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  :اتاق ها سازيسيستم هوشمند
 

  :تردد و سيستم كنترل قفل درب
كار ) RFID(قفل درب واحد اقامتي مي تواند با استفاده از فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي 

در اين سيستم بر خالف سيستم هاي قديمي، نياز به هيچ تماس مستقيمي بين كارت و قفل درب . نمايد
ي كه وي در آن نمي باشد و مهمان كافي است كه كارت را به قفل درب نزديك نموده و در صورت

همچنين زمان . ساعت و تاريخ به آن اتاق خاص حق دسترسي داشته باشد، درب براي وي باز مي گردد
  . ورود وي از طريق شبكه براي بخش پذيرش هتل ارسال و در سيستم ثبت مي گردد

 در اين نوع سيستم كنترل تردد، بر خالف سيستم سنتي كه قفل به صورت مستقل فعاليت مي نمود،
بدين . اطالعات از طريق يك بستر يكپارچه براي سيستم مديريت هتل و بخش پذيرش ارسال مي گردد

را به اتاق مذكور مي ... ترتيب هر لحظه ورود و خروج افراد شامل مهمان، خانه دار، تكنسين هتل و 
ر هر لحظه، ه Onlineهمچنين قسمت پذيرش قادر است به صورت . تواند تحت نظارت قرار داد

  . كارتي را فعال و غير فعال نمايد
  

  :سنسور باز ماندن درب ورودي
. بر روي سيستم كنترل تردد درب، يك سنسور جهت تشخيص باز و يا بسته بودن درب نصب مي گردد

بدين ترتيب در صورتي كه درب يك اتاق باز بماند، از طريق بستر ارتباطي موجود، بخش پذيرش قادر 
  . دن درب آگاه گرددخواهد بود از باز مان

  
  :درب اتاق از بخش پذيرشيا قفل كردن باز كردن 

به صورت مركزي تعداد و يا تمامي درب هاي ... پذيرش قادر خواهد بود در صورت نياز، بروز حادثه و 
  .  اتاق ها را به صورت همزمان باز يا قفل نمايد به گونه اي كه هيچ كارتي نتواند درب را باز نمايد

                       
  :داخل اتاق) Power Switch(سيستم كارت خوان 

هاي معمولي در اتاق هتل آن است كه با گذاردن يك كارت  Power Switchيكي از مشكالت 
يك . معمولي، حتي يك كارت ويزيت، مي توان كنتاكت آن را بسته و در نتيجه سيستم برق را فعال نمود

با قابليت قرائت كارت هاي هايي  Power Switch، استفاده از راه حل مناسب براي رفع اين مشكل
RFID در اين روش، فقط در صورتي كه كارت . مي باشدRFID  مربوط به آن اتاق در مدت زمان
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در . قرار بگيرد، سيستم برق فعال مي شود Power Switchتعريف شده از سوي پذيرش، در داخل 
  . ساير اتاق ها باعث فعال شدن سيستم برق نمي شود RFIDغير اين صورت قراردادن حتي كارت هاي 

                                         
  :سنسور تشخيص حضور در ورودي اتاق

هنگامي كه مهمان وارد اتاق مي شود، يك سنسور حضور در قسمت ورودي، حضور وي را تشخيص 
سيله مهمان نور الزم براي قراردادن كارت بدين و. داده و يك المپ در راهروي ورودي را روشن مي كند

  . را بدست مي آورد Power Switchدر 
  

  :سيستم كنترل فن كويل
نصب يك ترموستات ديجيتال به همراه ريموت كنترل، عالوه بر زيبايي و دقت باال در كنترل كيفيت هوا 

  . مي تواند مزيت هاي ديگري را نيز به همراه داشته باشد
، به سيستم مديريت مركزي ساختمان BMSي اتاق ها مي توانند از طريق شبكه كليه ترموستات ها

بدين ترتيب مي توان به صورت مركزي و به عنوان مثال از داخل قسمت پذيرش هتل، فن . متصل شوند
  .كويل اتاق ها را روشن و يا خاموش نمود و حتي دماي مطلوب اتاق را تنظيم نمود

وجود دارد آن است كه به محض خروج مهمان از داخل اتاق، به دليل  يكي از مشكالتي كه در هتل ها
مطلوب آن است كه در هنگام خروج مهمان، به . قطع شدن سيستم برق، فن كويل نيز خاموش مي گردد

سوئيچ شده و در نقطه تنظيم پايين تري از لحاظ مصرف  Standbyجاي خاموش شدن فن كويل، به مد 
بدين ترتيب هنگامي كه مسافر به اتاق مراجعت مي نمايد با شرايط . مه دهدانرژي به فعاليت خود ادا

  .مناسب تري از لحاظ دمايي روبرو مي شود
هنگامي كه مسافر از اتاق خارج مي گردد، فن . يا مي توان سناريو ديگري را در اين زمينه تصور نمود

در البي هتل،  RFIDيك سنسور  كويل خاموش گرديده و هنگامي كه وارد هتل مي شود، با قراردادن
حضور وي را تشخيص داده و قبل از رسيدن به اتاق، فن كويل را روشن نمود تا در مدت زماني كه وي 

  . به اتاق مي رسد، دماي اتاق به درجه مطلوب رسيده باشد
  

  قراردادن سنسور بر روي پنجره ها
شدن باشند، معموال اين مساله پيش مي آيد در صورتي كه پنجره هاي اتاق هاي اقامتي قابل باز و بسته 

لذا به نوعي . كه در هنگامي كه سيستم فن كويل روشن مي باشد، ممكن است مسافر پنجره را باز نمايد
با قراردادن يك سنسور بر روي پنجره و اتصال آن به ترموستات . باعث هدر رفتن انرژي مي گردد
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نجره باز مي گردد به صورت خودكار فن كويل را خاموش مربوط به فن كويل، مي توان در هنگامي كه پ
  . نمود

  

  استفاده از سنسور حضور در اتاق نشيمن
يكي از مسائلي كه باعث هدر رفتن انرژي الكتريكي در اتاق هاي اقامتي هتل مي گردد، آن است كه 

نسور با نصب يك س. مهمان چراغ هاي اتاق نشيمن را روشن گذاشته و به قسمت خواب مي رود
تشخيص حضور در داخل اتاق نشيمن، تا زماني كه مهمان حضور داشته و نور محيط نيز به اندازه كافي 
مناسب نباشد، المپ هاي اتاق را روشن نگه داشته و پس از خروج مهمان از اتاق و با يك تاخير قابل 

  . تنظيم، چراغ ها را خاموش مي نمايد
  

  :ت تعريف سناريواستفاده از كليدهاي هوشمند با قابلي
مي توان با استفاده از كليدهاي هوشمند در داخل اتاق ها، كليه بخش هاي مختلف نورپردازي و سيستم 

همچنين عالوه بر كاركرد معمولي اين كليدها، مي توان . هاي الكتريكي و تهويه مطبوع را كنترل نمود
به عنوان مثال هنگامي كه كليد سناريو . سناريوهاي از پيش تعريف شده اي را بر روي آنها تنظيم نمود

خواب، فشار داده مي شود، چراغ هاي قسمت نشيمن خاموش و كليه چراغ هاي قسمت اتاق خواب به 
يا به عنوان مثال سناريو تماشاي تلويزيون باعث مي شود كه برخي از . جز آباژور خاموش مي گردد

  . چراغ ها خاموش و برخي ديگر روشن گردد
  

  :ز ريموت كنترلاستفاده ا
مهمان مي تواند با استفاده از يك ريموت كنترل، سيستم هاي مختلف داخل اتاق همانند تلويزيون، فن 

  . را كنترل نمايد... كويل، روشنايي و 
 

  پانل كنترل سر تخت
اين پانل . در كنار تخت بر روي پاتختي و يا بر روي ديوار كنار تخت مي توان پانل كنترل را نصب نمود

كنترل قابليت هاي مختلفي را در اختيار مهمان قرار مي دهد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره 
  :نمود

 روشن و خاموش كردن كليه خطوط روشنايي داخل اتاق -

 HVACروشن و خاموش كردن و تنظيم سيستم  -

 )در صورت نصب پرده برقي(باز و بسته نمودن پرده  -
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 كانال هاي تلويزيون روشن و خاموش كردن و تعويض -

 )در اين حالت، درخواست به پذيرش ارسال مي گردد(درخواست غذا  -

 )در اين حالت، درخواست به پذيرش ارسال مي گردد(درخواست چتر  -

- Make Up Room ) در اين حالت، درخواست به پذيرش ارسال مي گردد و چراغ مربوطه در
 )پشت درب فعال مي گردد

- Laundry )رخواست به پذيرش ارسال مي گردد و چراغ مربوطه در پشت در اين حالت، د
 )درب فعال مي گردد

- Do not Disturb ) در اين حالت، درخواست به پذيرش ارسال مي گردد و چراغ مربوطه در
 )پشت درب فعال مي گردد

فعال سازي سناريوهاي از قبل تعريف شده همانند سناريو خواب، سناريو مطالعه، سناريو ديدن  -
  ...زيون و تلوي
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  :سيستم مديريت مركزي مهمانان
يكي از موارد بسيار مهم در بحث اتوماسيون هتلي، سيستم مديريت مركزي مهمانان و كاركنان هتل مي 

با ساير  Onlineدر اين روش، كليه اطالعات مربوط به وضعيت اتاق ها و مسافرين به صورت . باشد
تركيب شده و از اين يكپارچه سازي سرويس ... حسابداري، خانه داري و  نرم افزارهاي هتلي همانند

  . هاي ارزش افزوده بسياري پديد مي آيد
ساختمان مي توان  BMSبه عنوان مثال با استقرار سيستم اتوماسيون اتاق ها و اتصال آن به شبكه اصلي 

  :اطالعات زير را به صورت زمان واقعي در پذيرش مشاهده نمود
  

با قرائت اطالعات مربوط به سيستم كنترل دسترسي اتاق، در  :هاي ورود مسافر به اتاق زمان -
 .هر لحظه مي توان مشخص نمود كه كدام مسافر و در چه زماني به اتاق وارد شده است

با قرائت اطالعات مربوط به سيستم كنترل دسترسي اتاق، مي  :زمان هاي ورود پرسنل به اتاق -
 .كدام يك از پرسنل هتل و در چه ساعتي به اتاق وارد شده استتوان مشخص نمود كه 

با قرائت سنسور تعبيه شده در داخل درب، مي توان  :وضعيت باز و يا بسته بودن درب -
 .مشخص نمود درب كدام اتاق ها باز مي باشد

مي توان حق دسترسي كارت هاي  Onlineبه صورت  :فعال و غير فعال كردن كارت اتاق -
 . بر روي قفل هاي درب اتاق ها فعال و يا محدود نمودمختلف را 

- Power Switch : با اتصال سيستمPower Switch  به سيستم مديريت مركزي، مي توان در
 .هر لحظه مشاهده نمود كه آيا مسافر در داخل اتاق حضور دارد و يا خير

- Do not Disturb :فشار مي دهد،  هنگامي كه مسافر كليد مزاحم نشويد را در داخل اتاق
سيستم مديريت مركزي مطلع شده و به خانه دار آن طبقه نيز به صورت خودكار اعالم مي گردد 

 .كه مزاحم اتاق مذكور نگردد

هنگامي كه مسافر تقاضاي تميز كردن اتاق خود را دارد، با فشردن  :Make up Roomكليد  -
م مديريت مركزي به صورت اين كليد، سيستم مديريت مركزي هتل را مطلع نموده و سيست

 . خودكار به خانه دار آن طبقه جهت تميز نمودن اتاق مذكور، اطالع رساني مي نمايد

در صورتي كه مسافر كليد اعالم وضعيت اضطراري در را  :كليد اعالم وضعيت اضطراري -
 . بفشارد، بالفاصله سيستم مديريت مركزي از اين مساله با خبر مي شود
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فشردن اين كليد توسط مسافر، عالوه بر روشن شدن چراغ مربوطه در  با :Laundryكليد  -
پشت درب، اطالعات مربوطه به قسمت پذيرش منتقل و به صورت خودكار براي خانه دار طبقه 

 . مربوطه ارسال مي گردد

از طريق سيستم مديريت مركزي مي توان فرمان روشن و يا خاموش شدن و  :سيستم فن كويل -
 . دماي دلخواه اتاق را انجام داد نيز تنظيم نقطه

  
بدين ترتيب سيستم مديريت مركزي مهمانان، يك سرويس ارزش افزوده حاصل از ايجاد صحيح 

در هتل مي باشد كه بدون صرف هزينه اضافي، مزيت هاي بسياري را در حوزه  BMSزيرساخت 
  . به همراه دارد... پرسنل و افزايش رضايت مندي مسافرين از خدمات هتل، نظارت دقيق تر بر كاركرد 
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 (IPTV) سيستم تلويزيون تحت شبكه

، DVD Playerنحوه عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه تمامي آنتن هـا، آنـتن هـاي مـاهواره،     
به عنوان منابع اطالع رساني و پخش تصاوير به يك ماژول مركزي كه در واقع سرور اصلي ... كامپيوتر و 

اين تصاوير كه از منابع مختلفي مي تواند توليد شود، توسـط ايـن   . يستم تلقي مي شود متصل مي شوندس
تبديل به ديجيتال شده و سپس بسته بندي شده ) آنالوگ و ديجيتال(ماژول مركزي از حالت هاي مختلف 

ركزي فعلي، نيـاز  بنابراين بر خالف ساير سيستم هاي آنتن م. و برروي شبكه كامپيوتري ارسال مي شوند
به هيچ گونه كابل كشي كواكسيال نيست و به اين دليل كه اطالعات برروي شبكه ارسال مي شود، مسـاله  

در سمت گيرنده، مي توان از دستگاههاي مختلفـي بـراي ديـدن    . تضعيف و نويز نيز از بين خواهد رفت
صل هستند مي توانند تصاوير تلويزيـون  به عنوان مثال كامپيوترهايي كه به شبكه مت. تصاوير استفاده نمود

براي اتصال تلويزيون هاي آنالوگ معمـولي بـه ايـن سيسـتم، از يـك      . را به صورت كامل مشاهده نمايند
اين مبدل از يك سو به شبكه كامپيوتري متصل شده و از سوي ديگر به تلويزيـون  . مبدل استفاده مي شود

ده از اين مبدل مي توان تلويزيون هاي معمولي را به اين شبكه بنابراين به راحتي با استفا. متصل مي گردد
. از جمله قابليت هاي اين سيستم به حالت دو طرفه بودن تلويزيون مـي تـوان اشـاره نمـود    . متصل نمود

بدان معني كه فردي كه در مقابل تلويزيون معمولي نشسته است مي تواند بـا اسـتفاده از ريمـوت كنتـرل     
اين اطالعات مي تواند شامل سـفارش غـذا و يـا سـرويس     . سرور مركزي ارسال نمايداطالعاتي را براي 

همچنين مبدلي كه در پشت تلويزيون نصب مي گردد داراي اين قابليت مي تواند باشد كـه  . خاصي باشد
بنابراين در اين حالت استفاده كننده از تلويزيون معمولي مي تواند . موس و صفحه كليد به آن متصل شود

با استفاده از اين سيسـتم مـي   . رروي تلويزيون خود و بدون نياز به كامپيوتر از اينترنت هم استفاده نمايدب
عالوه بر آن كه مي توان از منابع مـاهواره و يـا   . كانال را برروي شبكه ارسال نمود 11000توان تا حدود 

ه برروي آنهـا تعـداد زيـادي فـيلم     آنتن تلويزيون تصوير پخش نمود، مي توان با گذاشتن كامپيوترهايي ك
در اين حالت كاربر مـي توانـد از ميـان    . را نيز راه اندازي نمود Video on Demandقرار دارد، بحث 

  .تعداد زيادي فيلم، يك فيلم را انتخاب نموده و مشاهده نمايد
ـ . عالوه بر اين، مدير سيستم مي تواند نظارت و كنترل كاملي بر كاربران داشته باشد ه عنـوان مثـال مـي    ب

  . توان بر اساس ميزان استفاده كاربران از تلويزيون از آنها شارژ دريافت نمود
  :مي توان به موارد زير اشاره نمود IPTV از جمله قابليت هاي سيستم 
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  )Time Shifting Live TV(هاي تلويزيوني همراه با كنترل زماني آنها پخش شبكه
 (Forward/Rewind)ي در حال پخش كردن، عقب يا جلو بردن برنامه Stopنمودن،  Pauseقابليت 

 IPTVهـاي منحصـر بـه فـرد     قبل پخش شده است، جزء ويژگي هايي كه يك هفتهو دسترسي به برنامه
بـا كيفيـت    (DVB-T)و زمينـي   (DVB-S/S2)اي هـاي تلويزيـوني مـاهواره   اتصال شبــكه. باشدمي

  .نه، قابليت كنترل زماني را به بيننده اعطا خواهد نمودبه اين ساما (HD / SD)ديجيتال 
  

 )VOD (Video on Demand)(فيـــــــلم درخواســـــتي 

دهـد كـه از   اين امكان را بـه بيننـدگان مـي    VODهاي قديمي و رايج تماشاي تلويزيون، بر خالف مدل
دلخواه خـود را از ميـان بـانكي     گيرد فيلمي تلويزيون در اختيارشان قرار ميطريق منويي كه روي صفحه

ايـن بانـك از راه دور و بـه صـورت     . بـه تماشـاي آنهـا بپردازنـد     HDوسيع انتخاب نمايند و با كيفيت 
، ابزاري شگفت انگيـز بـراي سـرگرم    VODويژگي منحصر به فرد . باشدنامحدود قابل به روزرساني مي

  .باشدشدن بيننده مي

  
 )MOD (Music on Demand)(موســيقــي درخواســـــتي 

دهد كه از اين امكان را به بيننده مي IPTV. ي جانبي نيستبراي پخش موسيقي ديگر نياز به هيچ وسيله
قابليـت  . ها دسترسي داشته باشندطريق كنترل از راه دور تلويزيون خود به بانك متنوعي از انواع موسيقي

  .انات ديگر اين ويژگي است، دسته بندي و به روز رساني جزء امكPlaylistايجاد 

  
  )Internet on TV(اينترنت روي تلويزيون 

بيننـدگان در هرلحظـه از   . شـود محقـق مـي   IPTVدسترسي به اينترنت بدون استفاده از كامپيوتر توسط 
هاي خـود  بورد بيسيم به اينترنت و ايميلتوانند آن را متوقف نموده از طريق يك كيتماشاي تلويزيون مي

همچـون  (اين ويژگي به خصوص در مواقع ضروري و همچنين افرادي از خانواده . اشته باشنددسترسي د
  .كه ممكن است كامپيوتر شخصي نداشته باشند مفيد خواهد بود) كودكان

  
  )Ad Insertion(تبليـــــغات 

IPTV ريـق از  اين تبليغات كه قابليـت تز . سازدي تبليغات را ميسر ميبندي شدهپخش اتوماتيك و زمان
مانند رستوران باشـند و هـم    ساختمانهاي مختلف توانند متعلق به بخشباشند، هم ميراه دور را دارا مي
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. هاي شهر، صاحبان صـنايع و غيـره  تجاري، رستوران  -تبليغات مناطق گردشگري اطراف، مراكز تفريحي
هاي مشخصي اين ، در زمانبركاري پخش نيز بديــن گونه است كه در هنگام تماشاي برنامه توسط نحوه

  .شوندهاي بازرگاني صدا و سيما پخش ميتبليغات براي وي همانند پيام
  

  )Multilingual User Interface(چند زبانه بودن 
هـاي  منوي تماما فارسي به همراه پشتيباني ديگر زبانها از جمله انگليسي و آلمـاني يكـي ديگـر از مزيـت    

   .باشدمي IPTVمنحصر به فرد 
  

  )Bill Display(نمايش صورتحساب 
از ايـن  . باشـد ي ديگر اين سيستم مـي اي ارزش افزودهبه صورت لحظه كاربرامكان نمايش صورتحساب 

روز روي تلويزيون اتاق خود به صورتحساب خـود دسترسـي خواهـد    در هر ساعت از شبانه كاربرطريق 
  . داشت
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 (VOIP) سيستم تلفن تحت شبكه

در اين روش گوشي هاي . سيستم تلفن تحت شبكه، آخرين نسل سيستم هاي تلفن محسوب مي گردد
تلفن به صورت مستقيم به پورت شبكه كامپيوتري متصل گرديده و كليه ارتباطات درون ساختمان بر 

آورده در ادامه برخي از امكانات و ويژگي هاي اين سيستم . روي بستر شبكه كامپيوتري انجام مي پذيرد
  . شده است

  
   IPمكالمات با استفاده از بستر شبكه  نهيكاهش هز

به اين دليل كه مي توان ارتباط بين ساختمان ها و يا شعبه هاي مختلف يـك سـازمان را از طريـق بسـتر     
به عنوان مثال يك سازمان كه . اينترنت فراهم نمود، هزينه مخابراتي بين اين ساختمان ها به صفر مي رسد

تر در دو شهر و يا كشور مختلف دارد مي تواند ارتباط تلفني بين اين دو ساختمان را تنها از طريـق  دو دف
  . بستر اينترنت و بدون پرداخت هزينه به مخابرات برقرار نمايد

 
 

 ياز نظارت مؤثر بـر كـاركرد مخـابرات    يريبا بهره گ يرضروريو غ يركاريكاهش حجم مكالمات غ
  سازمان 

ورودي، خروجي و داخلي مي توانـد در نـرم افـزار مركـزي ثبـت گـردد و مـديريت         تمامي تماس هاي
  . مجموعه با رجوع به اين اطالعات ثبت شده به راحتي بر عملكرد كاركنان نظارت نمايد

 
   ديجد يدر ساختمانها ژهيآن، به و يو نگهدار يمخابرات يكابل كش نهيحذف هز ايكاهش 

در داخل يك ساختمان نيازي بـه كابـل كشـي تلفـن      VOIPمركز تلفن  با توجه به اين كه براي استقرار
نيست و مي توان از بستر شبكه كامپيوتري موجود استفاده نمود، هزينه ايجاد و نگهـداري خطـوط تلفـن    

  . داخلي به شدت كاهش مي يابد
  

ـ تلفن گو يستمهايس ليمجزا، از قب يجانب زاتيتجه ديخر نهيحذف هز  ويآرشـ  ،يصـندوق صـوت   ا،ي
  . و مركز تماس ياپراتور يستمهايمكالمات، س

داراي سرويس هاي بسـيار زيـادي هماننـد تلفـن گويـا، صـندوق        VOIPبا توجه به اين كه مركز تلفن 
صوتي براي هر كدام از خطوط داخلي، قابليت ضبط و آرشيو مكالمات، قابليت ايجاد مراكز پاسخ دهـي،  
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اشد، سازمان نياز به خريد هيچ سخت افزار و يا نرم افزار اضـافه  را دارا مي ب... قابليت كنفرانس صوتي و 
  . اي براي بهره گيري از سرويس هاي مذكور نخواهد داشت

  
 )Voice Mail ( پست صوتي

تمـام   يتواند بـرا  يدستگاه م. داراي پست صوتي اختصاصي مي باشد يهر داخل VOIPمراكز تلفن  در
كاربر مي توانـد از هـر محـل    . ديعمل نما تيريمستقل و قابل مد ريامگيدستگاه پ كيها به عنوان  يداخل

مربوطـه   زو با در اختيار  داشتن رمز و مجـو  رونياز ب يتماس تلفن ايدلخواه از طريق ايميل، ارتباط وب، 
  .ديخود اقدام نما يصندوق صوت تيريگذاشته شده و مد يغامهايپ دنينسبت به شن

 
 )CDR – Call Detail Records(ئيات تماس و جز يكاركرد مخابرات يريگزارش گ

كـه قـرار دارنـد     يوب و از هـر نقطـه ا   قيـ تواننـد از طر  يمجوز و رمز مربوطه، م يدارا ستميس رانيمد
 نيـي بـا تع  ن،يمعـ  يبر اساس بازه زمـان  يريامكان گزارش گ. نديسازمان را مشاهده نما يعملكرد مخابرات

عـدم   اشـغال، موفـق،  (تمـاس   جـه يمـدت مكالمـه، نت   ،يبخش ايمقصد تماس به طور كامل  ايشماره مبدا 
تواند هر نوع گزارش قابل  يم گريوجود دارد و به عبارت د.... مورد استفاده و  ي، خط شهر)ييپاسخگو

مشـاهده جمـع    تيقابل نيهمچن. به سرعت مشاهده نمود ستميس يتصور را در خصوص كاركرد مخابرات
 .  از گزارشات وجود دارد يآمار يبند

 
 )IVR – Interactive Voice Response( يتلفن گوياي تعامل

تلفـن گويـاي مسـتقل عمـل      كيـ هر خط داخلي و يا خط شهري مي تواند به عنوان  اين مراكز تلفن در
 كيـ هر  يبر رو تيريمستقل و قابل مد يايتلفن گو ستميس كيدستگاه به عنوان  گريبه عبارت د. دينما

 .دينما ياز پورتها عمل م

 
 كنفرانس نامحدود

 ايـ خطـوط داخلـي و    يرو(از افراد  يامكان كنفرانس صوتي بين تعداد نامحدود VOIPمراكز تلفن  در
شركت كنندگان  نييبه عنوان اتاق گفتگو و با تع يموقت مجاز يداخل كي فيبا تعر. وجود دارد) شهري
از  يريبـه منظـور جلـوگ   . مـود با تعداد نامحدود شركت كننـده برگـزار ن   يتوان جلسات صوت يمجاز، م
از شـركت   يتعـداد  يرا فقـط بـرا   كروفونيتوان م ياست، م اديكه تعداد افراد ز يصدا در هنگام ازدحام

 .فقط به عنوان شنونده در كنفرانس حضور داشته باشند نيريكنندكان باز گذاشت و سا
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 )Virtual Fax( يفكس مجاز

هـر   يتواند برا يم VOIPمركز . اختصاصي داشته باشدكاربر مي تواند براي خود يك شماره فكس  هر
را درون  يافتياين امكان به طور خودكار فكس در. ديدستگاه فكس مستقل عمل نما كيبه عنوان  يداخل

و در  اهدهاتصال وب آن را مش قيذخيره مي كند و كاربر مي تواند از طر PDF جيمركز تلفن با فرمت را
زمـان  ( يافتيـ در يخودكـار فكسـها   ويثبت و آرشـ  ت،يقابل نيا يجانب تيمز. چاپ  نمايد ليصورت تما

مانـدن   يآن، محرمانه باق گريد تيمز. باشد يم) نسخه از فكس، و شماره تلفن ارسال كننده كي افت،يدر
قـرار   يمحـل عمـوم   ردستگاه فكـس د  ،يكار يطهايچرا كه معموال در مح. باشد يم يهر داخل يفكسها

فقـط كـاربر    يشوند اما با استفاده از فكس مجاز يم تيتوسط افراد مختلف رو يافتيدر يدارد و فكسها
 .ديتواند آنرا مشاهده نما يمربوطه با داشتن رمز خود م

  
  يانتقال تماس به خط شهر

 يبـرا . متصـل كـرد   گـر يتوان مكالمات را از هر پورت به پـورت د  يم ستم،يس كپارچهي يطراح ليدل به
در سـازمان   يو بخواهـد بـا شخصـ    رديـ با اپراتـور تمـاس بگ   رونياز ب رندهيگتماس  كيچه ننمونه، چنا

 ليـ وبااگر شخص مورد نظر در ساختمان نباشد تماس را به شـماره م  يصحبت كند، اپراتور مي تواند حت
ـ يب رنـده ياز نظر تماس گ نكهيبدون ا د،يمتصل نما يمنزل و اي اتصـال   يبرقـرار  نـد يدر فرا يتفـاوت  يرون

 .احساس شود

 
 ) ACD – Automatic Call Distribution(خودكار تماس  عيتوز

ايـن امكـان از طريـق    . مي توانند از بيرون با تلفنهاي داخلي مجموعه مستقيما تمـاس برقـرار كننـد    افراد
شـماره   رنـده يچنانچـه فـرد تمـاس گ   . امكان پذير مي باشـد  ACDتعريف نوع خاصي تلفن گويا با نام 

با اپراتور نخواهـد   همكالم يبه انتظار برا يازيكند و ن يرا بداند آنرا وارد م شخص مورد نظر خود يداخل
 . داشت

 
 ارتباطات يرمز بند

 نيـ ا سـتم يدر س) ديگـر  VOIPبا يك مركـز تلفـن    VOIPمركز تلفن  كي( يمركز نيارتباطات ب يبرا
) Encrypted(ه شـد  يبه صورت رمزبنـد  IPبستر شبكه  يامكان وجود دارد كه انتقال مكالمات بر رو

 يمـ  شيبه شدت افـزا  رمجازياز شنود غ يريرا از لحاظ جلوگ تيامن بيموضوع ضر نيا. رديصورت بگ
 . دهد
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 )Call Queues(صف تماس 

سـازمانها، امكـان    يروابـط عمـوم   ايـ ) Call Center(در مراكـز تمـاس    ژهيتماسها، به و تيريمد يبرا
بـه محـض آزاد شـدن خـط     . مي باشـد  يصف مجاز قراردادن تماسهاي رسيده از خطوط شهري در يك

اپراتورهـا بـه روش    يبار بـر رو  ميتقس يبرا. منتقل مي شود يتماس هاي موجود در صف به و ،اپراتور
 .شده است ينيب شيپ ستميدر س يگوناگون ماتيتنظ... و  خواهدل

 
 )Caller-based reaction( رندهيبر شماره تماس گ يواكنش مبتن

) شود ياجرا م »يواكنش«چه  ايگردد  يپخش م ياميچه پ نكهيا( ستميدارد كه واكنش س امكان وجود نيا
متفـاوت   رنـده يشـخص تمـاس گ   Caller IDبر حسب شـماره   رون،يتماس از ب كي افتيدر هنگام در

 ييخـوش آمـد گـو    اميپ يگرفته شد، به جا يشماره تلفن خاص تماس كينمونه، چنانچه از  يبرا. باشد
 يداخلـ  كيـ بـه   مايمسـتق  ه،يـ اول اميـ را بدون پخش پ يو ايرا پخش كند  يمتفاوت اميپ مستيس ،يشگيهم

 .ديمتصل نما

  
 )Virtual PBX( يمركز تلفن مجاز

از واحدهاي  يتعداد ت،يريمد لياين امكان فراهم مي گردد كه در صورت تما VOIPمركز استفاده از  با
براي هر كدام از آنها يك مركز تلفن مجازي ايجاد  مستقل در نظر گرفت و يسازمان را به عنوان واحدها

داشـته   اسو ارسـال تمـ   افـت يدر يمختص به خود را برا يتواند خطوط شهر يم يهر مركز مجاز. كرد
 يمخـابرات  فيو تعار ماتي، تنظ)خطوط مشترك(سازمان  ياز امكانات عموم يريباشد و عالوه بر بهره گ

بزرگ  يمراكز تلفن متعدد را در سازمانها يداريبه خر ازيرگونه نه تيقابل نيا. خاص خود را داشته باشد
مجموعه مخـابرات سـازمان    يهدارنگ يها نهيهز د،يخر نهيدر هز ييبرد و عالوه بر صرفه جو يم نياز ب

 يمـ  عيتجم يدر مركز اصل زاتيخطوط و تجه هيكل يكيزيدهد چرا كه به لحاظ ف يرا به شدت كاهش م
 .شوند

 
 يسطح دسترس نييها با تع يداخل نيب يطوط شهرمناسب خ عيتوز

 يهـر داخلـ   يو دسترس ،شده يدسته بند يامكان وجود دارد كه خطوط شهر نيا VOIPمركز تلفن  در
هـر   يامكـان هسـت كـه دسترسـ     نيـ ضمنا ا. شود فيبه طور جداگانه تعر يبه هر دسته از خطوط شهر

 يريـ تـوان شـماره گ   ينمونـه مـ   يبرا. شود نييعحالت ت نيتر ييتا جز رون،يب يريشماره گ يبرا يداخل
 يو يخـاص را بـرا   يكد شهر كي ايخاص،  ليدو شماره موبا اي كيبست اما  يداخل كي يصفر را برا
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صفر و دوصـفر بـا وارد    يريشماره گ يامكان وجود دارد كه باز كردن دسترس نيا نيهمچن. آزاد گذاشت
  .رديرمز مخصوص هر شخص صورت بگ ايكد  نيكردن پ

 
 خودكار  يريشماره گ

امكان وجود دارد كه كاربر شماره مورد نظر خود را به مركز دهد تا دستگاه به طـور خودكـار شـماره     نيا
 .تماس تكرار كند زيآم تيموفق يرا تا زمان برقرار يريگ

 
 )Q & A( رهمزمانيغ ييپاسخگو

 يسـازمان مـ   كيـ  نيمسئول ايكارشناس شود،  يم دهينام زين» پرسش و پاسخ«امكان كه   نياستفاده از ا با
. و پاسـخ دهنـد   دهيمناسب است شن شانيكه برا يارباب رجوع را در زمان يتوانند سواالت و درخواستها

 يمربوطه م ولمسئ يصندوق صوت يخود را بر رو اميپ رندهيشكل است كه تماس گ نينحوه عملكرد بد
 ام،يـ پ دنيسپس مسئول مربوطـه پـس از شـن   . كند ياعالم م يرا به و يريگيشماره پ كي ستميگذارد و س

در  رندهيتماس گ). گذارد يم غاميپ رندهيتماس گ يبرا گريبه عبارت د(كند  يثبت م ستميپاسخ آنرا در س
  .ودتواند پاسخ خود را بشن يم يريگيخود با وارد كردن كد پ يتماس بعد
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 (DIGITAL SIGNAGE) سيستم تبليغات ديجيتال

دنياي امروز اطالع رساني و تبليغات از اركان مهم در پيشبرد اهداف سازمان ها، ادارات دولتي، در 
با پيشرفت روز افزون تكنولوژي و به روز شدن فناوري هاي مربوطه، . به شمار مي رود... حكومت ها و 

با تكيه بر . تيمروندي رو به رشد در استفاده بهينه از فضاهاي اطالع رساني و تبليغاتي را شاهد هس
تكنولوژي هاي جديد، مي توان به جرات گفت كه ديگر اين تنها تلويزيون و راديو نيستند كه ابزارهاي 

بلكه مي توان با بهره گيري از . اصلي اطالع رساني و تبليغات در سطح گسترده محسوب مي شوند
قسيم بندي براي فرهنگ ها، فناوري هاي روز، اطالع رساني و تبليغات را در سطحي وسيع تر و با ت

مي توان اطالعات اقتصادي را در معرض ديد فعاالن . نيازها و ديدگاههاي مختلف مخاطبان طراحي كرد
كسب و كار قرارداد، آخرين اخبار رويدادهاي ورزشي را در نزديك يك استاديوم بزرگ ورزشي يا محل 

هر را در اختيار توريست ها گذاشت، پيام اطالعات مكان هاي ديدني ش. عبور مخاطبان جوان قرار داد
از طرفي با توجه به حجم باالي سامانه . هاي فرهنگي و مناسبتي خاص را در مواقع الزم پخش نمود

هاي پخش كننده تبليغات و اطالعات و گسترده بودن شركت ها و افرادي كه مسئوليت تامين محتواي 
ند، داشتن سامانه هاي يكپارچه كننده جهت كنترل و پخش شده بر روي اين نمايشگرها را بر عهده دار

نظارت بر محتويان پخش شده توسط ارگان هاي مسئول و نيز امكان پخش محتويان مورد درخواست در 
  .هر لحظه بر روي گروههاي مختلف نمايشگرها، امكاني مهم براي شركت ها و ارگان هاست

ت كه مي تواند از يك پايگاه مركزي، محتواي يك سامانه نرم افزاري اس Digital Signageسيستم 
اين . پخش شده روي تعداد نامحدودي از نمايشگرها را به طور زنده و در لحظه مديريت و نظارت كند

تنها كافي است . نمايشگرها مي توانند در نقاط مختلفي از شهر، كشور و يا حتي جهان پراكنده شده باشند
ي ارگان مورد نظر، ساختمان ارتباطي مناسب بين سامانه مديريتي و با توجه به حساسيت ها و سياست ها

محتواي پخش شده روي پنل هاي نمايشي مي توانند انواع محتواهاي . نمايشگرها تعريف شده باشد
، زير نويس و تمامي فرمت هاي ديگر flash, Power Pointفليم، تيزر تبليغاتي، فايل هاي (ديجيتال 
، سرخط خبرها، نمايشگرهاي ترافيكي و آلودگي هوا، RSSنترنتي، فيدهاي عكس، سايت اي) نمايشي

باشند كه مديريت محتواي آن از راه دور در مركز كنترل و مانيتورينگ به سادگي ... نقشه هاي شهري و 
به نحوي كه هر يك از پنل ها در لحظه و بدون هيچ محدوديتي قابليت ويرايش . صورت مي پذيرد

  . مركز كنترل را دارندتوسط كاربر در 
به اين ترتيب با ايجاد يك بستر امن براي ارتباط بين پايگاه مركزي و نمايشگرها، مي توان قابليت فوق 
العاده اي را براي سازمان استفاده كننده از اين سيستم فراهم كرد كه در لحظه محتواي دلخواه را روي 

  . هر يك از نمايشگرهاي خود را كنترل كندنمايشگر خود پخش كند يا محتواي در حال پخش روي 
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  . ضمنا مي توان اختيار ايجاد تغييرات، با نظارت دستگاه مركزي را به بيرون از ارگان واگذار كرد
در اين سامانه ها كاربر مي . از مزاياي مهم اين سيستم قابليت تطابق كامل با سامانه هاي تعاملي است

سيستم ارتباط برقرار كند و لذا ارتباط كاربر با سيستم به صورت  با Touch Screenتواند از طريق يك 
. به اين ترتيب مي توان دنيايي از كاربردهاي جذاب و مفيد را به سيستم اضافه كرد. دو طرفه در مي آيد

  ... مانند نقشه ها و مسيرياب هاي تعاملي، سامانه هاي اطالع رساني و 
به تعبير ساده . راي كاربردهاي متفاوتي مورد استفاده قرار دادرا مي توان ب Digital Signageسيستم 

. اين سيستم يك ارگان تبليغاتي و روابط عمومي كامل با امكانات و سرعت بسيار باال و هزينه اندك است
به طوري كه تنها با يك بار هزينه كردن روي پياده سازي اين زيرساخت مي توان در آن واحد هزاران 

مديريت كرد و به هر يك يا هر گروه از آنها يك برنامه و محتواي مشخص براي پخش درگاه پخش را 
  . داد

همچنين مي توان با ايجاد يك بستر تعاملي دو طرفه با كاربران، دنيايي از كاربردهاي دو طرفه مانند 
  . ايجاد نمود... كسب نظرات مشتريان، سفارش مستقيم و 

به دليل اين كه محتواي پخش شده . طب چندين برابر خواهد شدبدين ترتيب جذابيت سيستم براي مخا
روي سيستم كامال قابل مديريت است، مي توان صفحه نمايش را به چندين قسمت تقسيم كرد و بدين 
ترتيب در هر قسمت محتواي خاصي بر مبناي اطالع رساني يا تبليغات پخش نمود كه اين امر باعث 

  . غات متفاوت و در نتيجه در آمدزايي بيشتر مي شودجذب مشتري و همچنين ارائه تبلي
در مراكز تجاري معموال مساله اي كه هميشه وجود دارد عدم راهنمايي مناسب مشتريان و اربابان رجوع 
براي يافتن كاالي مورد نياز آنان و بهره مندي مناسب از بخش ها و فضاهاي موجود است كه اين امر 

 Digitalيكي از ايده هاي نو براي رفع مساله ياد شده استفاده از . موجب اتالف وقت آنان مي شود

Signage  مي باشد كه باعث ايجاد فرصتي مناسب براي ارائه انواع اطالعات و خدمات از طرف
مديريت مجموعه مي تواند با به كارگيري اين سيستم ضمن ايجاد فضايي جذاب و . مجموعه مي باشد

مراجعين، درآمد زايي و بهره وري مجموعه را به شكل قابل توجهي  احساس رضايت مندي بيشتر در
  . افزايش دهند

  . در زير براي مثال فقط بخش محدودي از كاربردهاي اين سيستم را در مراكز تجاري بيان مي كند
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  :ايجاد در آمدزايي-1
 كسب در آمد از معرفي فروشگاهها 

  نقشه به مشتريان معرفي مي شوندكسب درآمد از فروشگاههاي كه در جستجوي روي . 

  كسب در آمد از مراكز خدماتي و رفاهي اطراف مجموعه كه نياز به تبليغ دارند از جمله
 ...رستوران، كافي شاپ، مغازه و 

 كسب در آمد از فروش برخي كاالها از طريق اين سامانه 

 كسب درآمد از ايجاد جذابيت هاي بصري تكنولوژيك در فضاي مجموعه 

  در آمد از پخش آگهي هاي تبليغاتيكسب 

  
  :تسهيل در مديريت مجموعه-2

 پخش پيام هاي مديريتي 

 افزايش رضايت مندي مشتريان 

 ارتباط آسان تر مديريت با مشتريان و برعكس 

 هدايت هدفمند مشتريان جهت يافتن مكان ها و كاالهاي مورد نظر آنان 

  
  :مديريت تصاوير پخش شده-3

  نمايشگر در هر لحظه از زمان براي تعداد نامحدودي 

 امكان برنامه ريزي مجزا براي هر يك از نمايشگرها 

 امكان پخش تصاوير يكپارچه و مجزا 

 امكان تقسيم هر نمايشگر به چند قسمت جهت پخش تصاوير گوناگون روي آن 

  
  :تبليغات-4

 تبليغ فروشگاههاي مجموعه 

 تبليغ دارند تبليغ اماكن خدماتي و رفاهي اطراف مركز كه نياز به 

o رستوران ها 

o كافي شاپ ها 

o فروشگاهها 

o مغازه ها 
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o پاركينگ ها 

o مجموعه هاي ورزشي 

o سينماها 

o آژانس ها 

  
  :اطالع رساني-5

 نمايش تاريخ و ساعت 

 تاريخچه و اهداف 

 اعالم وضعيت طبقات و نوع كاربري آنها 

 اعالم وضعيت كاربري مغازه ها همراه با نقشه مكاني 

  رفاهي موجود در مجموعه همراه با نقشه مكانياعالم اماكن خدماتي و 

o  اطالعات 

o انتظامات 

o رستوران 

o كافي شاپ 

o بوفه 

o نمازخانه 

o آسانسور 

o سرويس بهداشتي 

o تاكسي سرويس 

 اعالم راه هاي رسيدن به مركز همراه با نقشه مكاني 

 اعالم وضعيت پاركينگ 

 اعالم اطالعات ترافيكي شهري 

 اعالم اطالعات آب و هوايي 

 ط اطالعاتيامكان ارتبا 
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  :امكانات صوتي و تصويري-6
 عكس 

 پخش موسيقي 

 پخش دوربين مداربسته 

 دسترسي به سايت هاي اينترنتي 

 سرخط خبرها به صورت زيرنويس 

 پخش شبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي 

 فايل هاي صوتي و تصويري 

 
مراجعين با قابليت لمسي  بخش مديريتي مي تواند نمايشگرهايي را به طور اختصاصي به منظور استفاده

  :در نظر بگيرند كه ضمن ايجاد فضايي جذاب مزاياي زير را به همراه دارد
 قابليت جستجو 

 فروشگاهها همراه با مشخصات و نقشه مكاني آنها 

 كاالي مورد نظر مشتريان 

 اماكن خدماتي و رفاهي مجموعه همراه با نقشه مكاني آنها 

 آگاهي از وضعيت پاركينگ 

 ي هاي كامپيوتري براي كودكانارائه باز 

 استفاده از شبكه اينترنت براي مراجعين 

 دسترسي به سايت هاي گوناگون 

 امكان نظر سنجي 

o رضايت مندي مشتريان از فروشگاهها 

o از فضاهاي موجود در مجموعه 

o از خدمات موجود در مجموعه 

o تكريم مشتري 

o دريافت انتقادات و پيشنهادات 
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  شبكه كامپيوتري
پيوتري در يك هتل هوشمند به عنوان زيرساخت اساسي و مهم ترين بستر تبادل اطالعات از شبكه كام

به طور كلي سيستم هايي كه از بستر شبكه كامپيوتري براي . اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد
  :جابجايي اطالعات استفاده مي نمايند را مي توان به شرح ذيل خالصه نمود

 اتاق ها بستر ارتباط اينترنت -

 بستر ارتباط اينترانت و اينترنت بخش هاي اداري هتل -

 بستر ارتباط سيستم نظارت تصويري تحت شبكه -

 بستر ارتباط هوشمندسازي اتاق ها و سيستم مديريت مركزي مهمانان -

 )IPTV(بستر ارتباط تلويزيون ديجيتال  -

 )IPTV(بستر ارتباط تلفن ديجيتال  -

 تاسيسات BMSبستر ارتباط  -

  
جه به ويژگي هاي منحصر به فرد هر كدام از كاربردها و بحث هايي همانند كيفيت، پهناي باند، با تو

طراحي و اجراي صحيح بخش هاي فعال و غير فعال شبكه از اهميت بسياري برخوردار مي ... امنيت و 
  :كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود. باشد

 كابل كشي شبكه افقي طبقات -

 زات سمت رك طبقاتتجهي -

 ارتباطات فيبر نوري عمودي بين طبقات -

 تجهيزات ديتا سنتر -

  تجهيزات فعال شامل ماژول هاي فيبر نوري، سوئيچ ها و سوئيچ ها و سرورهاي مركزي -
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  فضاهاي عموميكنترل روشنايي 
كه از  ر دادمي توان روش هاي مختلفي را مورد استفاده قرا فضاهاي عموميبراي كنترل روشنايي در 

  :جمله رايجترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
 كنترل خطوط روشنايي بر اساس تقويم روز و هفته .1

 كنترل خطوط روشنايي بر اساس سنسورهاي تشخيص حضور .2

 
در روش اول، خطوط روشنايي بر اساس تقويم فعاليت ساختمان در ساعت هاي مختلف روز و -1

بنابراين سيستم به طور خودكار و با استناد به تقويم مذكور . نامه ريزي مي گرددروزهاي مختلف سال، بر
  .مي تواند خطوط روشنايي را كنترل نمايد

  
در ساعات فعاليت ) معموال خطوط روشنايي اضطراري(در اين روش برخي از خطوط روشنايي  -2

ساير خطوط . ه داشته مي شوندبه صورت دائم روشن نگا ساختمان و متناسب با ميزان نور مورد نياز
بدين ترتيب . كنترل مي گردند نصب شده در محيط،روشنايي با استفاده از سنسورهاي تشخيص حركت 

در زماني كه ترددي وجود نداشته باشد، چراغ هاي مذكور خاموش و در مصرف انرژي الكتريكي صرفه 
  .جويي ايجاد مي گردد

  :ستفاده قرار گيردفضاهايي كه اين سيستم مي تواند مورد ا
 پاركينگ -

 راهروهاي اقامتي -

 البي هاي ورودي -

  راه پله ها -
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  سيستم نظارت تصويري
براي نظارت بر بخش هاي مختلف ساختمان و باال بردن ضريب امنيت و آسايش استفاده كنندگان از 

  .ساختمان، سيستم هاي نظارت تصويري بهترين گزينه محسوب مي گردند
سيستم هاي . مختلفي از سيستم هاي نظارت تصويري به بازار عرضه گرديده است تاكنون نسل هاي

  .نظارت تصويري تحت شبكه، آخرين نسل اين رده از محصوالت محسوب مي گردند
در اين راه حل دوربين ها بر روي بستر شبكه كامپيوتري تصاوير خود را ارسال نموده و از امنيت باال، 

  . ه برخوردار مي باشندسادگي بهره برداري و توسع
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  سيستم كنترل تردد خودرو 
جهت خودكارسازي كنترل تردد خودروها در پاركينگ تاكنون روش هاي مختلفي مورد استفاده قرار 

  :هم اكنون در سطح جهان، دو فناوري در اين حوزه مورد استفاده قرار مي گيرد. گرفته است
 (RFID)ديويي استفاده از نشانه هاي را .1

 استفاده از دوربين هاي تشخيص پالك .2

 
نشانه هاي راديويي در واقع برچسب ها و يا كارت هاي الكترونيكي هستند كه بر روي خودرو نصب  -1

در محل ورود و يا خروج خودرو به پاركينگ قرائتگرهايي . و يا در جلوي شيشه آن قرار داده مي شود
 100عات اين برچسب ها را به صورت بيسيم و از فاصله كوتاه تا نصب مي گردد كه قادر هستند اطال

بدين ترتيب خودرو قبل از رسيدن به قرائتگر مذكور و دروازه ورودي به پاركينگ، . متر قرائت نمايند
توسط سيستم شناسايي و در صورت داشتن حق دسترسي در ساعت مذكور، راهبند ورودي پاركينگ باز 

شايان ذكر است كه زمان ورود خودرو نيز در سيستم مركزي . پاركينگ گردد و خودرو مي تواند وارد
  . ثبت مي گردد

اين سيستم به دليل نصب برچسب بر روي خودرو، معموال براي پاركينگ هاي اختصاصي مورد استفاده 
  . قرار مي گيرد

  
در روش استفاده از دوربين هاي پالك خوان، دوربين هاي ويژه به همراه نرم افزار الزم جهت -2

هنگام نزديك شدن . تشخيص پالك خودرو در مبادي ورودي و خروجي پاركينگ ها نصب مي گردند
خودرو به درب پاركينگ، تصوير پالك خودرو توسط دوربين برداشت گرديده و حق دسترسي خودروي 

در صورت مثبت بودن، به راهبند فرمان باز شدن صادر و . ه پاركينگ مورد ارزيابي قرار مي گيردمذكور ب
همچنين در پاركينگ هاي عمومي در هنگام ورود سيستم مي . خودرو مي تواند به پاركينگ وارد گردد

با تشخيص تواند به طور خودكار و بدون نياز به كاربر پالك خودرو را ثبت نموده و در هنگام خروج 
بنابراين هم در پاركينگ . پالك و مدت زمان حضور در پاركينگ، صورتحساب براي وي صادر نمايد
  . هاي اختصاصي و هم در پاركينگ هاي عمومي مي توان از اين سيستم بهره برد
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  سيستم تشخيص محل خالي خودرو
اي خالي براي خودروهايي در پاركينگ هاي عمومي و به خصوص در ساعت هاي شلوغي، پيدا كردن ج

يكي از بهترين راه حل هاي ارائه شده . كه وارد پاركينگ مي شوند كار تقريبا مشكلي محسوب مي گردد
براي رفع اين مشكل، نصب سنسور تشخيص خودرو در كليه جايگاه هاي پارك خودرو در پاركينگ مي 

ل آن به سنسور مذكور و تغيير رنگ ه با نصب يك چراغ نشانگر در باالي هر محل پارك و اتصا. باشد
همچنين مي توان بر روي . چراغ، رانندگان مي توانند با يك نگاه نزديكترين جاي خالي را تشخيص دهند

نمايشگرهاي در ورودي پاركينگ و ورودي هر طبقه، نقشه مكان هاي خالي خودرو را به رانندگان نشان 
  . داد
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  اي سمي در پاركينگسيستم كنترل گازه
به طور معمول . كنترل گازهاي سمي ناشي از احتراق خودروها در پاركينگ بسيار مهم و حياتي مي باشد

با توجه به . كانال ها و اگزاست فن هايي جهت تخليه گازهاي مذكور در پاركينگ ها پيش بيني مي گردد
وها در پاركينگ دارد، لذا مي توان با اين كه ميزان گازهاي مذكور رابطه مستقيم با حجم تردد خودر

نصب سنسورهاي تشخيص گازهاي سمي و به ويژه مونوكسيد كربن در مكان هاي مناسب، ميزان گاز 
مذكور را تشخيص و بر اساس آن تعداد اگزاست فن هاي الزم را روشن و يا در صورت دارا بودن 

ور بهينه در ميزان مصرف انرژي الكتريكي فن بنابراين مي توان به ط. درايو، دور فن ها را تنظيم نمود
همچنين با داشتن قابليت كنترل بر روي اگزاست فن ها، مي توان . هاي مذكور، صرفه جويي ايجاد نمود

  . در سناريوهاي مختلفي كنترل آنها را به دست گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٨ 
 

  هتليموارد پيشنهادي در هوشمندسازي 

 175پالك  – 11نبش بزرگمهر جنوبي –بلوار سجاد–مشهد
 www. Ariaz.ir   09155146413 – 09153178711: همراه   7681707- 7681606- 7621777: تلفكس

  

  سيستم مانيتورينگ اطفاي حريق خودكار
طفاي حريق خودكار مبتني بر استفاده از اسپرينكلر، يكي از روش هاي رايج در استفاده از سيستم هاي ا

در هنگام عمل كردن هر كدام از اسپرينكلرها در صورتي كه سيستم . ساختمان ها محسوب مي گردد
اعالم حريق آدرس پذير در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته باشد، و دليل فعال شدن اسپرينكلر 

  . مي توان محل تقريبي آن را تعيين نمودحرارت باشد، 
اما در هنگامي كه اسپرينكلر فعال گرديده ولي سيستم اعالم حريق چيزي را اعالم ننموده است، به سختي 

  .مي توان محل فعال شدن را در يك ساختمان بزرگ تشخيص داد
صورت عمل كردن  به همين دليل با نصب فلوسوئيچ هايي در محل زون هاي اطفاي حريق مي توان در
  . اسپرينكلر و جريان يافتن آب درون لوله ها، محل تقريبي نشت آب را تشخيص داد
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  نورپردازي نما
در صورت پيش بيني سيستم نورپردازي نما، كنترل و مانيتورينگ سيستم نورپردازي نما مي تواند بر 

  .قرار گيردعهده سيستم هوشمند 
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 پست برق

جهت مانيتورينگ پارامترهاي مختلف برق در بخش هايي همانند ترانسفورماتور و تابلوهاي فشار 
اين دستگاه مي توانند . ديجيتال تحت شبكه تعبيه مي گردد Power Meterمتوسط، يك دستگاه 

  . ارسال نمايد BMS پارامترهاي مختلفي همانند موارد زير را اندازه گيري نموده و به سيستم مركزي
  

  اندازه گيري ولتاژ، جريان و توان در قسمتLV  وHV ترانسفورماتور  
 اندازه گيري ولتاژ، جريان و توان در هر خط تابلو  
 محاسبه توان راكتيو و ضريب توان  
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 آسانسور و پله برقي

. متصل نمود BMSبرقي را به سيستم در ساختمان مي توان سيستم كنترل و مانيتورينگ آسانسور و پله 
  :از جمله پارامترهاي تحت كنترل و مانيتورينگ مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

  
 مانيتورينگ زمان واقعي وضعيت آسانسور  
  قابليت دادن فرمان به آسانسور براي تغيير وضعيت همانند حالتVIP 
 قابليت ديدن تصوير دوربين نظارتي داخل آسانسور  
 آسانسور وضعيت  
 موقعيت آسانسور  
 جهت آسانسور  
 طبقاتي كه نبايد آسانسور توقف داشته باشد.  
 برنامه اضطراري  
 وضعيت درب آسانسور  
 آالرم هاي آسانسور  
 فرمان پاركينگ  
 عمليات Express  
  عملياتVIP  
 بازگشت به طبقه تعريف شده 
 تغيير جهت حركت پله برقي در زمان هاي اضطراري 
 توليد شده در پله برقي مانيتورينگ آالرمهاي 
 مانيتورينگ و كنترل روشن و خاموش بودن پله برقي 

  
همچنين با داشتن اطالعات لحظه به لحظه وضعيت آسانسورها و پله برقي ها و ثبت آنها مي توان برنامه 

  . تعمير و نگهداري پيشگيرانه براي آن ايجاد نمود
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  درب اتوماتيك
بنابراين مي . واگذار گردد BMSوماتيك ساختمان مي تواند به سيستم كنترل و مانيتورينگ درب هاي ات

  . توان اطالعات و فرمان هاي ذيل را در سيستم پيش بيني نمود
 وضعيت باز و يا بسته بودن درب 
 وضعيت قفل بودن درب 
  بروز خطا 
  ام در اين حالت به عنوان مثال هنگام حريق، كليه درب ها باز و يا در هنگ(حالت اضطراري

 )بروز سرقت و يا مشكل امنيتي، كليه درب ها قفل مي گردد
 حالت تعمير و نگهداري  
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 اعالم حريق

بر اساس استانداردهاي موجود در طراحي سيستم اعالم حريق، برخـي از سيسـتم هـا بايـد بـه صـورت       
تيـب هـيچ واسـط نـرم     بـدين تر . به پانل اعالم حريق متصل گردنـد  Hard Wiredمستقيم و اصطالحا 

پانل اعالم حريق بر . افزاري و اضافه اي بين اين سيستم ها و سيستم اعالم حريق نبايد وجود داشته باشد
ايـن كنتاكـت هـا در    . اساس مدل انتخاب شده، يك يا تعدادي كنتاكت خروجي در اختيار قرار مي دهـد 

يـك  . تم اعالم حريق، فعـال مـي گردنـد   هنگام بروز حريق و با توجه به مدل سنتي و يا آدرس پذير سيس
رشته سيم خروجي اين كنتاكت ها را به دستگاههايي همانند هواساز، اگزاست فن و تابلو كنترل آسانسور 

  .متصل مي نمايد
اين دستگاهها، كنتاكت هاي مربوطه را به عنوان ورودي قرائت نموده و بر اساس برنامه ريزي انجام شده 

به عنوان مثال هواساز خاموش گرديده، اگزاست فن شروع به كار مـي نمايـد،   . هندعملياتي را انجام مي د
  .آسانسور به حالت حريق كنترل مي گردد

با توجه به اين كه كنتاكت هاي خروجي اطالعات كمي در مورد وضعيت و محل وقوع حريق در اختيـار  
حريـق در ارتبـاط مـي باشـند، بـه       قرار مي دهند و نيز سيستم هايي كه به صورت مستقيم با پانل اعـالم 

صورت جزيره اي و تنها بر اساس يك كنتاكت ورودي فعال مي گردند، بحث اتصـال از طريـق پروتكـل    
  .به ميان مي آيد BMSسيستم اعالم حريق به سيستم 

و يـا   BAcnetدر اين حالت پانـل اعـالم حريـق از طريـق يـك پروتكـل ارتبـاطي اسـتاندارد هماننـد          
Modbus ريق كنترلرها و مبدل هاي الزم به شبكه اصـلي  و از طBMS     سـاختمان متصـل مـي گـردد .

ارسـال مـي    BMSاطالعات مربوط به پانل اعالم حريق از طريق بستر شبكه براي سرور اصلي سيسـتم  
در هر لحظه اطالعات كامل و وضعيت سيستم اعالم حريـق   BMSبدين ترتيب نرم افزار مركزي . گردد

  . ه و به صورت گرافيكي نيز براي كاربر نمايش مي دهدرا در اختيار داشت
با توجه به اتصال سيستم هاي اصلي ساختمان همانند هواسازها، اگزاست فن ها، فن كويل هاي فضاهاي 

، نـرم افـزار   BMSبـه سيسـتم   ... عمومي، آسانسور، تابلو برق، سيستم كنترل دسترسي، دمپر موتـوري و  
  . ي سناريوهاي مختلف در ارتباط با وقوع حريق مي باشدقادر به پياده ساز BMSمركزي 

به عنوان مثال در هنگام آشكارسازي حريق از طريق پانل اعالم حريق، اطالعات مربـوط بـه محـل دقيـق     
بـراي نـرم افـزار     BMSاز طريق بستر شـبكه  ) در صورت آدرس پذير بودن سيستم اعالم حريق(حريق 

  . ارسال مي گردد BMSمركزي 
و با توجه به محل وقوع  BMSس برنامه ها و سناريوهاي از پيش تعريف شده در داخل نرم افزار بر اسا

  :حريق، سيستم به صورت خودكار مي تواند عمليات زير را انجام دهد
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 روشن و يا خاموش كردن هواسازها با توجه به محل وقوع حريق -
 تنظيم دور فن هواساز  -
 تازه و هواي بازگشت هواساز باز و يا بسته نمودن دريچه هاي هواي -
بر اساس سناريو ممكن است در برخي از مـوارد بـه   (روشن و يا خاموش كردن اگزاست فن ها  -

 )جهت جلوگيري از گسترش آتش سوزي اگزاست فن ها خاموش گردد
 خاموش شدن فن كويل هاي فضاهاي عمومي -
 .داده است تغيير برنامه حركت آسانسور بين طبقه همكف و طبقه اي كه حريق رخ -
 )در صورت وجود(بسته شدن و يا باز شدن دمپر موتوري كانال هاي هواي طبقات  -
 )در صورت تعريف در سناريو(خاموش شدن تابلو برق طبقه اي كه حريق در آن رخ داده است  -
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  سيستم مكانيكي
  

عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

contact   چيلر on/offسوئيچ    ال دستور روشن يا خاموش كردن چيلراعم

  چيلر هواخنك
 

Interface relay  مانيتورينگ روشن و يا خاموش بودن   اطالع از عملكرد سيستم
 چيلر

Interface relay   trip statusحالت       مانيتورينگ  نشان دهنده جهش ناگهاني ولتاژ

 contact   چيلر auto/manual سوئيچ    تيك چيلركنترل حالت دستي يا اتوما

Interface relay   حالت دستي دهندهنشان   autoمانيتورينگ حالت 

Interface relay   حالت اتوماتيك دهندهنشان   manualحالت   مانيتورينگ

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

جهت اطمينان از عملكرد صحيح چيلر وداشتن 
  باالترين راندمان

  مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي
 اواپراتور

Differential pressure 
transmitter 

جهت كنترل عملكرد صحيح سيستم ناشي از وجود 
 رسوب در داخل اواپراتور

مانيتورينگ اختالف فشار ورودي و 
 خروجي اواپراتور  

Flow switch 
جريان  معدجهت جلوگيري از يخ زدگي آب در اثر 
 آن، چيلر را خاموش ميكند

 كنترل جريان ورودي اواپراتور  

Anti freeze 
thermostat 

 دادن االرم به بهره بردار -1
  پيش بيني هيتر برقي بر روي سيستم چيلر  -2

فرمان به پمپها براي كاركرد مداوم جهت  -3
 جلوگيري از يخ زدگي

جهت جلوگيري از -ترموستات آنتي فريز 
ي آب چيلرهاي هوا خنك در  يخ زدگ

 فصل زمستان
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Pressure transmitter 
for liquids and gases 

قبل از اينكه فشار به حد بحراني برسد به كاربر 
 آالرم مي دهد

 مانيتورينگ فشار داخل ديگ

 بويلر

 Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

 مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي  اطمينان از عملكرد صحيح بويلر 

Outdoor sensor 
 تنظيم روشن و خاموش شدن ديگ و تغيير ست

 پوينت بويلر با دماي هواي خارج
 مانيتورينگ دماي هواي آزاد  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 
 

٣٧ 
 

  هتليموارد پيشنهادي در هوشمندسازي 

 175پالك  – 11نبش بزرگمهر جنوبي –بلوار سجاد–مشهد
 www. Ariaz.ir   09155146413 – 09153178711: همراه   7681707- 7681606- 7621777: تلفكس

  

عملگر /نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

جهت تنظيم بار گرمايشي موردنياز واطمينان از 
عملكرد صحيح بويلر و بررسي امكان حذف افت 

  دما بين بويلر و منبع كويلي

مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي 
 كويل ها به بويلر

 نابع كويليم

 

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

 جهت اطمينان از عملكرد مناسب ديگ و كويل
مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي به 

 منبع آب مصرفي

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

  منبعداخل   مانيتورينگ دماي  جهت فرمان به شير سه راهه

Differential pressure 
transmitter 

جهت كنترل عملكرد صحيح سيستم ناشي از 
 وجود رسوب داخل كويل ها

مانيتورينگ اختالف فشار ورودي و 
 خروجي كويل ها 

3‐way valve 

 مصرف بهينه انرژي

سمت (كنترل جريان آب ورودي كويل 
از طريق اندازه گيري دماي آب )بويلر

هواي بيرون  بوسيله مصرفي خروجي و 
 Valve actuator  شير سه راهه و موتور شير سه راهه
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Level Switch 
Sensor  

در هنگامي كه شناور نتواند به درستي عمل نمايد، مي 
  .اعالم نمايد تواند به اپراتور سر ريز شدن مخزن را

 نشان دادن آالرم سطح باالي آب

  منبع ذخيره آب 
 

Level Switch 
Sensor  

در هنگامي كه مخزن به دليل قطع آب شهري، وجود 
مي تواند كاهش ... مشكل در لوله هاي رابط، شيرها و 

سطح آب از حد تعيين شده براي آتش نشاني را به اپراتور 
  .اعالم نمايد

ح پايين آب نشان دادن آالرم سط
  آتش نشاني

Level Switch 
Sensor  

در هنگامي كه مخزن به دليل قطع آب شهري، وجود 
درصورتيكه سطح ... مشكل در لوله هاي رابط، شيرها و 

آب خيلي از حد تعيين شده كمتر باشد به اپراتور اعالم 
  .نمايد

نشان دادن آالرم سطح پايين آب 
  مخزن

Level sensor  
رت پيوسته مي تواند ارتفاع آب درون مخزن اپراتور به صو

  . را مانيتور نمايد
مانيتورينگ سطح آب درون 

  مخزن
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Level Switch 
Sensor  براي اطمينان از وجود سوخت در مخزن  

نشان دادن آالرم سطح پايين 
  سوخت

بع ذخيره من
  سوخت 
 

Level sensor  
اپراتور به صورت پيوسته مي تواند ارتفاع سوخت درون 

  . مخزن را مانيتور نمايد
مانيتورينگ سطح سوخت درون 

  مخزن
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Level Switch 
Sensor  

به درستي عمل نمايد، مي در هنگامي كه شناور نتواند 
  .تواند به اپراتور سر ريز شدن مخزن را اعالم نمايد

نشان دادن آالرم سطح باالي 
منبع   سوخت  سوخت

  روزانه 
 

Level Switch 
Sensor  براي اطمينان از وجود سوخت در مخزن  

نشان دادن آالرم سطح پايين 
  سوخت

Level sensor  
ارتفاع سوخت درون  اپراتور به صورت پيوسته مي تواند

  . مخزن را مانيتور نمايد
مانيتورينگ سطح سوخت درون 

  مخزن
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Pressure transmitter 
for liquids and gases 

شارژ ازت يا هوا به مخزن انبساط بسته توسط شير 
ز فشار داخل مخزن و دادن برقي با گرفتن فرمان ا

  االرم
  مانيتورينگ فشار گاز داخل منبع

 منابع انبساط بسته
  

Level sensor 

با ) شير برقي(شارژ آب به مخزن انبساط بسته 
  گرفتن فرمان ازسطح آب داخل مخزن و دادن االرم

  مانيتورينگ سطح آب درون منبع

  جهت فرمان به پمپ براي تنظيم سطح اّّب
گ سطح ماكزيمم آب درون مانيتورين

  منبع

  مانيتورينگ سطح نرمال آب درون منبع  جهت فرمان به پمپ براي تنظيم سطح آب

  مانيتورينگ سطح مينيمم آب درون منبع  جهت فرمان به پمپ براي تنظيم سطح آب
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عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Level Switch 
Sensor  

در هنگامي كه شناور نتواند به درستي عمل نمايد، مي 
  .تواند به اپراتور سر ريز شدن مخزن را اعالم نمايد

 نشان دادن آالرم سطح باالي آب

  منبع آب نرم 
 Level Switch 

Sensor  
مي تواند كاهش سطح آب از حد تعيين شده را اعالم 

  .نمايد
نشان دادن آالرم سطح پايين آب 

  نرم

Level sensor  
اپراتور به صورت پيوسته مي تواند ارتفاع آب درون مخزن 

  . را مانيتور نمايد
مانيتورينگ سطح آب درون 

  مخزن
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

contact   فن ها on/offسوئيچ    اعمال دستور روشن يا خاموش كردن فن

فن هاي  اگزاست
  پاركينگ

Interface relay    اطالع از عملكرد فنها
مانيتورينگ روشن و يا خاموش بودن 

 اگزاست فن ها

CO sensor 

  فرمان به فن ها براي استارت و استپ -
وارد مدار و خارج كردن تعداد فن ها ي الزم  -

 PPM  COمتناسب با 

 گيري  براي اندازه  COسنسور 

PPMمحصوالت احتراق 
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

contact  بوستر پمپهاي  پمپها on/offسوئيچ    اعمال دستور روشن يا خاموش كردن پمپ
آتشنشاني 
 وآبرساني

 

Interface relay    اطالع از عملكرد پمپ
مانيتورينگ روشن و يا خاموش بودن 

 پمپها
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 
Outdoor sensor, 
PT100/PT1000 

 مانيتورينگ دماي هواي آزاد و اتاق جهت فرمان به شيرسه راهه 

سيستم گرمايش  
  از كف
 

3‐way valve 
سيستم گرمايش كف -جهت تنظيم دبي آب  گرم 

ر هواي بيرون نقاط ورودي به ساختمان از سنسو
فرمان گرفته و از يخ زدگي قسمت ورودي 

  جلوگيري ميكند

 شير سه راهه وموتور شير سه راهه 

Valve actuator 
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

sensor co2 

بدليل كثيف شدن هواي فضاي عمومي  به  -
به CO2 افراد سنسورهاي  ياد سبب فعاليتهاي ز

  دمپر هاي هوا تازه فرمان مي دهد
دمپرهاي هواي   ppm co2مانيتورينگ ميزان 

  تازه 
Damper actuator   دمپر موتور  جهت تامين ميزان هواي تازه
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

contact   پمپها on/offسوئيچ    روشن يا خاموش كردن پمپ اعمال دستور

 پمپها

 

Interface relay    اطالع از عملكرد پمپ
مانيتورينگ روشن و يا خاموش بودن 

 پمپها

Interface relay 
يا فشار مكش  نشان دهنده جهش ناگهاني ولتاژ

  صفر

   trip statusحالت       مانيتورينگ
: خروجي به سه صورت خواهد بود(

م زدن، خاموش كردن الكتروموتور آالر
پمپ و روشن كردن الكتروموتور پمپ 

 )بعدي

 contact    auto/manual سوئيچ    كنترل حالت دستي يا اتوماتيك 

Interface relay   autoمانيتورينگ حالت  حالت دستي دهندهنشان 

Interface relay   manualحالت   مانيتورينگ حالت اتوماتيك دهندهنشان 

contact 

اگر بطور مداوم پمپهاي خاصي كار كنند و پمپ 
خاصي ذخيره باشد استهالك پمپها متناسب 

نخواهد بود و پمپهاي درگير زودتر از كار مي 
 . افتد

  روشن و خاموش شدن ترتيبي پمپها

Pressure transmitter for 
liquids and gases 

 با توجه به اين كه در برخي از مواقع ممكن است
كوپل بين موتور و پمپ از بين برود، مي توان با 
اندازه گيري فشار خروجي و ورودي به پمپ و 
در نظر گرفتن روشن و يا خاموش بودن پمپ 

 .اين خطا را تشخيص داد

مانيتورينگ فشار ورودي وخروجي 
 پمپ هاي هوارسانها

Pressure transmitter for 
liquids and gases 

رودي وخروجي مانيتورينگ فشار و
 پمپ هاي گردش آب فن كويل ها

Pressure transmitter for 
liquids and gases 

مانيتورينگ فشار ورودي وخروجي 
 پمپ هاي گردش آب در منابع كويلي

Pressure transmitter for 
liquids and gases 

مانيتورينگ فشار ورودي وخروجي 
 پمپهاي برگشت آب گرم مصرفي

Pressure transmitter for 
liquids and gases 

مانيتورينگ فشار ورودي وخروجي 
 پمپهاي منبع سوخت
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 عملگر/ نوع سنسور  علل كنترل   موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

contact 
اعمال دستور روشن يا خاموش كردن فنهاي 

  هواساز
 فنهاي هواساز on/offسوئيچ  

 هواسازها

 

Interface relay    اطالع از عملكرد سيستم
مانيتورينگ روشن و يا خاموش بودن 

 فنها

Interface relay 
يا عملكرد  نشان دهنده جهش ناگهاني ولتاژ
  نامناسب هواساز

 trip statusحالت       مانيتورينگ

 contact    auto/manual سوئيچ    كنترل حالت دستي يا اتوماتيك 

Interface relay   autoمانيتورينگ حالت  حالت دستي دهندهنشان 

Interface relay   manualحالت   مانيتورينگ حالت اتوماتيك دهندهنشان 

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

 بويلرجهت اطمينان از عملكرد صحيح 
مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي به 

 كويل  گرمايي

Immersion sensor, 
PT100/PT1000, with 
housing and well 

 چيلرجهت اطمينان از عملكرد صحيح 
مانيتورينگ دماي ورودي و خروجي به 

 كويل  سرمايي

Differential pressure 
transmitter 

جهت كنترل عملكرد صحيح سيستم ناشي از 
  وجود رسوب در داخل كويلها

اختالف فشار ورودي و  مانيتورينگ
  سرمايي وگرماييخروجي به كويلهاي 

Duct sensor, 
PT100/PT1000, with 

housing 

كنترل دبي آب كويل با توجه به دماي هواي 
 برگشتي

 مانيتورينگ دماي هواي برگشتي

Outdoor sensor, 
PT100/PT1000 

در اين سيستم با فرمان گرفتن از هواي خارج 
صورتيكه در حد مورد نظر ) درماه هاي مياني(

سه راهه روي هواساز بسته شده و باشد شيرهاي 
 .فقط هواي تازه به داخل فضاها منتقل مي گردد

 مانيتورينگ دماي هواي آزاد

‐‐‐ 
 كويل گرمايشدر صورت يخ زدن آب درون 

  و دمپر را مي بندد هواساز راخاموش مي كند
 ترموستات آنتي فريز

Hydro stat 
Duct 

humidity/temperature 
transmitter, HDT2200 

 

كاربر مي تواند رطوبت بازگشتي را مشاهده كرده 
و چنانچه سيستم داراي رطوبت زن است رطوبت 

  كنترل شود
 مانيتورينگ رطوبت هواي بازگشتي

pressure switch 
و چنانچه تسمه رابط بين موتور  كنترل عملكرد فن

 و فن پاره شود سيستم آالرم مي دهد
ف مانيتورينگ اختالف فشارهواي دو طر

 فن

pressure switch   كنترل تميزي فيلتر
 مانيتورينگ اختالف فشارهواي دو طرف

 فيلتر

3‐way valve   مصرف بهينه انرژي

كنترل جريان آب ورودي كويل گرمايي 
از طريق اندازه گيري دماي آب مصرفي 
خروجي از منبع بوسيله شير سه راهه و 

 موتور شير سه راهه
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 عملگر/ نوع سنسور  نترل علل ك  موارد كنترلي   تجهيزاتنام 

Flow switch 

تم خشك استفاده سداخل لوله ها از سي-1
و كلكتور ) سيستم هواي فشرده با كمپرسور(شود

. روي بوستر پمپ آتش نشاني شير برقي عمل 
كند و زون مورد نظر كه در اتش سوزي اتفاق 

  .افتاده پر از آب گردد
  گرم كردن فضاي پاركينگ-2
  ري لوله هاعايق كا-3
  استفاده از كابل حرارتي اطراف لوله ها-4

  

فلوسوئيچ جهت جلوگيري از يخ زدگي 
 آب

  اسپرينكلر
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 BMSبرخي از مزيت هاي به كارگيري 
 
 )Optimization Start/Stop(بهينه سازي زمان استفاده از تجهيزات  -1

شن بودن تجهيزات سرمايش و گرمايش را بحداقل ممكن با استفاده از اين عملكرد مي توان زمان رو
كنترلر با داشتن . نمودبدين ترتيب تا حد قابل توجهي درمصرف برق و سوخت صرفه جوئي  رساند

  :اطالعات زير
  زمان استفاده از محيط مورد نظر در طول هفته -
 ) set point(محيط   مقدار درجه حرارت تنظيمي -

 درجه حرارت دروني محيط -

  حرارت خروجي محيطدرجه  -
زمان راه اندازي بهينه هواساز را در صبح هر روز را محاسبه و بطور اتوماتيك هواساز آن محيط را روشن 

 Setصبح و  8ساختمان اداري  دفاترفرض كنيد ساعت شروع به كار در يكي از  بعنوان مثال. مي نمايد

point  توجه به آنكه كنترلر دائماً دماي داخل را  با. درجه سانتيگراد تنظيم شده باشد 25دما نيز روي
دقيقه  10/7مربوطه بايد در ساعت  دفتراندازه گيري مي كند با محاسبه به اين نتيجه مي رسد كه هواساز 

بنابراين درمقايسه با   صبح دما را بحد مطلوب برساند، 8صبح شروع بكار نموده تا بتواند در ساعت 
صبح  6الي  5زها را بطور دائم روشن نگه مي دارند و يا در ساعت سيستمهاي متداول سنتي كه هواسا

  . مي توان به اهميت اين مسئله واقف شدشوند، روشن مي 
  
2- Duty Cycle    

اين قابليت مشابه يك ترموستات عمل مي كند و با استفاده از آن مي توان در فواصل زماني مشخص 
زماني كه سيستم مربوطه خاموش است درمصرف  سيستمي را خاموش و روشن نمود بدين ترتيب در

همانطور كه مي دانيم تمامي سيستمهاي حرارتي و برودتي براساس حداكثر بار . انرژي صرفه جوئي نمود
)Load ( طراحي مي شوند كه بتوانند تحت هر شرايطي پاسخگو باشند ولي ازآنجا كه حداكثر بار

بوده و   Over Designقبيل سيستمها در مواقع عادي درطول سال بسيار كم روي خواهد داد لذا اين 
مي توان  Duty Cycleباعث مي شود مصرف تلفات انرژي بيش از نياز باشد، بنابراين با استفاده از 

ظرفيت سيستم طراحي شده را به اندازه مورد نياز تقليل داد به عنوان مثال مي توان به مدرسه اي اشاره 
دقيقه فن تهويه سالن اصلي كه در زنگ تفريح مورد استفاده  15بمدت كرد كه فقط در هر دو ساعت 

  .شاگردان قرار مي گيرد روشن شود و در بقيه موارد خاموش باشد
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3- Peak Demand Limiting   
با استفاده از اين عملكرد، زماني كه مصرف انرژي الكتريكي بيش از حد مجاز تعيين شده باشد سيستم 

BMS وشن بودن آنها در اولويت بااليي نمي باشد خاموش نموده و زماني كه مصرف تجهيزاتي را كه ر
با اين عمل در هزينه پرداختي . به كمتر از حد مجاز برسد مجددآ اقدام به روشن نمودن آنها مي نمايد

مصرف برق بيشتر از حد مجاز در اكثر . براي مصارف الكتريكي مي توان كامآل صرفه جوئي نمود
به عنوان مثال فرض كنيد كه تابلوي برقي براي سه عدد هواساز و . ي هزينه باالتري مي باشدكشورها دارا

كيلووات   100تعدادي روشنائي و تجهيزات جانبي طراحي شده باشد و حد باالي مصرف را برروي 
باشد  90KW حال فرض كنيد سه عدد هواساز روشن بوده و مصرف آنها در حدود . تنظيم كرده باشيم

مي  100KWتدريج المپ ها و بقيه تجهيزات روشن مي شوند بطوريكه مصرف برق به بيش از  به
كه از  3اقدام به خاموش نمودن هواساز شماره   PDLرسد در اين لحظه كنترلر با استفاده از عملكرد 

نرفته و  100KWاهميت كمتري برخوردار است، مي كند و بدين ترتيب مصرف هيچگاه باالتر از 
  .رف غيرضروري انرژي صرفه جوئي خواهد شددرمص

  
4- Time of Day Scheduling    

توسط اين عملكرد مي توان تجهيزات را براساس برنامه زماني در طول شبانه روز خاموش و روشن نمود 
  .بطوريكه در ساعات غير ضروري از روشن بودن آنها جلوگيري شود

  
5- Calendar Scheduling   

د مي توان كاركرد تجهيزات را بمدت يك سال در اختيار كنترلر قرارداد تا براساس براساس اين عملكر
تعريف كارفرما در روزهاي پنجشنبه، جمعه و يا ساير روزهاي هفته عملكرد هاي مخصوص بمنظور 

  .جلوگيري از اتالف انرژي اجرا گردد
  
6- Holiday Scheduling  

اريخ تعطيالت رسمي و غيررسمي براي كنترلر، از توسط اين عملكرد مي توان با مشخص نمودن ت
  .عملكرد مخصوص اين روزها استفاده نمود
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7- Temporary Scheduling   
. با استفاده از اين برنامه مي توان جدول زمانبندي را بطور موقت براي روزهاي خاصي از هفته را تغييرداد

شب  7صبح الي  7اي سرويس هاي بهداشتي از به عنوان مثال فرض كنيد طبق برنامه فن هاي تخليه هو
جهت كاركرد در روزهاي عادي برنامه ريزي شده باشند چنانچه بدليلي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
بعد ازظهر قرار به تعمير سرويس بهداشتي باشد، ديگر نيازي به روشن بودن فن ها نيست پس مي توان 

را در برنامه اعمال نمود و در آن ساعات فن ها را خاموش  بطور موقت فقط براي هفته جاري اين تغيير
 .نمود

  
8- Automatic Day Light Saving   

اين قابليت باعث مي شود كه بطور اتوماتيك ساعت نرم افزاري كنترلر خود را با طلوع آفتاب در 
ر طبيعي فصلهاي مختلف تطبيق دهد و اين عمل دركاهش مصرف انرژي الكتريكي در زماني كه از نو

  . بجاي روشنائي مصنوعي استفاده مي شود، موثر است
  
9- Night Set back Control   

كه بستگي به فصل دارد مي توان  set pointدر ساختمانهاي اداري در هنگام شب با كاهش يا افزايش 
يعترين در عين حال، اين مسئله نيز مورد توجه است كه در صبح فردا در سر. مصرف انرژي را كاهش داد

  .مورد نياز در روز رساند Set Pointزمان ممكن و كمترين مصرف انرژي بتوان دماي محيط را به 
  

10- Enthalpy Switch Over   
با استفاده از اندازه گيري ميزان آنتالپي درون و بيرون ساختمان و مقايسه آنها با يكديگر مي توان از 

عملكرد آن به . از دمپرهاي قابل كنترل استفاده بهينه نمود انرژي مجاني هواي خارج ساختمان با استفاده
در زماني كه هواساز در حالت ايجاد برودت براي ساختمان است، در هر . دو بخش تقسيم مي شود

چنانچه آنتالپي هواي خارج، از هواي داخل ساختمان كمتر باشد، ) مثالً صبح زود(ساعت از شبانه روز 
دمپر، هواي تازه و تخليه، به تهويه كلي هواي ساختمان و % 100نمودن  هواساز روشن شده و با باز

در فصولي كه هواساز درحال گرمايش است دقيقاً عكس اين . خارج نمودن گرماي درون مي پردازد
برنامه پياده مي شود و زماني كه آنتالپي هواي خارج از داخل بيشتر است به استفــاده از گرمــاي مجاني 

  .ون با حداكثر ظرفيت مي پردازدهواي بيــر
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11- Fan-Speed CFM Control    
درمواقع غيرضروري، كنترلر . با كنترل سرعت فن مي توان در مصرف انرژي الكتريكي صرفه جوئي نمود

براساس برنامه طراحي شده، سرعت فن را كاهش داده و عالوه بركاهش مصرف انرژي الكتريكي توسط 
  .صرف سوخت نيز با كاهش بار كويلها صرفه جوئي نمودموتور فن، مي توان در م

  
12- Chiller /Boiler Sequencing   

با استفاده از اين استراتژي مي توان از بكارگيري تمامي چيلرها و بويلرها جلوگيري نموده و فقط 
اي حصول بر. براساس نياز واقعي به برودت و يا گرمايش تعداد چيلرها و بويلرهاي روشن را تنظيم نمود
  . به اين نتيجه روشهاي متعددي وجود دارد كه در اينجا به ذكر نمونه هائي ازآن مي پردازيم

در اين روش دماي آب برگشت به موتورخانه اندازه گيري مي شود و : اندازه گيري دماي برگشت
يش و يا كاهش مي به تدريج تعداد چيلرها و بويلرهاي درحال كار را افزا Set Pointكنترلر با مقايسه با 

  .دهد
 

دراين روش با اندازه گيري انرژي برودتي و گرمايي مصرفي ساختمان مي توان : اندازه گيري انرژي
اين عملكرد با نصب يك . تعداد چيلرها و بويلرهاي مورد نياز براي جبران اين انرژي را تعيين نمود

ين سنسور با اندازه گيري دبي و حرارت كالري متر در لوله اصلي برگشت از ساختمان انجام مي شود، ا
  . رفت و برگشت ساختمان مقدار انرژي مصرفي را اندازه گيري مي نمايد

  
در اين روش اختالف فشار آب ورودي به ساختمان با آب خروجي از : اندازه گيري اختالف فشار

هواسازها مي پردازد و ساختمان اندازه گيري شده و براساس آن كنترلر به محاسبه بار مورد نياز توسط 
قابل ذكر است كه اختالف فشار بين آب . اقدام به روشن وخاموش نمودن چيلرها و بويلرها مي نمايد

ورودي به ساختمان و آب خروجي از آن به سمت موتورخانه تابعي از درصد باز بودن شيرهاي كنترلي 
شدن بار ساختمان توسط يكي از سه پس از مشخص . دو راهه و در نتيجه ميزان بار هواسازها مي باشد

كه   By passروش نمونه فوق و تنظيم تعداد تجهيزاتي كه بايد روشن باشند، با استفاده از يك عدد شير
درموتورخانه بين مسير آب رفت و برگشت تعبيه مي شود، مي توان دقيقاً دبي آب مورد نياز به ساختمان 

از طريق اين شير به موتورخانه برگشت دهيم، بنابراين با  را به سمت آن هدايت نموده و دبي اضافي را
استفاده از اين روش ظرفيت پله اي چيلرها و بويلرها را كه معادل تعداد چيلر يا بويلر روشن است به 
ظرفيت خطي و تدريجي تبديل كرده و دقيقاً به همان اندازه مورد نياز از انرژي خروجي آنها استفاده مي 
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يب اين روش درمقايسه با ساير روشهاي سنتي كه چيلرها و بويلرها را دائماً خاموش و يا بدين ترت. كنيم
  .دائماً روشن نگه مي دارند از مزيت مديريت صرفه جوئي درانرژي برخوردار مي باشد

  
  عمر مفيد تجهيزات و كاهش نرخ خرابي آنها  افزايش  -13
 قيق از تمامي تجهيزات حرارتي و برودتيآوري اطالعات د جمع BMSاز قابليت هاي سيستم  يكي

نظير  الكتريكيو غيره و همچنين تجهيزات  برقي، دمپرها، چيلر، بويلر شيرهايپمپ، فيلتر،  ،نظير فن
باشد كه  روي كامپيوتر پست مركزي مي غيره بر و  UPSترانس، تابلوي برق،  -ژنراتور برق اضطراري 

دريافت سريع آالرم خرابي تجهيزات و رفع  با .ذخيره نمود يبراي مدت طوالنمي توان اين اطالعات را 
 ن با آناليز اطالعات و تصميم گيرييرا افزايش داد و همچن تجهيزاتمفيد  سريع عيب آنها مي توان عمر

براي رفع بار  4ماه گذشته  6اگر يك پمپ در مثالً .نرخ خرابي را كاهش داد توانمنطقي مي  بموقع و
  ؟آن يا تعمير مجدداست  منطقي تر پمپده است آيا تعويض تعمير شنواقص فني 

 
  :راهبري و كاهش پرسنل هزينه هاي نگهداري و كاهش -14

اداري و ، برج هاي تجاري در ساختمانهاي معظم نظيرو راهبري تاسيسات تهويه مطبوع  نگهداري
 Standهايات با سيستم زماني كه كنترل اين تاسيس .باشد با مشكالت فراواني همراه مي بيمارستانها

alone  معمولي يگيرهااندازه  از شود و كنترلرهاي ساده انجام مي ياGage)  براي اندازه گيري  )ها
مقادير راهبري  گروه ،شود ، فشار، رطوبت و غيره استفاده ميحرارتپارامترهاي مختلف نظيردرجه 

ضور و مشاهده فيزيكي ياداشت مي ها و وضعيت و سالمت تجهيزات را با ح gageمتغيرها را از روي 
كنند و برنامه تعميراتي و راهبري خود را تدوين مي نمايند كه اين مستلزم صرف وقت و پرسنل بسيار 

و انتقال  را بعهده دارند سنسورها اندازه گيري پارامترها،  BMSسيستم در صورتيكه در . مي باشد
 وضعيت سالمت و وانجام مي گيرد   real timeتآساني و بصور به مركزي كامپيوتربه  اطالعات آنها

ر تاين تجهيزات به آساني دركامپيو برقاز طريق سنسورها و با چك كردن تابلوي  خرابي تجهيزات نيزيا 
راهبري خود را بنحو  برنامه، راهبري با استفاده از اين اطالعات متمركز گروه .قابل دسترسي مي باشد

 .نمايندمي  نياز واقعي سيستم اجرا براساسروزانه و هفتگي خود را  و بازديدهاي نمودهاحسن تدوين 
توانند اين  ميگروه نگهدارنده نيز ، گروه راهبري مجزا باشند ازشركت نگهدارنده تجهيزات  اگر

 برنامهدفتر شركت خودشان دريافت نموده و  در از طريق خطوط مخابراتي، حتي از راه دوررا اطالعات 
 تاسيسات، ازنرم افزارهايي موجود است كه با دريافت اطالعات  امروزه .تدوين نمايندنگهداري خود را 

  .را تدوين مي نمايند نگهداري راهبري و بطور اتوماتيك برنامه ،نسبت به اولويت آالرمهاي دريافتي
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  هاي ساختمان برقراري اتوماسيون قابل انعطاف براي تمامي عملكرد - 15
 DDC  قابليت هاي سخت افزاري مانند بهره گيري از ورودي و خروجي هاي متعدد ها با استفاده از

و عملكردهاي رياضي براحتي  PIDديجيتال و آنالوگ و امكانات نرم افزاري مانند حلقه هاي كنترلي 
قادر به انجام اتوماسيون دقيق تاسيسات ساختمان چه مكانيكي نظير هواسازها و چه الكتريكي نظير 

اين كنترل به اين جهت قابل انعطاف مي باشد كه تغييرات در نحوه كنترل . ي باشندژنراتور برق م
يكي ديگر از مزاياي استفاده از . بصورت نرم افزاري بوده و نيازي به كابل كشي مجدد تابلوها نمي باشد

 ، استفاده از يك سنسور جهت اندازه گيري و استفاده كل شبكه از نتيجه اين BMSها و  DDCشبكه 
بطور مثال مي توان از يك سنسور براي اندازه گيري درجه حرارت بيرون ساختمان . اندازه گيري است

ها در طبقات مختلف ارسال نمود و در كنترل  DDCاستفاده نمود و مقدار اين پارامتر را به تمامي 
ان هاي مرتفع در سيستم هاي مديريت ساختم. دمپرهاي تمامي هواسازهاي ساختمان از آن استفاده نمود

سيستم هاي كنترلي مختلف نظير تهويه مطبوع، روشنايي، اعالم و اطفا حريق، ) Integration(با تجميع 
كنترل تردد، آسانسور و غيره مي توان با جمع آوري و آناليز اطالعات آنها در يك مجموعه واحد، 

اعــالم آتش سوزي در  براي مثــال در صورت. مديريت فني و حفاظتي ساختمان را بهبود بخشيد
و سيستم روشنايي و همچنين ) Exhaust Fans(ساخـتمان سيستـم تهــويه و فــن هاي تخليــه  

آتش سيستم اطفا حريق مي توانند بصورت هماهنگ عمل نموده كه باعث كنترل و جلوگيري از گسترش 
  .بسادگي قابل اجرا مي باشد BMSدر اين هماهنگي.سوزي شوند

  
  در نتيجه بازده كاري پرسنل)  Comfort (د شرايط راحتي در محيط كاربهبو -16

يكي از محاسن سيستم هاي فني و مديريتي ساختمان افزايش راحتي ساكنين و در نتيجه بازده كاري 
 BMSكه معموال در هيچ گزارش اقتصادي براي محاسبه زمان برگشت سرمايه گذاري سيستم . آنهاست

ي شود ولي در ساختمانهاي اداري معظم نظير بانك و بيمه مي توان رقم قابل در ساختمان گنجانده نم
  .توجهي را منظور نمود و در بيمارستانها اين مزيت از ارزش واالئي برخوردار است

با استفاده از كنترلرهاي قابل برنامه ريزي نقش مهمي در كنترل دقيق پارامترهايي كه باعث  BMSسيستم 
عمده ترين اين پارامترها عبارتند از درجه حرارت، . شوند همواره ايفا مي كندمي  comfortافزايش 

مي   اپراتور راهبري. ، سرعت هوا و همچنين تنظيم روشنايي و نور محيطco2درصد رطوبت، مقدار 
تواند سريعاً از طريق كامپيوتر نياز گرمايي و سرمائي پرسنل را تامين نموده و درجه حرارت و يا رطوبت 

در مكانهاي پر رفت و آمد  co2كنترل . يط را طبق خواست و شرايط فيزيكي پرسنل اصالح نمايدمح
نظير ساختمانهاي اداري، بيمارستانها و دانشگاهها بسيار مهم است كه امروزه با نصب سنسورهاي اندازه 
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ازه گيري شده و در كانال برگشت هواسازها و يا مستقيما در فضاهاي داخلي، اين پارامتر اند co2گيري 
امروزه در ساختمانهاي پيشرفته، كنترل . با تنظيم دمپر هواي تازه، مقدار آن را تحت كنترل قرار مي دهند

روشنائي عالوه بر رسيدن به هدف صرفه جوئي در انرژي الكتريكي به عنوان يك عامل آسايش نيز 
  .محسوب مي شود

 
   BMSبا سيستم  باال بردن سطح علمي مهندسين در نتيجه كار - 17

ارتقاء سطح علمي تكنسين ها و مهندسين مكانيك و برق با استفاده  BMSيكي ديگر از محاسن سيستم 
اين متخصصين براي تطبيق خود با سيستم جديد بمنظور راهبري تاسيسات . از اين سيستم مي باشد

حصيل نمايند كه خود باعث مكانيكي و الكتريكي بايد آموزشهاي الزم در زمينه كامپيوتر و كنترل را ت
پيشرفت سطح علمي آنها شده و آنها بهتر مي توانند آناليز اطالعات دريافتي از تاسيسات را انجام دهند و 
همواره اين تاسيسات را در وضعيت سالم تري نگهداري كرده و در بهينه سازي مصرف انرژي نيز مؤثر 

 .نل را توجيه مي نمايدكه اين خود هزينه پرداختي براي آموزش پرس. باشند

  


