت اتوماتیک باز شوند و یا در هنگام خروج از منزل بســـته شوند. 

کنترل از طریق ریموت، مانیتور لمســـی و موبایل نیز مانند کنترل سایر 

تجهیزات در مورد پرده های برقی هم امکان پذیر اســــت. اســـــتفاده از 

چوب پــرده های بــرقــی هم محدودیتــی در انتخاب نوع پـــرده ها ایجاد 

نمـی کند. پــرده های پارچه ای، لوردراپه، باالرو و یا کناررو هیچکدام در 

این زمینه محدودیتی ندارند و فقط کافی اســــــــت موتور مناســـــــــب را 

انتخاب کنید. اغلب در مورد پرده های لوکس، قســمت زیرین پرده که 

در پشـــــــــــت پرده اصلی و برای جلوگیری از تابش مســـــــــــتقیم آفتاب      

نصــب می شوند برای کنترل مناسب ترند. با باز یا بســته کردن این پرده 
ـزان تابش آفتاب را به داخل کنتــــــرل کنید جهت ً عمال مـــــی توانید میــــ

استفاده از نور طبیعی یا حرارت خورشید در زمســــــــــــــــتان بدون اینکه 

تزئینات زیبای پرده منزل شـــــــــــــــما تغییری کنند. البته این ها همه به 

سلیقه شخص شما بستگی دارند و محدودیتی در کنترل وجود ندارد. 

بازگشت



اعالم سرقت هوشمند
Intelligent Anti Theft System

یکی ار محورهای اصـلی ســیتم هوشــمند حفظ امنیت منزل در زمان 
عدم حضــور است . سیســتم امکان شبیه سازی حضـــور جهت فریب 
سارق را دارد و همچنین با استفاده از سنســــورهای حرکتی ، مگنتی ، 
شکســـتن شیشــــه ، آژیر و تلفن کنترل در زمان ورود سارقین از منزل 

محافظت می کند.

امکان کنترل سیســـتم از طریق اپلیکیشـــن ، مانیتورلمســــی ، ریموت و 
کارت مالک 

شبیه سازی حضور جهت فریب سارق

استفاده از سنسور های تشخیص حرکت 

امکان تجهیز سیسـتم سرقت به سنسـورهای شوک تشـخیص شکسـته 
شدن شیشه و باز شدن درب ها یا پنجره ها

امکان انتخاب عکس العمل های دزدگیر توســــط کاربر (آژیر، فالشـــــر، 
تلفن کردن و .. )

کنترل سیستم سرقت از راه دور 

مجهز به سیستم ارسال SMS در صورت قطع خطوط تلفن یا برق

روشن ماندن سیستم سرقت در صورت قطع برق (توسط باتری بک آپ)

استفاده از سیستم سرقت در زمان تنها بودن اعضای خانه در منزل

اطالعات بیشتر

بازگشت



اعالم سرقت هوشمند
Intelligent Anti Theft System

این سیستم قابلیت تنظیم فوق العاده باالیی دارد به این شکل که مصـرف 

کننده متناسب با نیاز خود می تواند آن را برای هر قســـــــــمت از منزل فعال 

نماید. فعال سازی سیسـتم اعالم سرقت بســیار ساده است کاربر در زمان 

خروج از واحد خود با دو بارکشــــــــــیدن کارت خود بر روی کارت خوان اعالم 

سرقت را فعال می کند . چنانچه در زمان عدم حضـور شما، ورود غیرمجازی 

به منزل اتفاق بیفتد،سیســـــــــتم هوشمند بالفاصله عکس العمل های از 

پیش تعیین شــده توســط شــما را انجام خواهد داد. عکس العمل هایی از 

قبیل آژیر ، تماس تلفنی با شماره های درج شده در سیســـتم و فالشر زدن 

چراغ های منزل که سبب وحشت و متواری شدن سارق می شود.

تصــــور کنید که به یک سفر یک هفته ای رفته اید در این صورت شما نیاز به 

یک نگهبان ۲۴ ساعته دارید تا از منزل شما مراقبت کند سیســتم هوشمند 

شما دارای سناریو فریب سارق می باشد به نحوی که در زمان مســــــــــافرت 

شما حضـــــــــــــــورتان را شبیه سازی می کند به عنوان مثال چراغ پذیرایی با 

غروب آفتاب روشــن و پس از گذشـــت چند دقیقه راهرو هم به آن اضـــافه 

می شود به طوری که از بیرون به نظر می رسد در خانه کســـی حضــــور دارد ، 

الزم به ذکر اســـــت که این شـــــبیه ســــــازی هر بار متفاوت از روز قبل اتفاق               

می افتد طوری که جای هیچ شـکی باقی نماند این سـناریو آرامش خیال در 

سفر را به شما هدیه می دهد.

همچنین این سیســتم در زمانی که تنها در خانه هســـتید نیز از شما در برابر 

ســــــــــــارقین محافظت می کند و به شــــــــــــما این اطمینان را می دهد که با 

تنظیماتی که پیش بینی شـده اسـت می توانید سـاعاتی همراه با آرامش را 

در کنار خانواده تان سپری کنید .

بازگشت



اعالم نشت گاز هوشمند
Intelligent Gas Leak

سیســـــــتم هوشمند اعالم نشـــــــت گاز با استفاده از سنســــــــور های 

مخصــــوص، نشــــت گاز را تشـــــخیص داده و با فرمان قطع گاز ، فریز 

شــدن تمامی روشــنایی ها (جهت جلوگیری از انفجار) ، آژیر ، تماس 

تلفنی و ارسال هشــــــــدار سبب می شود تا خطرات ناشی از این گونه 

حوادث تا حد زیادی کاهش یابد.

امکان فعال کردن از طریق اپلیکیشن ، مانیتورلمسی و کارت مالک 

قطع اتوماتیک گاز ساختمان در صورت تشخیص گاز ، دود یا حرارت

فریز کردن روشنایی ها جهت جلوگیری از انفجار ناشی از کلید زنی

امکان قطع کردن گاز واحد از راه دور (در زمان مســــــافرت و عدم اطمینان از 

بستن شیر گاز واحد)

کاهش خطرات ناشـی از انفجار و آســیب به واحدهای دیگر در مجتمع های 

مسکونی 

امکان تجهیز به سنسـور حسـاس به لرزه به طوری که در زمان زلزله مســیر 

گاز را مسدود می کند

اطالعات بیشتر

بازگشت



اعالم نشت گاز هوشمند
Intelligent Gas Leak

قابلیت تشــخیص نشــت گاز مصــرفی توسط جانمایی سنســـورهای 

نشــت گاز (دارای قابلیت تنظیم شدت حســاسیت) در هر قســمت از 

خانه که انشـــعاب گاز در آن وجود داشته باشد مثل آشپزخانه، مطبخ 

یا فضـــــــای مشـــــــرف به شومینه، این اطمینان را ایجاد می کند که در 

صورت بروز نشـــتی، بالفاصله سیســــتم هوشمند از آن مطلع شده و 

اقدامات الزم را بصـــــــورت خودکار انجام می دهد. از جمله قطع شیر 

اتوماتیک ، فعال کردن آژیر خطر ، تماس تلفنی با شـــــماره های ثبت 

شده در سیســتم و مهم تر از همه غیر فعال کردن روشنایی ها ، بدین 

صـورت که هر چراغی که روشـن باشـد، روشـن نگه داشـته می شـود و 

هر چراغی که خاموش باشـــــد نیز خاموش نگه داشـــــته می شـــــود تا           

بر اثرکلیدزنی و جرقه ناشــــــــــــــی از آن، انفجار رخ ندهد. این حالت تا 

زمانی که مالک، وضعیت عادی را به سیســـــــــــــــتم اعالم نکرده ادامه 

خواهد داشت .

فرض کنید با عجله از منزل خارج شـدید و فراموش کردید که اجاق گاز 

را خاموش کنید و در ترافیک ســــــــــنگین تا نیمه راه را رفته اید و امکان 

بازگشـت به خانه را ندارید در این زمان است که سیسـتم هوشمند به 

شـما می گوید خیالت راحت می توانی از طریق گوشــی و با یک تماس 

گاز واحد را قطع کنی.

بازگشت



اعالم حریق هوشمند
Intelligent Fire Alarm

سیستم هوشمند اعالم حریق به واسطه سنسورهای تشخیص دود 

و حـریق مـی تواند در زمان وقوع حادثه از طــریق آژیــر ، تلفن خودکار    

و اعالن برروی مانیتور لمســی خطرات ناشی از این قبیل حوادث را به 

طور چشمگیری کاهش دهد.

امکان فعال کردن سیستم از طریق اپلیکیشـن ، مانیتورلمسـی ، ریموت و 
کارت مالک 

عملکرد دقیق در تشـخیص و اعالم آتش سوزی از طریق سنسـورهای دود 
، حرارت ، مونوکسیدکربن و ...

قابلیت قطع کردن گاز برای جلوگیری از انفجار و حوادث دیگر 

ـزارش حادثه از طــــریق آژیــــر خطــــر ، SMS، تماس و همچنین نمایش  گــ
برروی پنل هوشمند

قابلیت فعال سازی سیستم اطفای حریق به صورت مستقیم

کنترل درب های ورود و خروج ساختمان در زمان حادثه جهت فرار از محل 

فعال کردن سیســـــتم های تهویه پارکینگ ها و طبقات منفی و سیســـــتم 
فشار مثبت راه پله های فرار

تست دوره ای اتوماتیک تجهیزات اعالم حریق مشاعات جهت اطمینان از 
عملکرد بدون خطا

اطالعات بیشتر

بازگشت



اعالم حریق هوشمند
Intelligent Fire Alarm

سیســـــــــــــــــــــتم هوشمند از طریق تجهیزات دقیق و استانداردی که برای 
شناسایی و تشــــــخیص دود در قســـــــمت های مختلف ساختمان تعبیه        
می گردد، بطور دائم و پیوسته بخشــــــهای مختلف خانه را مورد پایش قرار        

ـاس به دود، سنســــــورهای فتوالکتریک و  می دهد.سنســـــورهای حســــ
حرارت (جهت آشپزخانه و پارکینگ) وظیفه تشــخیص دود و اعالن حریق 

در تمام منزل را به عهده دارند.

در صورت بروز حادثه، بالفاصله سیســـــــــــــتم هوشمند از آن مطلع شده       
و اقدامات الزم را بصـورت خودکار انجام می دهد. از جمله قطع گاز واحد، 
فعال کردن آژیر خطر ، تماس تلفنی با شماره های ثبت شده در سیستم.

طراحی سیســـــــــــــــــــــــتم اعالم حریق متناسب با نیاز ساختمان و کاربری           
قسمت های مختلف چون پارکینگ، آشپزخانه، آسانسور و ....

به عنوان مثال جانمایی دتکتورهای دودی فتوالکتریک در پارکینگ صــــرفا 
باعث اختالل در عملکرد سیســــــــتم حریق و در نتیجه خطای سیســـــــــتم 
خواهد شد در حالی که در این مناطق می بایســــــــــت از سنســـــــــــورهای 

حرارتی  Heat Detectorو تشــــــــــخیص اکســـــــــــیژن یا مونواکســـــــــــید         
استفاده شود.

در یک ساختمان که اتفاقا به سیســــــــــتم اعالم حریق هم تجهیز شده به 
ـار مثبت           علت عدم تســــــــت دوره ایی منظم از تجهیزات مربوط به فشــــــــ

یا سیســـــتم تهویه اضطراری طبقات منفی در زمان بروز حریق چه اتفاقی 
خواهد افتاد ؟ 

ـانی در تســـت  عموما به علت فراموشکاری مســئول مربوطه یا خطای انسـ
کامل و درست تجهیزات سیســـــتم اعالم حریق بعد از چند سال غیر قابل 
استفاده می شود حال آنکه با یک سیســــتم هوشمند به سادگی می توان 
در مرحله اول از وجود حریق در لحظات حیاتی اولیه مطلع شـــــــد و از بروز 
حوادث بزرگ جلوگیری کرد و در مرحله دوم با توجه به تســــت های منظم 
ـانی از سیســـتم اعالم حریق گرفته  که توسط سیســتم و بدون خطای انسـ
شده است از صحت عملکرد تجهیزات در زمان نیاز اطمینان خاطر داشت.

بازگشت



کنترل تردد هوشمند
Intelligent traffic control

کارت خوان هوشـــــمند می تواند به صــــــورت مخفی و در داخل دیوار         

(با امکان دسترسـی از نزدیک ترین قوطی کلید ) قرار گیرد. قابلیت باز 

کردن درب ها بدون نیاز به کلید، تنها با نزدیک شـــــــــدن کارت مالک و 

همچنین امکان تعریف سـناریو را دارد . امکان بازکردن درب از طریق 

اپلیکیشن ، مانیتورلمسی ، ریموت و کارت مالک 

دارای ضریب امنیتی باال (غیر قابل هک)

قابلیت حذف یا تعریف کارت به سادگی توسط خود کاربر 

کنترل تردد و دسترسی پارکینگ ، آسانسور و ..

فعال کردن سناریو حضـــور در زمان ورود و سناریو عدم حضــــور در زمان 

خروج

امکان باز کردن کلیه درب های ورود و خروج( شــــــامل درب واحد ، درب 

نفر رو و البی / استخر / پارکینگ و ...)

ثبت گزارشات ورود و خروج افراد و میزان استفاده از فضـــــــاها (استخر ، 

سالن وزش ...)

اطالعات بیشتر

بازگشت



کنترل تردد هوشمند
Intelligent traffic control

این سیسـتم ها به یک کارت خوان (نصــب شده روی دیوار یا به صورت 

مخفی) و یک قفل الکترونیک نیاز دارند و شـــــــــما با نزدیک کردن کارت 

خود به کارت خوان می توانید به محل مورد نظر وارد شـــوید.این کارت 

خوان ها، معموال جهت ورود به البی ، واحد ها ، قســــــــــــــــــــــمت های 

مشـــــــــاعات از قبیل استخر و. سالن اجتماعات و روف گاردن استفاده  

می شــــــود . این کارتخوان ها قابل اســــــتفاده در محیط بیرونی ، انواع 

درب های چوبی، شیشــــــه ای، فلزی، انواع باالبرها و راهبندها و حتی 

درب پارکینگ ها نیز می باشد .

کارت خوان ها می توانند به صـــــــــــــــورت مخفی داخل دیوار و یا داخل      

درب های چوبی نصـــــــــــــب شده باشند که اینجاست که به دلیل دیده 

نشـــــدن جذابیت بیشـــــتری دارند و همچنین ساکنین از دزدیده شدن 

دسـتگاه امنیت خاطر خواهند داشــت الزم به ذکر اســت که قطعا برای 

خدمات آتی به کارت خوان تمهیدات الزم جهت دسترسی انجام شـده 

است . 

 با اســـــــتفاده از کارت یا Tag ، کاربران دیگر نیازی به اســـــــتفاده از کلید 

نخواهند داشــت. این در صـــورتی اســـت که هیچ گونه تداخلی با قفل 

ساختمان ندارد در ضمن شرایط نصب آن به گونه ایست که سرقت آن 

غیرممکن است.

این کارت خوان جهت استفاده در آسانســور نیز کاربرد فراوانی دارد که 

بدین گونه که ســــــــاکنین بدون نیاز به لمس دگمه های کابین به طبقه 

مورد نظر می روند همچنین غیر قابل هک کردن می باشند محدودیتی 

در تعـریف کارت و Tag وجود ندارد و امکان افــزودن و یا حذف کارت ها 

بدون نیاز به حضـــــــور افراد متخصــــــــص به راحتی امکان پذیر است از 

طریق این کارت ها می توانید گـزارش ورود و خـروج افـراد را بـرای مکان 

های امنیتی نیز بررسی کنید.

بازگشت



قفل برقی هوشمند یکی از امکانات دیگر سیسـتم هوشمند است که 

تجـــــربه جدیدی از امنیت و آرامش را به کاربـــــر هدیه مـــــی ده د . ا ی   ن 

قفل ها جهت کنترل تردد مورد استفاده قرار می گیرد و برای کســــانی 

که خواهان امنیت بیشــــــــتر در منزل ، مشــــــــاعات و یا محل کار خود 

هستند بسیار مناسب است.

قفل هوشمند
Intelligent lock

امکان بازکردن درب از طریق اپلیکیشـــــــن ، مانیتورلمســـــــی ، ریموت و 

کارت مالک ، رمز یا الگو و اثر انگشت

عدم استفاده از کلید های مکانیکی

قابلیت اتصال به تمام درب ها بدون تخریب

توانایی نامحدود شناسایی کاربر 

قابلیت باز کردن درب از راه دور 

غیر قابل هک با امنیت باال 

امکان گزارش گیری از تردد

قابل استفاده برای درب های واحد ، البی ، سالن اجتماعات ، استخر و ...  

اطالعات بیشتر

بازگشت



قفل هوشمند
Intelligent lock

قفل هوشــــــــــمند یکی از آخرین فناوری های موجود در زمینه ای  م ن   ی 

و حفاظت از فضــاهای اختصـــاصی است که عالوه بر افزایش ضریب 

ایمنی دارای مزایایی همچون ســــــهولت در تردد اســــــت این قفل ها 

جایگزین قفل های ســــــــنتی شــــــــده و موارد کاربرد شــــــــان در حال 

گسـترشی روزافزون است . قفل هوشمند محصــولی پرطرفدار است 

که برای فضاها و منازل امروزی به شدت کاربرد دارد.

تصـــور کنید که در منزل یا محل کار حضــــور ندارید و متوجه می شوید 

که یکی از اعضــــــــــــــــای خانواده مقابل درب منزل است ، کافی است 

گوشی خود را بردارید و درب را باز کنید . 

قفل هوشـــــــمند به جهت جلوگیری از بروز حوادثی مانند ســـــــرقت ، 

مجهز به سیســـت مهای امنیتی منحصــــر به فردی از قبیل ارسال پیام 

هشــــــــــــــــــــــــدار به تلفن همراه و مراکز امنیتی و پلیس در زمان عدم 

حضورمی باشد.

بازگشت



 قبل از خروج از واحد،می توان آسانسـور را به طبقه خود احضـار کرد و یا در 

ـاختمان با نزدیک کردن کارت به کارت خوان البی عالوه بر  زمان ورود به سـ

باز شدن درب البی، آسانســــور نیز به طبقه همکف فراخوانده شود بعد از 

ورود به کابین با تشـــــــــــخیص کارت کاربر به طبقه مورد نظر خواهد رفت 

ـاختمان  همچنین با باز شـــدن درب پارکینگ و ورود ماشــــین به داخل ســـ

آسانسور به صورت اتوماتیک به طبقات پارکینگ احضار می شود.

احضار آسانسور با اپلیکیشن ، مانیتورلمسی ، کارت مالک 

احضار آسانسور با باز شدن درب پارکینگ و یا درب البی

فراخوان آسانسور از داخل واحد

ارسال آسانسور به طبقه مورد نظر بدون زدن شاسی آن طبقه 

قفل کردن صفحه کلید آسانسور با مدت زمان مشخص

تشـــــــــــخیص هوشمند طبقه مورد نظر با استفاده از کارت و بدون نیاز به 

صفحه کلید آسانسور

کنترل آسانسور توسط مسئول البی از روی مانیتور لمسی

اطالعات بیشتر

بازگشت

آسانسور هوشمند
Intelligent Elevator



آسانسور هوشمند
Intelligent Elevaor

بازگشت

هر یک از ساکنین برای ورود به واحد خود یک کارت یا Tag شخصـــــــــــی 
دارند که البته از همین کارت برای ورود به قســـــــــــمت های مشــــــــــــاع 
ســـــاختمان نیز اســـــتفاده می کنند مثل درب البی ، اســـــتخر ، ســـــالن 
اجتماعات یا روف گاردن تصـــــــــــور کنید بعد از پیاده روی می خواهید از 
درب البی وارد ســاختمان شــوید به محض اینکه کارت را به کارت خوان 
نزدیک می کنید درب البی باز شـده و چراغ های الزم روشـن می شــوند و 
همچنین آسانســــــور به طبقه همکف احضــــــار می شود بعد از ورود به 
آسانســـــور با تشــــــخیص دستگاه کارت خوان داخل کابین ، بدون زدن 

هیچ طبقه ایی ، آسانسور شما را به طبقه خودتان می برد.

همین اتفاق در زمانی که شـــما با ماشـــین وارد پارکینگ می شـــوید هم 
تکرار می شود این بار آسانســـــــور به محض ورود خودروی شما به طبقه 
پارکینگ مورد نظر احضــار شده و بعد از ورود شما به کابین مجددا بدون 

تماس با هیچ دگمه ای به طبقه خودتان می رسید .

میهمان زنگ واحد شما را می زند و شما با زدن دگمه آسانســــــــور از روی 
مانیتور برای مدت زمان مشـــــــــــخص شده مثال ۱۰ دقیقه ، صفحه کلید 

آسانســــور را فعال می کنید و میهمان شما بدون داشتن کارت یا Tag از 
آسانســــــور استفاده می کند ، مجددا صفحه کلید آساسور قفل خواهد 

شد .

پیک ها و نیروهای خدماتی نیز با هماهنگی مســـــئول البی می توانند از 
آسانسور استفاده کنند.

یک کلید در مانیتور هر واحد و مانیتور البی تعبیه می شـود که در صـورت 
نیاز با زدن این کلید آسانســـور در حالت استفاده اضطراری قرار می گیرد 
و قفل صفحات باز می شود ضمنا در صورت فعال شدن سیســـتم های 
ایمنی مانند حریق آسانســور به صورت اتوماتیک در وضعیت اضطراری 

قرار می گیرد . 



سیستم صوتی هوشمند
Intelligent Audio System

سیستم موزیک کنترل هوشمند با اتصال به آمپلی فایر و بلندگوهای 
سقفی و دیواری در تمام قســـــــــــــــــمتهای مختلف ساختمان قابل 
شـــــــنیدن اســـــــت، در واقع اینگونه به نظر می رســــــــد که هر کدام از 
فضاهای خانه دارای یک سیسـتم پخش موسیقی مسـتقل با قابلیت 

زمان بندی و هماهنگی با سایر ادوات هوشمند است.

کنترل سیسـتم صوتی با اپلیکیشـن ، مانیتورلمسـی، ریموت و کلید هوشمند 

موزیک پلیر 

قابلیت پخش موسیقی با سناریو های مختلف

پخش موسیقی برای هر بخش از ساختمان به صورت مستقل 

امکان انتقال آرشیو موسیقی به سیستم صوت

توزیع یکنواخت صدا در کلیه فضاها

امکان پخش موسیقی های مختلف در فضاهای مجزا به صورت همزمان 

پخش موسیقی در سرویس و حمام، همزمان با ورود 

ios , Android قابلیت اتصال از طریق سیستم عامل های

(AUX,SD,USB,Bluetooth) قابلیت اتصال حافظه خارجی

قابلیت هماهنگ کردن سیســــــــــــــــــــــتم صوت با برنامه روزانه کاربر (پخش 

موسیقی صبحگاهی و ...)

اطالعات بیشتر

بازگشت



سیستم صوتی هوشمند
Intelligent Audio System

در دنیای امروز ما، سیســــــــــتم های صوتی از پرکاربردترین تجهیزات 

الکترونیک محســـوب می شوند. از گوش فرادادن به موسیقی گرفته 

تا هر نوع فایل صــوتی اعم از آموزشـــی، خبری، تفریحی و .... در این 

میان سیســــــــــــــــتم های صوتی مورد استفاده در منازل عموما از یک 

دستگاه پخش مرکزی و دو یا چند بلندگو تشـــــــــکیل شده و این یعنی 

پخش موسیقی فقط از قســمتی خاص مانند سالن پذیرایی منزل که 

تجهیزات مربوط به پخش موســــیقی در آن قرار گرفته اســــت.این در 

صورتی است که موزیک کنترل هوشمند در تمام قسمت ها و مناطق 

مختلف ساختمان قابل شنیدن است. در واقع اینگونه بنظر می رسـد 

که هر کدام از قســـــــــــمت های خانه نظیر پذیرایی، اتاق خواب، البی       

و .... دارای یک سیســــــــــــــــــتم پخش موسیقی مجزا و مربوط به خود 

هســـتند. حال آنکه این پردازنده مرکزی سیســـتم هوشمند است که 

موسیقی را به صورت مســــــــــــــــــتقل و با توجه به سلیقه کاربر پخش       

می نماید.با اسـتفاده از این قابلیت هر فرد می تواند بوســیله تبلت یا 

گوشی هوشمند خود، موسیقی دلخواهش را در فضـــــــــــــــــــــا پخش 

نماید.انتخاب آهنگ، کنترل میزان صدا و کوک کردن سیســـــــــــــــتم، 

همگی به سادگی توسط این دستگاه انجام می شود.

تصــــــور کنید صبح پس از بیدار شدن در حین آماده شدن برای شروع 

یک روز کاری و یا حتی در زمان خوردن قهوه و صـبحانه خود از شــنیدن 

صدای موسیقی که سرتاسر منزل طنین انداز شده است لذت ببرید و 

همچنین می توانید از اخبار روزانه مطلع شوید . 

و یا تصـــــور کنید در منزلتان به مناسبت تولد یکی از اعضـــــای خانواده 

مهمانی گرفته اید می توان گفت برای اولین بار همزمانی خاموشـــــی 

چراغ ها و پخش موسـیقی و سـورپرایز و جیغ های تولدت مبارک ... را 

می توانید با موزیک کنترل هوشمند اجرا کنید.

بازگشت



آبیاری هوشمند
Intelligent Irrigation

تنظیم میزان آبیاری در زما نبندی های تعیین شـــــده با در نظر گرفتن 

میزان رطوبت خاک و دمای هوا  نگرانی ســاکنین را در مورد رســیدگی 

به گیاهـــان از مــیان برداشــــــــــــته و از هـدر رفــتن آب به عــلت آبیاری        

بیش از حد جلوگیری م یکند و موجب صـــرفه جویی در زمان و هزینه 

نگهداری می شود.

امکان کنترل و نظارت آبیاری گیاهان از طریق اپلیکیشـن ، مانیتورلمسـی 

، ریموت 

جلوگیری از هدر رفتن آب

جلوگیری از خشک شدن باغچه ها و تنش آبی

صرفه جویی در انرژی و منابع و نیروی انسانی 

امکان آبیاری اتوماتیک با برنامه ریزی روزانه ، هفتگی ، ماهانه 

آبیاری گل ها و گیاهان در زمان مسافرت

قابلیت تشخیص زمان نیاز به آبیاری با بررسی دما و میزان رطوبت خاک

اطالعات بیشتر

بازگشت



آبیاری هوشمند
Intelligent Irrigation

بازگشت

برای دوست داران باغچه و گل و گیاه یکی از چالش های همیشـگی آبیاری 

منظم و جلوگیری از تنش آب (Water Stress)  گیاهان اســــــــت زمانی که 

تصـــمیم می گیرید به مســــافرت بروید دغدغه آبیاری گل ها را دارید و یا در 

باغجه ها و روف گاردن ساختمان های بزگ تر و یا محوطه ویال همیشـــــــــــه 

خطای انســــانی و رسیدگی نا منظم باعث آسیب به گیاهان خواهد شد این 

درحالی است که سیســتم هوشمند آبیاری می تواند به راحتی این مســئله 

را حل کند .

می توان آبیاری را برای زمان های مختلف تنظیم کرد بدین صــــــــــــــورت در 

روزهای مشـــــــــخص و رأس زمان تنظیم شده آبرسانی به گل ها و گیاهان 

انجام می شود در ضمن با بهره گیری از سنســــــورهای مخصـــــــوص میزان 

رطوبت خاک و دمای محیط بررسی می شود و چنانچه نیاز به آبرسانی کمتر 

یا بیشتر از زمان های تنظیم شده وجود داشته باشد سیستم هوشمند این 

کار را انجام خواهد داد این ویژگی می تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه 

های نیروی انسانی  و صرفه جویی در آب داشته باشد و شادابی باغچه ها و 

فضای سبز را با راهکارهای هوشمندانه به ارمغان می آورد.

ضمنا برای کســـــــــــــــــانی که عالقه به تکنولوژی های نوین دارند این امکان ً

فراهم شده تا بوسیله گوشی های هوشمند از طریق اپلیکیشـــــــــــــن خانه 

هوشــــــمند از هر جایی آبیاری را کنترل کرده و از وضـــــــعیت رطوبت باغچه 

استعالم بگیرند.



استخر هوشمند
Intelligent Pool

به طور معمول در سـاختمان ها، اسـتخرها به دلیل عدم پایش منظم 

به مرور زمان بال استفاده می شوند . مشــکالتی همچون : سرد یا گرم 

بودن بیش از حد آب، میزان اکســیژن ناکافی در فضــا، میزان رطوبت 

بیش از حد در محیط، دمای نامطلوب محیط، هوای نامطبوع اسـتخر 

(به علت نبود هوای تازه و گردش هوا)، تصــــــــفیه نادرست یا بیش از 

اندازه و ...

حال استخر هوشمند را داخل این مجموعه تصور کنید : 

اطالعات بیشتر

بازگشت

اندازه گیری پیوسته دمای آب 

کنترل میزان اکسیژن محیط 

کنترل میزان رطوبت محیط

کنترل دمای استخر 

تصفیه آب در فواصل زمانی مشخص 

آماده استفاده بودن سونای خشـک و بخار به محض ورود ساکنین بدون 
نیاز به تنظیم 

خروج از استخر بدون نیاز به خاموش کردن تجهیزات اضافی



استخر هوشمند
Intelligent Pool

بازگشت

کافی اســــت در چند مرحله که ســــاکنین برای شــــناکردن به اســــتخر 

ساختمان می روند با یکی از مشکالت عدم پایش صحیح استخر رو به 

رو شــــوند مجموعه اســـــتخر را به علت هزینه های زیاد و عدم کارآیی 

تعطیل خواهند کرد این در حالی اسـت که در اسـتخر هوشــمند دمای 

آب به طور پیوســــته اندازه گیری می شــــود در صــــورت نیاز گرم تر و ی ا 

سرد تر می شود به صورت هم زمان دمای فضـــــــــای داخلی استخر از 

طریق سنسورهای مخفی که در چند قسمت تعبیه شده است نمونه 

برداری و در صورت نیاز سیســــــــــــــــتم گرمایش یا (Fresh-Air) فعال      

می شود ، تصــــفیه آب در فواصل زمانی مشــــخص انجام می شود به 

نحوی که در نیمه شــب ها به پمپ ها اســتراحت داده می شــود که در 

مصرف انرژی هم صرفه جویی قابل توجهی انجام شود.

میزان اکســـیژن به صورت مداوم مورد پایش قرار میگیرد و در صورت 

نیاز ، Fresh Air فعال می شود این در حالی اسـت که رطوبت محیط از 

طریق سنســـــــورهای مربوطه اندازه گیری و با استفاده از سیســــــــتم 

رطوبت زدا، تهویه مطبوع در مقدار مطلوب تثبیت می شود.

سونای خشـــــک و بخار به محض ورود به فضـــــای استخر بدون نیاز به 

تنطیم کاربر آماده استفاده می شـود (ضـمنا با خیال راحت می توانید 

بدون نیاز به خاموش کردن تجهیزات استخر را ترک کنید سیســــــــــتم 

هوشمند بعد از خروج شما تجهیزات اضافی مثل سـوناها را خاموش 

می کند ).

 حال ســــاکنین هر زمان که اراده کنند می توانند از یک اســـــتخر کامال 

حرفه ایی لذت ببرند و نیازی به پرداخت هزینه اضـافی بابت نگهداری 

استخر نیست.



موتورخانه هوشمند
PowerHouse Intelligent

اطالعات بیشتر

بازگشت

موتورخانه هوشــــمند به مجموعه ای اطالق می شــــود که با پایش دمای 
رفت و برگشــت آب و تحلیل دمای بیرون ساختمان عملکرد خود را بهینه 
سازد و باالترین راندمان را با پایین ترین نرخ مصــــــــــرف انرژی ارائه دهد 
بررسی مستمر عملکرد تجهیزات و استفاده منظم و اتوماتیک از موتورها 
ـرات و  و پمپ های رزرو مجموعه، مانع از تحمیل هــــــــزینه های تعمیــــــــ

نگهداری تجهیزات خواهد شد.

کنترل از طریق اپلیکیشن و مانیتور لمسی 

تنظیم دمای موتورخانه به صــــــورت اتوماتیک در ســـــــاعات شـــــــبانه روز 
متناسب با دمای محیط

کاهش هزینه های مصرف انرژی با کنترل کارکرد مشعل ها و پمپ ها 

جلوگیری از یخ زدگی لوله ها در روزهای سرد زمستان 

طراحی بر مبنای شرایط اقلیمی و بومی

تنظیم دمای آب گرم با توجه به میانگین دمای آب برگشتی و برآیند دمای محیط

افزایش طول عمر تجهیزات 

حذف خطاهای انسانی

اسـتفاده دوره ای از تجهیزات رزرو جهت جلوگیری از خرابی ناشــی از عدم 
استفاده طوالنی مدت



موتورخانه هوشمند
Power House Intelligent

کنترل هوشمند موتورخانه بخصـــــــــــــوص برای خانه های ویالیی که 

ساکنین در آن حضور دائم ندارند، قابلیت بسیار مفیدی است. تصـور 

کنید برای تعطیالت آخر هفته می خواهید از ویالی خود اســــــــــتفاده 

کنید. با داشتن سیسـتم هوشمند ضرورتی ندارد موتورخانه را در طی 

هفته روشـن بگذارید. کافی اسـت چند ســاعت زودتر، از طریق تلفن 

ثابت یا موبایل ، موتورخانه را روشـــن کنید تا لحظه رســــیدن به ویال، 

شـرایط مطلوب در سـاختمان ایجاد شــده باشــد. همچنین با افزودن 

تجهیزات الزم به تأسیســات موتورخانه می توان مصــرف انرژی را در 

طی شـــــــــــــــبانه روز بهینه کرد. مانیتورینگ دائمی چیلرها ، بویلرها ،       

پمپ ها و بوستر پمپ ها توسط سیســـــتم هوشمند سبب می شود تا 

استهالک تجهیزات موتورخانه کاهش و عمر تجهیزات افزایش یابد. 

این قابلیت حتی برای ساختمان های آپارتمانی نیزشرایط ایده آلی را 

فراهم می کند بدین صورت که متناسب با تغییر دمای محیط بیرون، 

با بهره گیری از اطالعات سنسـورهایی که در فضــای بیرون ساختمان 

مســـتقر شده اند و نیز سنســـورهایی که دمای آب رفت و برگشــــت را 

اندازه گیری می کنند شدت کارکرد موتورخانه بصـــــــــــورت اتوماتیک 

تغییر کند. یعنی اگر هوای بیرون ســـــرد شـــــد، موتورخانه با شـــــدت 

بیشـــــــــــــــــتر و اگر گرم شد باشدت کمتری به کارخود ادامه دهد. این 

کارعالوه برصرفه جویی در مصـــــــرف انرژی موتورخانه باعث افزایش 

طول عمر تجهیزات آن نیز می گردد.

بازگشت



ـاعات یک ساختمان نیاز به پایش مســـــــــــــتمر دارد تنظیم دما ی    مشـــــــــــ
موتورخانه– آبیاری باغچه ها وروف گاردن . کنتـــــــــــرل ورود و خـــــــــــروج 
ـزات  ـراغ های البــی و نورپــردازی نما، مدیــریت تجهیـ خودروها، کنتــرل چـ
ـاعات ساخمان است که در  استخر و ... همگی نیازهای کنترل بخش مشــ
صــورت عدم مدیریت صــحیح هزینه های ناشـــی از اتالف انرژی و نیروی 

انسانی را در برخواهد داشت .

کنترل از طریق اپلیکیشـــن و مانیتور لمســـی به راحتی توسط البی من یا 
مسئول تاسیسات  

آبیاری اتوماتیک باغچه ها و روف گاردن 

کنترل هوشمند سیســـتم روشنایی مشـــاعات (راه پله / طبقات / البی / 
ورودی/ پارکینگ و نما)

کنترل هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش مشاعات ساختمان 

کنترل هوشمند سیسـتم صوتی در مشـاعات (استخر ،اجتماعات ، البی 
، سالن ورزش و ...)

کنترل تردد هوشمند 

کنترل سیستم سینمای اختصاصی ساختمان

اطالعات بیشتر

بازگشت

مشاعات هوشمند
Intelligent Commons



مشاعات هوشمند
Intelligent Commons

مشـاعات به فضــاهایی از ساختمان اطالق می شود که همه ساکنین 

به صورت مشـــترک از آنها استفاده می کنند این فضــــاها شامل روف 

گاردن ، البی ، پارکینگ ، استخر، سالن ورزش و .... می باشد و به طور 

معمول بیشـــــــــترین هزینه های مصـــــــــرفی را به ساختمان تح م  ی   ل 

می کند .

کنترل منطق پذیر و زمان بندی شده روشنایی مشــاعات و نما ، کنترل 

سیستم تهویه مطبوع ، نظارت سیسـتم آب نما و آبیاری روف گاردن ، 

کنترل دسترسی ورودی ساختمان و آسانســـــــور ها ، بررسی عملکرد 

موتورخانه ها و ... از جمله مواردی اســت که نیاز به مدیریتی صــحی   ح 

و نظارت ۲۴ ساعته دارد . 

سیسـتم هوشمند امکان کنترل مسـتمر و منظم مشـاعات را از طریق 

مانیتورهای در دسترس مســــــــئول البی یا مســــــــئول تاسی   سـ ــ ــ ــ ــ ا    ت 

و اپلیکیشن موبایل ، از داخل و خارج از ساختمان فراهم می کند. 

بازگشت



صفح ه نمایش لمسی ٧ و یا ١٠ اینچی

قابلیت تشخیص چهره

کدینگ و بدون محدودیت در شمار هگیری واح دها

قابلیت انتقال مکالمه بر روی تلفن همراه

دارای دوربین با روشنایی خودکار در شب

         RFID  دسترسی از طریق تشـــــــــخیص چهره و عنبیه ، پســـــــــورد ، کارت
QR و کدDelivery  کد، 

IP65 رد بدنه دارای استاندا

قابلیت احظار آسانسور

سیستم عامل اندروید

 RS485پشتیبانی از پورت

دارای زاویه دید ١٢٠ درجه افقی و ٦٤ درجه عمودی

قابلیت ضبط تصاویر و ویدئوها 

پشتیبانی از دستگا ههای اکسس کنترل

دارای قابلیت حذف نویز صدا 

اطالعات بیشتر

بازگشت

آیفون تصویری هوشمند
Intelligent video intercom



 آیفون تصویری هوشمند
Intelligent video intercom

این آیفون با بدنه اســــتاندارد در برابر ضــــربه، خط و خش، گرد و خاک، 

باران محفوظ نگه داشته میشــود.این آیفونهای تصــویری تحت شبکه 

هستند و دارای قابلیت ارتباط صوتی و تصویری با پنل داخلی آیفونها و 

گوشی هوشمند میباشند. این ارتباط بوسیله اپلیکیشـــــــن  که بر روی 

گوشیهای هوشمند نصـــب می گردد برقرار میشـــود قابلیتی متمایز که 

ارتباط با آیفون را از سراسر دنیا با کیفیت بسیار باال مهیا می کند.

امکان احضـار آسانســور را در طبق هی موردنظر میســر میکند همچنین 

یکی دیگر از ویژگی های متمایز آن این است که اگر کســـــــــی جوابگوی 

آیفون در هنگام زنگ خوردن نباشـد، آیفون به صــورت خودکار با تلفن 

شـخص مالک ارتباط برقرار میکند. شــخص مالک هم در صــورت لزوم 

می تواند باکســـی که پشـــت آیفون هســـت ارتباط صوتی یا تصـــویری 

برقرار کرده و در صـــــورت لزوم درب را برایش باز کند. شــــــما می توانید 

تصاویر و فیلمهای این آیفون را توسط NVR های موجود در بازار رکورد 

کنید.

آیفونها مجهز به دوربین داخلی ، با قابلیت دید در شـــب با کیفیت باال و 

روشنایی خودکار به موقع حضـور در مقابل آیفون به واسط هی سنسـور 

حرکتی موجود در آن میباشد. همچنین با وجود سنســــــور ژیروسکوپ 

دیگر نگران دزدیده شدن آن نباشید زیرا به محض وارد شدن ضربه و یا 

شوک به آن، با ارسال هشدار مجموعه را مطلع میسازد.

قابلیت تشــــــــــــــــخیص چهره و عنبیه که به واسط هی این ویژگی تنها با 

تشـخیص چهر هی اعضــای مجموعه درب باز میشــود. از دیگر روشهای 

باز شدن درب توسط آیفون میتوان به پســورد، کدQ R، کد Delivery و 

عالوه بر زنگ اشــــــــــــــــــاره نمود. همچنین میتوانیم انواع  RFID  کارت

دستگاههای کنترل را به سیســــــــــــــتم اضافه کنیم به کمک این رو ش  ه ا 

می توانیم تردد را نیز کنترل کنیم.

بازگشت



بازگشت

کــنترل کــننـد ه هــــا
گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید :

Touch Panel

Remote Control

کارت هوشمند

کلید لمسی

اپلیکیشن



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید :

اپلیکیشن

Touch Panel

Remote Control

کارت هوشمند

کلید لمسی

 HMI Weintek

Android

کــنترل کــننـد ه هــــا



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید :

اپلیکیشن

کارت هوشمند

کلید لمسی

Touch Panel

Remote Control

RF Control

IR Control

کــنترل کــننـد ه هــــا



اپلیکیشن
Application

در اپلیکیشــــــــن هوشمند می توانید از هر فضـــــــــایی در منزل عکس 

بگیرید و کلید مربوط به هر مصـرف کننده ایی را روی عکس قرار دهید 

مثال از ســالن عکس گرفته و کلید لوســتر را روی عکس لوســـتر ، کلید 

فن کوئل را روی عکس فن و کلید پرده راه روی پنجره سالن قرار دهید 

حاال می توانید به راحتی منزل خود را کنترل کنید . 

android و ios سازگار با سیستم عامل

پس از دانلود میتوان وارد تنظیمات مانیتور شده و به اپلیکیشـــــــــن اجازه 

دسترسی را داد 

آیکون های متنوع برای کنترل تجهیزات هوشمند در صـفحات مختلف به 

زبان فارسی به همراه راهنمای فارسی 

قابلیت نصـــــــب روی گوشی های متعدد به نحوی که هریک از اعضــــــــای 

خانواده می توانند از آن استفاده کنند 

کنترل ســناریوها ، روشــنایی ها ، پرده ها ، صــوت ، گرمایش و ســرمای   ش 

و درب های ورود و خروج و ...

قابلیت کنترل از راه دور بدون نیاز به اینترنت (در واقع اپلیکیشــــــن بر روی 

گوشــــــی های هوشــــــمند زمانی که خارج از منزل یا حتی خارج از شـــــــهر 

هستید نیز عمل می کند )

دسترسی آسان و سریع 

امکان خصــــــوصی سازی صفحه نمایش با تعریف کلید  و نام و بارگذاری 

تصویر درهر یک از فضاها

بازگشت



بازگشت

مانیتورها رابط بین انســان و پردازشگرها می باشند و با وجود این تاچ 

پنل ها به راحتی می توان هر مصـــــــرف کننده ایی را کنترل و یا تنظیم 

کرد .

قابلیت کار در شرایط آب و هوایی مختلف 

نمایشگر LCD و در اندازه های مختلف (۳٫۵و۷و۱۰ اینچی)

طراحی قابلیت ها به صورت آیکون های تصویری و به زبان فارسی 

سهولت در استفاده حتی برای افراد مبتدی و سالخورده

دارای راهنمای فارسی در هر یک از صفحات 

عدم پاک شدن نرم افزار و یا آیکون ها بر اثر اشتباه زدن دگمه ها 

عدم محدودیت در تعداد مانیتور ها 

دارای طول عمر باال و مقاوم نسبت به ضربه 

نصب بر روی دیوار یا استند مخصوص

مانیتور لمسی
 HMI Weintek



بازگشت

مانیتورها رابط بین انســان و پردازشگرها می باشند و با وجود این تاچ 

پنل ها به راحتی می توان هر مصـــــــرف کننده ایی را کنترل و یا تنظیم 

کرد .

مانیتور لمسی تمام رنگی ۷ اینچ اندروید

Wifi وLAN  قابلیت اتصال از طریق

امکان کنترل کامل سیســـــــــتم هوشمند شامل روشنایی ،سیســــــــــتم 

سرمایشی و گرمایشی ، پرده ها و …

نصب برروی دیوار و قابل حمل

عملکرد مشابه گوشی هوشمند و تبلت 

عدم محدودیت در تعداد مانیتور ها 

سهولت در استفاده حتی برای افراد مبتدی وسالخورده

Android

مانیتور لمسی



تعریف مصــــرف کننده ها و تجهیزاتی که بیشـــــتر مورد استفاده قرا ر 

می گیرند بر روی ریموت به شـــــــــــما کمک می کند تا به راحتی بتوانید 

کنترل سیستم هوشمند خود را در دست داشته باشید.

بازگشت

کارکرد آن به صـــورت رادیویی اســـت بدین ســــبب می تواند تمام خانه را 

تحت پوشش خود قرار دهد 

تعریف هر کلید توسط کاربر از طریق مانیتور 

قابلیت روشن و خاموش کردن روشنایی ها ، قفل درب ، سیســــــــــــــــتم 

سرمایش و گرمایش ، پرده و ...

ریموت کنترل
RF Control



بازگشت

تعریف مصــــرف کننده ها و تجهیزاتی که بیشـــــتر مورد استفاده قرا ر 

می گیرند بر روی ریموت به شـــــــــــما کمک می کند تا به راحتی بتوانید 

کنترل سیستم هوشمند خود را در دست داشته باشید.

ریموت هوشــــــــــمند جهت حذف ریموت هایی مثل ریموت تلویزیون و 

ریموت ریسیور و ....

M&H.  و استفاده از آن بر روی اپلیکیشن 

زاویه دید ۳۶۰ درجه 

دارای اپلیکیشـــن کاربردی و زیبا با انعطاف بســـیار باال جهت خصــــوصی 

سازی توسط مشتری.

IR Control

ریموت کنترل



کارت هوشمند
Intelligent Card

بازگشت

کارت و تگ یک قطعه امنیتی اســــــت که از تکنولوژی RFID اســــــتفا د  ه 
می کند و  با اســتفاده از قف لهای هوشـــمند کمک م یکند که ب هراحتی 
بتوانید کنترل تردد و کنترل دســـــــترســـــــی در بخ شهای مختلف را در 

اختیار بگیرید.

با کشــــــــیدن این کارت در زمان خروج می توانید فرمان خاموش شدن 
چراغ ها ، بســــــــــــته شدن پرده برقی ، بســـــــــــــته شدن شیر  گ ا ز   و  . . .   ر ا 
به سیســـــتم هوشمندتان بدهید و در زمان ورود نیز با کشـــــیدن کارت 
تمام تجهیزات هوشمندی که شـما انتخاب کردید از حالت غیر فعال به 

حالت فعال تغییر حالت می دهند .

سهولت در رفت و آمد 

افزایش امنیت 

دارای قابلیت تعریف سناریو جهت عملکرد

حجم متفاوتی از اطالعات را در خود نگه می دارند و قابل هک نیستند 

کارت هوشمند جهت باز کردن درب ورودی (واحد ، البی ، استخر و ... )

اعالم ورود و خروج به سیستم امنیتی منزل

تغییر سناریوهای حضور و عدم حضور (شناسایی مالک)

عدم نیار به حمل کلید های فلزی به صورت سنتی

امکان حذف کارت قدیمی و تعریف کارت جدید به راحتی توسط کاربر 



بازگشت

طراحی زیبا و منحصــر به فرد دارای صفحه ضد خش (امکان تغییر 

تصویر گرافیکی کلید به سلیقه مشتری)

کنترل بی سیم با ارتباط دو طرفه 

قابلیت تنظیم میزان نور به صورت لمسی از روی کلید

نصـــــب و راه اندازی آسان بدون نیاز به تغییر در سیم کشـــــی قابل 

نصب بر روی تمام قوطی های استاندارد موجود 

(On/Off/Auto) های نشان دهنده وضعیت LED دارای

قابلیت استفاده به عنوان کلید های تک پل ، دو پل و سه پل 

کلیدهای لمسـی قابل استفاده در انواع کلیدهای دیمر ، سرویس 

بهداشتی ، کولر ، پرده ، مادون قرمز ، موزیک پلیر 

قابل استفاده بدون نیاز به پنل مرکزی 

قابلیت تنظیم کوک کنید برای هر پل به صورت مســتقل بر اساس 

ایام هفته و ساعت و ...

قابلیت ارائه کلیدهای اختصاصی متناسب با پروژه 

Touch Key

کلید لمسی
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