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  معرفي- 1
شركت فناوري هاي راهبردي آرياز به عنوان يك شركت خصوصي و در جهت فعاليت در عرصه فناوري 

و در زمينه هاي مشاوره، آموزش، فروش، اجراي پروژه و  ITيژه در حوزه برق و هاي نوين جهاني به و
خدمات شركت بدون حد و مرز به كليه بخش هاي مختلف جامعه همانند . توليد تاسيس گرديده است

سازمان ها و ارگان هاي دولتي، شركت هاي خصوصي، كارخانه ها و واحدهاي توليدي، مراكز بهداشتي 
كز آموزشي، مراكز نظامي و مردم عادي در حوزه جغرافيايي خاورميانه، با باالترين كيفيت و درماني، مرا
  . ارائه مي گردد

اين مجموعه سعي نموده است با بهره گيري از مديران و كارشناسان متخصص در عرصه هاي گونـاگون،  
بـه فعاليـت هـاي كـاري،     براي جهت بخشيدن . خدماتي به روز و متناسب با نيازهاي مشتريان ارائه نمايد

  :ارزش هايي به عنوان الگوهاي فعاليت شركت به شرح ذيل انتخاب گرديده است
  

 در شـركت  ... تمامي تالش، برنامه ريـزي هـا، تبليغـات، جلسـات، سـمينارها و       .بيان حقيقت
فناوري هاي راهبردي آرياز، مبتني بر بيان واقعيت بدون اضافه و يا كم كـردن مطـالبي بـه اصـل     

 . ودي آن مي باشدوج

 
 تمامي فعاليت هـاي صـورت گرفتـه در شـركت نـه در جهـت جـذب         .توليد مشتري وفادار

لـذا مـواردي   . مشتري، بلكه در راستاي به وجود آوردن مشتريان وفـادار بـه شـركت مـي باشـد     
همچون كيفيت، توجه به ذات اصيل انساني، رضايت مشتري و موارد بسيار ديگر در ايـن حـوزه   

 . گردد تا مشترياني وفادار به وجود آيند رعايت مي

 
 تمامي پرسـنل شـركت موظـف مـي باشـند كليـه       . اطالع رساني بدون حد و مرز و به روز

اطالعات فني، تجاري و مشاوره اي موجود در شركت را بدون در نظـر گـرفتن ميـزان قطعيـت     
نندگان قرار دهند و مشتري و به صورت رايگان در اختيار تمامي مراجعه كنندگان و درخواست ك

بديهي است تمـامي ايـن خـدمات    . در صورت لزوم جلساتي را به صورت رايگان برگزار نمايند
  .براي مراجعه كنندگان تعهدي به همراه نخواهد داشت
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 تمامي فرآيندهاي فني و غير فني شركت بر اساس استانداردها و به گونه  .باالترين حد كيفيت
ي هرگونه خدمات و يا محصول مورد نياز خود را با باالترين حـد  اي شكل گرفته است كه مشتر

 . كيفيت دريافت نمايد

  
 يكي از نقاط قوت . ارائه محصول و خدمات فني بر اساس آخرين فناوري هاي جهاني

شركت، انتخاب و ارائه محصوالت و ارتقاي خدمات فني بر اسـاس آخـرين تحـوالت فنـي در     
ن هميشـه مطمـئن باشـند راه حـل ارائـه شـده داراي بـاالترين        عرصه جهاني مي باشد تا مشتريا

 . استاندارد و در لبه توسعه فناوري تجاري، در عرصه جهاني است

  
 تمامي تالش آن است كه در جهت تهيه كاال، نمايندگي و همكاري فني . همكاري با بهترين ها

خود از جنبه هاي مختلـف   با شركت هاي مادر، آنهايي مورد توجه قرار گيرند كه در زمينه كاري
در زمينه پرسنل و نمايندگان شركت نيز اين وسواس وجود . جزو برترين ها محسوب مي گردند

دارد و اين برتري همكاران مجموعه به صورت مداوم پايش و در صورت لزوم در انتخاب هـاي  
 . صورت گرفته اصالح صورت مي پذيرد
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  مديران شركت
  
  

كارشناس ، )مخابرات ( كترونيك، كارشناس ارشد برق كارشناس ال
  )MBA(ارشد مديريت اجرايي 

 يحيي محمدي مدير عامل

  احسان ظهوركاري  رئيس هيات مديره  كارشناس ارشد بيوالكتريك، )كنترل(كارشناس برق 

عضو هيات علمي گروه برق، دانشكده مهندسي  ،)كنترل (دكتراي برق 
  دانشگاه فردوسي مشهد

محمد باقر نقيبي   برقبخش  فنيمدير 
  سيستاني

  )تبديل انرژي(دكتراي مكانيك 
فني بخش مدير 

  سعيد وحيدي فر  مكانيك

  )الكترونيك( كارشناس ارشد برق
خانه مدير بخش 
  مهديار بامشكي  هوشمند

  )تبديل انرژي(دكتراي مكانيك 
مدير بخش بهينه سازي 

  ايمان ظهوركاري  انرژي

  عليرضا دليري ITمدير بخش شبكه و  )هوش مصنوعي( كارشناس ارشد كامپيوتر

  )الكترونيك(كارشناس برق 
مدير بخش اجراي 

  رشيد خلخالي  پروژه
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  چارت سازماني شركت
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  سوابق كاري-2
 بزرگترين مجري هوشمندسازي ساختمان در شرق كشورشركت فناوري هاي راهبردي آرياز، 

  .مي باشد
  :مي توان به موارد ذيل اشاره نمود اجرا بزرگ اين شركت در حوزهاز جمله پروژه هاي 

  

  
  

  )ميدان بسيج(هتل بين المللي قصر طاليي 
  

  )ميدان جانباز(ساختمان مركزي بانك صادرات 
  

  
 )جاده طرقبه(مجتمع تجاري ويالژ توريست 



 
 

٨ 
 

  رفي خدمات اتوماسيون خانگيمع

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

  

  حوزه شهردار مشهد اجراي سيستم هوشمند سازي -
  ركز ديسپاچينگ شركت توزيع برق مشهدم اجراي سيستم هوشمند سازي -
  موزه بنديان اجراي سيستم هوشمند سازي -

  
  

  .مي باشد كشورهوشمندسازي ساختمان در  مشاوربزرگترين شركت فناوري هاي راهبردي آرياز، 
  :از جمله پروژه هاي بزرگ اين شركت در حوزه مشاوره مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

  
  شعبه مركزي بانك صادرات مشهد هوشمندسازيمشاوره و طراحي سيستم  -
  برج اداري و مالي بين المللي مشهد  مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  .هتل شركت ملي فوالد در مشهد مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  موزه بنديان  مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  هدحوزه شهردار مش مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  پروژه سارا  مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  مركز ديسپاچينگ شركت توزيع برق مشهد مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  مديريت متمركز انرژي شهرك هاي صنعتي خراسان سيستم  مشاوره و طراحي -
  ساختمان تجاري اداري بانك مهرمشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي  -
  ميدان شهدا ساختمان تاالر شهر ستم هوشمندسازيمشاوره و طراحي سي -
  ميدان شهدا BC01پروژه  مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
  پروژه استاديوم امام رضا مشهد مشاوره و طراحي سيستم هوشمندسازي -
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، مي توان به موارد هوشمندسازي ساختمان هاي كوچكاز جمله پروژه هاي اجرا شده در حوزه 
  :ودذيل اشاره نم

  
  )89ساختمان برتر سال (امامت  خيابان  – ساختمان هديش -
  بلوار ملك آباد – ساختمان شركت شالده -
  بلوار معلم – ساختمان پيك آفتاب -
  خيابان  بهار  – ساختمان آقاي بابايي -
  سنابادخيابان  – ساختمان آقاي مقيمي -
  اللهخيابان  –ساختمان آقاي حق پرست  -
  بابك خيابان – ساختمان آقاي موسوي -
  خيابان ابوذر – ساختمان آقاي حسيني -
  خيابان هنرستان – ساختمان آقاي مهدويان -
  خيابان كوثر – ساختمان آقاي همتي -
 خيابان عدالت – ساختمان آقاي حسيني -

  خيابان رضا –جواهري پارسيس  -
  خيابان ابوذر غفاري –ساختمان آقاي طوسي  -
  خيابان رضا- ساختمان آقاي دوگاني -
  خيابان كالهدوز-رنژادساختمان آقاي مي -
  خيابان كمال الملك –ساختمان آقاي گنجعلي  -
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  محصول پيشنهادي -3
در آمريكا  G4شركت فناوري هاي راهبردي آرياز نماينده انحصاري محصول هوشمندسازي شركت 

  .خراسان رضوي مي باشد
دنيا محسوب  اين محصول يكي از بهترين و مقرون به صرفه ترين محصوالت هوشمندسازي در سطح

  . مي گردد
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  :از جمله امكانات مهم اين محصول مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
  

 اين محصول يكي از كاملترين سيستم هاي هوشمند ساختمان محسوب مي گردد :كامل بودن .1

a. روشن و خاموش كردن روشنايي 

b. ديمرينگ روشنايي 

c. رمايشكنترل سيستم سرمايش و گ 

d. كنترل پرده برقي 

e. كنترل پريزهاي برق 

f. سيستم دزدگير 

g. سيستم اعالم حريق 

h. سنسورهاي هوشمند تشخيص حركت و نور 

i.  كليدهاي هوشمند با صفحه نمايش 

j. كليدهاي هوشمند چند پل 

k.  صفحات نمايش و كنترلLCD رنگي ديواري و قابل حمل و نقل 

l. ريموت كنترل 

 
صول با قابليت برنامه ريزي دستي در سراسر دنيا مي تنها مح G4 :قابليت برنامه ريزي آسان .2

بنابراين استفاده كننده بدون نياز به آموزش و اتصال به كامپيوتر و تنها به صورت دستي . باشد
 .  مي تواند برنامه ها و سناريوهاي سيستم را تغيير دهد

 
اين سيستم و طراحي با توجه به فارسي بودن كليه منوها و گزينه هاي  :قابليت استفاده آسان .3

براي هر رده سني و با هر سطح تحصيالت بسيار ساده  G4منحصر به فرد، استفاده از محصول 
 .و آسان مي باشد

 
ساله و  2، تنها محصول در ايران با گارانتي تعويض G4محصول  :ساله 2گارانتي تعويض  .4

  .بدون قيد و شرط مي باشد
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  ز؟چرا شركت فناوري هاي راهبردي آريا -4
از جمله مهم ترين داليل براي انتخاب شركت فناوري هاي راهبردي آرياز، مي توان به موارد ذيل اشاره 

  :نمود
  

 بزرگترين مجري هوشمندسازي شرق كشور -

 بزرگترين مشاور هوشمندسازي كشور -

 نماينده انحصاري و رسمي محصوالت هوشمندسازي -

 ساله در مشهد 2ارائه گارانتي تعويض  -

 ارشناسان و تيم فني مجرب و با سابقهدارا بودن ك -

 اجراي سيستم برق، مكانيك و هوشمندسازي ساختمان به صورت كليد در دست -

 آموزش كامل سيستم به استفاده كننده نهايي به صورت رايگان -

 ساله 10خدمات پس از فروش  -
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  سناريوها در خانه هوشمند- 5
. وز سخت كاري قصد داريد به منزل برگرديدفرض كنيد در خارج از منزل هستيد و پس از يك ر

دوست داريد در ابتدا كه وارد مي شويد، سونا و جكوزي در دماي مناسب آماده باشند تا بتوانيد خستگي 
سپس در يك دماي مناسب و مطبوع به استراحت پرداخته و قهوه . يك روز كار را از تن به در نماييد

كه از جاي خود برخيزيد، نور المپ ها را تنظيم كنيد و فضا را براي بتوانيد بدون آن. شما نيز آماده باشد
  . يك استراحت آرام آماده سازيد

  
شما قادر خواهيد بود از طريق موبايل و يا تلفن و با شماره گيري تلفن منزل از هر جاي دنيا، به سيستم 

جكوزي را از طريق تلفن  پس از اتصال قادر خواهيد بود دماي سونا و. ساختمان هوشمند متصل شويد
تنظيم نماييد، به قهوه ساز فرمان دهيد روشن شود و سيستم تهويه مطبوع منزل را در دماي مطلوب تنظيم 

  .نماييد
  

هنگامي كه با خودرو وارد پاركينگ مي شويد، چراغ هاي مسير و پاركينگ به صورت خودكار روشن  
  . تان روشن مي كندمي شود و مسير را براي شما تا درب ورودي منزل

  
ديگر الزم نيست از يك دسته كليد براي ورود به منزلتان استفاده كنيد، فقط كافي است انگشت خود را 
برروي قفل درب قرار داده و سيستم ساختمان هوشمند بر اساس اثر انگشت شما، درب ورودي را باز 

  . مي كند
  

ا تشخيص داده و به صورت خودكار روشن   به محض ورود به منزل، چراغ هاي راهرو حضور شما ر
  . مي شوند

  
  

در بدو ورود و بر روي ديوار، صفحه نمايش لمسي رنگي تعبيه شده است كه تنها با لمس كردن كليد    
به عنوان مثال سيستم دزدگير . تمام سيستم ها به حالت از پيش تعريف شده در مي آيند "ورود به منزل "

يي كه تعريف شده است روشن مي شوند، پرده ها باز مي شوند و سيستم تهويه غير فعال شده، چراغ ها
  . مطبوع به حالت از پيش تعريف شده در مي آيد

  

ايجاد شرايط 
مطلوب قبل از 
 حضور در منزل

كنترل خودكار چراغ 
هاي حياط و 

 پاركينگ

مانيتور رنگي و 
ر لمسي بر روي ديوا
جهت كنترل تمام 
 سيستم هاي خانه

 قفل اثر انگشتي

روشن شدن 
 خودكار چراغ ها
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به محض ورود به حمام و . در ادامه شما جهت استفاده از سونا و جكوزي مي خواهيد وارد حمام شويد
شخيص داده و روشن مي شوند و تا بدون استفاده از هيچ كليدي، چراغ هاي حمام حضور شما را ت
  . مادامي كه شما در حمام حضور داريد، روشن باقي خواهند ماند

  
  

پس از خروج از حمام و مراجعه به آشپزخانه مالحظه خواهيد نمود كه قهوه ساز، قهوه شما را به 
  . صورت داغ آماده نموده است و براي صرف آن به قسمت پذيرايي مراجعه مي كنيد

  
  

براي اين كه . عنوان مثال دوست داريد در هنگام صرف قهوه، يك مسابقه فوتبال را مالحظه كنيدبه 
شرايط منزل جهت ديدن يك مسابقه جذاب فوتبال آماده گردد، كافي است دكمه سناريوي تماشاي 

پس از آن پرده ها جهت كاهش نور . تلويزيون را برروي ريموت كنترل ساختمان هوشمند فشار دهيد
سته مي شوند، برخي از چراغ ها خاموش شده، برخي ديگر نورشان كم مي شود، سيستم سرمايش و ب

  . گرمايش به دماي مطلوب شما در هنگام ديدن تلويزيون تغيير وضعيت مي دهد
  

  

، ماهواره و ضبط صوت، بايد براي هر كدام از يك  DVDحال در نظر بگيريد كه براي ديدن تلويزيون، 
استفاده كنيد، اين تنها در صورتي است كه ريموت كنترل هاي مربوط به اسپليت را به آن  ريموت كنترل
  ! اضافه نكنيم

اما در ساختمان هوشمند شما تنها و تنها به يك ريموت كنترل نياز داريد و از طريق ريموت كنترل 
كه كليه تجهيزات داراي ساختمان هوشمند نه تنها قادر خواهيد بود كليه سيستم ها را كنترل نماييد، بل

، اسپليت و غيره را نيز توسط همان ريموت كنترل DVDريموت كنترل همانند تلويزيون، ماهواره، 
  .ساختمان هوشمند مي توانيد كنترل نماييد

  
  

در حين ديدن تلويزيون مي خواهيد بدانيد كه آيا چراغ مربوط به اتاقي كه در طبقه باال واقع شده است 
ير؟ فقط كافي است برروي ريموت كنترل ساختمان هوشمند، وضعيت چراغ مذكور را روشن است يا خ

بنابراين ريموت كنترل هاي مورد استفاده در ساختمان هوشمند قادر مي باشند، . مورد بررسي قرار دهيد
  . متر تجهيزات را مورد كنترل و نظارت قرار دهند 100بدون نياز به ديد مستقيم و تا فاصله 

  

 حمام خودكار

كنترل تجهيزات 
 آشپزخانه

سناريوي تماشاي 
 تلويزيون

انجام كليه فعاليت 
ها تنها با استفاده از 
 يك ريموت كنترل
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به محض ورود مهمانان و جهت آماده سازي تمام بخش ها همانند . رض كنيد مهمان داريدحال ف
تنها الزم است كليد سناريوي ورود مهمان را برروي ريموت كنترل ... نورپردازي، سرمايش و گرمايش و 

ن مثال در اين حالت تمامي چراغ هاي خانه به حالت از قبل تعريف شده در مي آيند، به عنوا. فشار دهيد
چراغ هاي دكوراتيو روشن مي شوند تا تابلوها و معماري داخلي ساختمان بيشتر به چشم آيد، چراغ 
راهروها و لوسترهاي قسمت پذيرايي روشن مي شود و سيستم پخش صوت به صورت خودكار شروع 

همان به پخش يك موزيك ماليم مي كند و سيستم سرمايش و گرمايش نيز به حالت تعريف شده براي م
  . تبديل مي شود

  
  

زمان صرف شام فرا مي رسد، پس از هدايت مهمانان به قسمت پذيرايي، شما كافي است برروي  حال
پس از آن چراغ هاي موجود بر روي ميز شام . ريموت كنترل دكمه مربوط به سناريوي شام را فشار دهيد

ايي خاموش شده و چراغ هاي به صورت رمانتيك نورشان كم مي شود، چراغ هاي اصلي قسمت پذير
مخفي روشن مي شوند، همچنين سيستم سرمايش و گرمايش بر اساس حالت تعيين شده در هنگام شام 
كار مي كند و شما با استفاده از همان ريموت كنترل، مي توانيد به سادگي موزيكي متناسب با شام 

  .انتخاب كنيد
  

  

گي و استراحت فرا مي رسد و شما قصد داريد براي پس از صرف شام و رفتن مهمانان، موقع رفع خست
بهتر است نگران چيزي نباشيد، فقط كافي است به اتاق خواب مراجعه نموده و در . خواب آماده شويد

تمامي        . با فشردن يك دكمه، خانه براي سناريوي خواب آماده مي شود. رختخواب دراز بكشيد
وجود در اتاق خواب نورش كم مي شود، سيستم دزدگير خانه چراغ م. چراغ هاي خانه خاموش مي شود

فعال شده و شما مي توانيد باز و يا بسته بودن درب ها و پنجره ها را نيز بر روي ريموت كنترل خود 
  .چك كنيد

  
  

به محض آنكه درب . حال فرض كنيد در نيمه هاي شب نياز داريد به سرويس بهداشتي مراجعه كنيد
ز مي كنيد، چراغ هاي مسير تا سرويس بهداشتي به صورت خودكار و با نور كم كه اتاق خواب را با

چشم شما را در تاريكي اذيت نكند و بقيه اهالي خانه را بيدار ننمايد، روشن مي شود و شما به راحتي 
  .مي توانيد تا سرويس بهداشتي راه خود را پيدا نماييد

 سناريوي مهمان

 سناريوي صرف شام

 سناريوي خواب

كنترل روشنايي 
 خودكار



 
 

١٦ 
 

  رفي خدمات اتوماسيون خانگيمع

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

  

تشخيص داده مي شود و چراغ و فن سرويس بهداشتي به محض ورود به سرويس بهداشتي، وجود شما 
به محض خروج از سرويس . به صورت خودكار روشن مي شوند، بدون آنكه به دخالت شما نياز باشد

  . بهداشتي چراغ آن خاموش شده و فن آن براي مدتي روشن باقي خواهد ماند
  

  

ي است چمدان خود را برداشته و فقط كاف. در صبح روز بعد شما آماده رفتن به يك سفر خواهيد شد
در هنگام خروج از منزل و در نزديك . آماده رفتن باشيد و تمامي سيستم ها را به خانه هوشمند بسپاريد

درب ورودي، مانيتور لمسي قرار دارد كه شما فقط كافي است كليد خروج از خانه را بر روي آن لمس 
زم را خاموش كرده، وسايل برقي همانند اتو و چاي بدين ترتيب خانه هوشمند كليه چراغ هاي ال. كنيد

ساز را از برق جدا مي كند، وضعيت باز و يا بسته بودن درب ها و پنجره ها را به اطالع شما مي رساند، 
  .پرده ها را بسته و دزدگير منزل را فعال مي سازد

  
  

بت امنيت منزل راحت باشد شما در يك شهر ديگر و در هنگام مسافرت و به جهت آنكه خيالتان از با
دوست داريد به نوعي حضور خود در خانه را شبيه سازي نماييد تا در صورتي كه كسي خانه را زير نظر 

كافي است شماره تلفن خانه را با موبايل و يا تلفن معمولي بگيريد . داشته باشد متوجه غيبت شما نشود
  .تم هاي خانه را تحت كنترل و نظارت قرار دهيدو پس از ورود رمز عبور، قادر خواهيد بود تمام سيس

به عنوان مثال مي توانيد پرده ها را باز و بست كنيد، چراغ ها را روشن و خاموش كنيد، چك كنيد كه آيا 
چراغي روشن يا خاموش است، وسيله برقي در حال كار است و مهم تر از آن بتوانيد فضاي سبز خود را 

  !آبياري نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرويس بهداشتي 
 خودكار

وي خروج از سناري
 خانه

كنترل و نظارت بر 
 خانه از راه دور
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  :را به شرح زير دسته بندي نمود سناريوها به تفكيك فضاهمچنين مي توان 
  

  :ورودي ساختمان هنگام ورود
  روشن شدن مسيرهاي روشنايي مورد نياز در مسير ورود تا رسيدن به محل مورد نظر -
  ايجاد دماي مطلوب در هنگام ورود و تعريف دماي مطلوب در هنگام حضور در منزل -
  صوتي يا تصويريراه اندازي سيستم  -
  راه اندازي قهوه جوش و يا چاي ساز -
  )در دو زمان شب و روز( امكان تطبيق نور فضاي داخلي با نور موجود در محيط  -
  )در دو زمان شب و روز( امكان تطبيق پرده ها و چراغهاي پشت پرده با زمان حضور  -
  امكان گزارش گيري زمان و تعداد ورود و خروج در شرايط خاص -

  
  :ساختمان هنگام خروجورودي 

  خاموش شدن كليه مسيرهاي روشنايي -
  ايجاد دماي مطلوب در هنگام خروج و تعريف دماي مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل -
  )در دو زمان شب و روز( امكان تطبيق پرده ها و چراغهاي پشت پرده با زمان حضور  -
  امكان شبيه سازي حضور در منزل -
  باز و يا بسته بودن درب و پنجره ها امكان گزارش گيري از وضعيت -
  خاموش كردن سيستم صوتي و يا تصويري -
  خارج كردن مسيرهاي كنترلي از مدار -
كنترل زمان بندي باز و يا بسته شدن پرده ها و يا حتي يك مسير روشنايي جهت تامين نور الزم  -

  براي گلهاي زينتي
  امكان گزارش گيري دما و وضعيت آب و هواي محيط خارج -

  
  الن پذيراييس

  در خصوص كنترل پرده ها) روز و شب(امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
 امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز  -

ديم، آباژورها % 75چراغهاي تابلوهاي نقاشي روشن، روشنايي دكوراتيو با  :مثال مد مهمان
  .سيستم صوتي با صداي ماليم راه اندازي گردد روشن، چراغ هاي بوفه تزئيي روشن و
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  )با توجه به تعداد افراد حاضر و دماي دلخواه مهمانان( ايجاد دماي مطلوب با كاربرهاي متفاوت  -
  ...)روشنايي، دما، پرده ها و (امكان كنترل و گزارش گيري ساير فضاها  -

  
  ناهار خوري

  ص كنترل پرده هادر خصو) روز و شب(امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
  . امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز -

ديم، نور مخفي روشن و سيستم % 35روشنايي سقفي خاموش، روشنايي دكوراتيو با  :مثال مد شام
  .صوتي با صداي ماليم راه اندازي گردد

نوع غذاي در حال سرو و دماي با توجه به ( ايجاد دماي مطلوب با كاربري هاي متفاوت  -
  )مناسب بنا به تعداد حاضرين و فصل سال

  
  :آشپزخانه

  در خصوص كنترل پرده ها) روز و شب( امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
  امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز -

موش، چراغ باالي اجاق روشن، روشنايي سقفي روشن، روشنايي بوفه خا :مثال مد طبخ غذا
  هود روشن و درجه حرارت به حداقل مطلوب 

هنگام طبخ غذا، ( ايجاد دماي مطلوب و راه اندازي فن هاي تخليه هوا بسته به نوع كاربري  -
  )صرف صبحانه، شستشوي ظروف و يا نظافت

  
  اتاق نشيمن

  هادر خصوص كنترل پرده ) روز و شب( امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
  امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز -

ديم، آباژورها % 30پرده ها بسته، چراغهاي سقفي خاموش، روشنايي دكوراتيو با  :مثال مد سينما
  .خاموش و سيستم صوتي خاموش گردد

  ايجاد دماي مطلوب -
 از همان فضا) پنجره ها روشنايي، دما و(امكان كنترل و گزارش گيري ساير فضاها  -
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  اتاق خواب اصلي
  امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز -
  در خصوص كنترل پرده ها) روز و شب(امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
  امكان تلفيق كنترل روشنايي، كنترل پرده ها و سيستم صوت و كنترل هاي الزم در فضاي حمام -

راه اندازي سيستم صوتي با صداي ماليم، ايجاد نور ماليم با تنظيم پرده ها  :مد صبح بخير مثال
و استفاده از نور طبيعي موجود در محيط، گزارش ساعت، دما و وضعيت آب و هواي محيط 
خارج، ايجاد دماي مطلوب در فضاي حمام، آماده سازي و راه اندازي دوش و سوناي ايستاده، 

  ...وه جوش و راه اندازي قه
  ...)خواب، بعد از حمام، آرايش، استراحت و (ايجاد دماي مطلوب با كاربري هاي متفاوت  -
  از همان محل) روشنايي، دما، پرده ها و پنجره ها( امكان كنترل و گزارش گيري ساير فضاها  -
  فعال و يا غير فعال نمودن سيستم امنيتي -

  
  اتاق هاي خواب

  هاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز امكان كنترل و تعريف سناريو -
  در خصوص كنترل پرده ها) روز و شب( امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
  امكان تلفيق كنترل روشنايي، كنترل پرده ها و سيستم صوت -

غير فعال كردن سيستم صوت، ايجاد نور با شدت نور الزم جهت مطالعه، تنظيم  :مثال مد مطالعه
  ه از نور طبيعي موجود در محيط، ايجاد دماي مطلوب در فضاپرده و استفاد

  
  :سرويس بهداشتي مهمان

  ايجاد روشنايي بر اساس حضور، بدون نياز به لمس كردن كليدهاي فرمان -
فعال كردن با تاخير پس از ورود و غير فعال كردن با تاخير (كنترل فن تخليه بو در زمان الزم  -

  )پس از خروج
هت امكان دنبال كردن اخبار مهم، گزارش فوتبال، سريال و يا فيلم در امكان توزيع صوت ج -

  حال پخش
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  نيازهاي كنترلي در فضاي مشاعات يك ساختمان مسكوني با تفكيك فضاها
  

  راه پله ها
  ايجاد روشنايي بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده -
  ز روشنايي اضطراريامكان كنترل دسترسي و هماهنگي در مواقع اضطراري و استفاده ا -

  
  :پاركينگ

  ايجاد روشنايي بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده -
  باز و بسته شدن درب ورود و خروج با نزديك شدن اتوموبيل ساكنين در هنگام تردد -
  كنترل فن هاي تخليه هوا بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده -
  امكان مانيتور كردن فضاي پاركينگ از داخل واحدها -

  
  ...)استخر، سونا، جكوزي، سالن ورزش و ( فضاي ورزشي 

هنگام ورود و بعد از خروج با امكان ) با تفكيك( امكان كنترل روشنايي فضاهاي ورزشي  -
  تعريف سناريوهاي متفاوت بسته به نوع كاربري

  امكان توزيع صوت در فضاي ورزشي -
  امكان ديم كردن نور فضاي استخر -
فضاي ورزش، فعال و يا غير فعال كردن نقاط كنترل از داخل واحد امكان كنترل، مانيتورينگ  -

  راه اندازي سونا و جكوزي قبل از مراجعت به فضاي ورزشي: مانند
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  قابليت هاي سيستم-6

  :از جمله قابليت هايي كه با اجراي سيستم هوشمند حاصل مي گردد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
  

  ش كردن روشناييروشن و خامو: موضوع
بدين . با استفاده از اين سيستم مي توان خطوط روشنايي را تحت كنترل سيستم هوشمند در آورد :شرح

وسيله كاربر قادر خواهد بود از طريق كليدهاي هوشمند، صفحات نمايش لمسي، ريموت كنترل و 
  . موبايل خطوط روشنايي را روشن و يا خاموش نمايد

  : سناريوها
در هنگام ورود به خانه و تنها با فشردن يك كليد، كليه روشنايي هاي مورد نظر : دسناريو ورو -

  .به صورت خودكار روشن مي گردد
در هنگام خروج از خانه و تنها با فشردن يك كليد، كليه روشنايي هاي مورد : سناريو خروج -

  .نظر خاموش مي گردد
ليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف در هنگام مهماني و تنها با فشردن يك ك: سناريو مهمان -

  .شده، روشنايي ها را كنترل نمود
در هنگام صرف شام و تنها با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف : سناريو شام -

  .شده، روشنايي ها را كنترل نمود
ورد در هنگام خواب و تنها با فشردن يك كليد مي توان كليه روشنايي هاي م: سناريو خواب -

  .نياز را خاموش نمود
 SMSدر هنگام حضور در بيرون از ساختمان و تنها با استفاده از : سناريو شبيه سازي حضور -

  . مي توان با روشن و خاموش نمودن روشنايي، حضور در منزل را شبيه سازي نمود
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  خطوط روشنايي) تغيير تدريجي نور(ديمرينگ : موضوع
بدين وسيله . مي توان ميزان روشنايي را به صورت تدريجي تغيير داد با استفاده از اين سيستم :شرح

كاربر قادر خواهد بود از طريق كليدهاي هوشمند، صفحات نمايش لمسي، ريموت كنترل و موبايل ميزان 
  . روشنايي المپ ها را به صورت تدريجي كنترل نمايد

  : سناريوها
سطح نور المپ ها را به ن يك كليد، مي توان در هنگام مهماني و تنها با فشرد: سناريو مهمان -

  .حالت دلخواه در آورد
سطح نور المپ ها را به مي توان در هنگام صرف شام و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو شام -

  .حالت دلخواه در آورد
نور برخي از المپ ها را كم در هنگام خواب و تنها با فشردن يك كليد مي توان : سناريو خواب -

  .نمود
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  پرده و كركره برقي: موضوع
با استفاده از اين سيستم مي توان باز و بسته بودن و تغيير جهت پرده ها و كركره هاي برقي را  :شرح

بدين وسيله كاربر قادر خواهد بود از طريق كليدهاي هوشمند، صفحات نمايش . تحت كنترل در آورد
  .  يا بسته نموده و جهت آن را تغيير دهدلمسي، ريموت كنترل و موبايل پرده را باز و 

  : سناريوها
مي توان به صورت خودكار در هنگام ورود به خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو ورود -

  . پرده ها را باز نمود
مي توان كليه پرده ها را به در هنگام خروج از خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو خروج -

  .تصورت خودكار بس
در هنگام مهماني و تنها با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف : سناريو مهمان -

  . پرده ها را كنترل نمودشده، 
در هنگام صرف شام و تنها با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف : سناريو شام -

  . پرده ها را كنترل نمودشده، 
پرده هاي مورد نظر را تنها با فشردن يك كليد مي توان كليه  در هنگام خواب و: سناريو خواب -

  .بست
 SMSدر هنگام حضور در بيرون از ساختمان و تنها با استفاده از : سناريو شبيه سازي حضور -

  . ، حضور در منزل را شبيه سازي نمودباز و بسته نمودن پرده هامي توان با 
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  سيستم صوت هوشمند: موضوع
مي توان در كليه فضاها به صورت موزيك، صوت و راديو را به صورت از اين سيستم  با استفاده :شرح

بدين وسيله كاربر قادر خواهد بود از طريق كليدهاي هوشمند، . مركزي و آدرس پذير پخش نمود
را ... نوع منبع صوت، آهنگ مورد نظر، شدت صوت و صفحات نمايش لمسي، ريموت كنترل و موبايل 

    مايدپخش و كنترل ن
  : سناريوها

مي توان به صورت خودكار در هنگام ورود به خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو ورود -
   . سيستم صوت را فعال نمود

سيستم صوت را مي توان در هنگام خروج از خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو خروج -
  .خاموش نمود

با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف  در هنگام مهماني و تنها: سناريو مهمان -
   . آهنگ هاي مورد نظر را به صورت خودكار پخش نمودشده، 

در هنگام صرف شام و تنها با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف : سناريو شام -
  .  آهنگ هاي مورد نظر را به صورت خودكار پخش نمودشده، 

منبع صوتي مورد نظر را ام خواب و تنها با فشردن يك كليد مي توان در هنگ: سناريو خواب -
  . روشن و يا خاموش نمود

 SMSدر هنگام حضور در بيرون از ساختمان و تنها با استفاده از : سناريو شبيه سازي حضور -
  . ، حضور در منزل را شبيه سازي نمودپخش موزيك يا راديومي توان با 
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  مايش و گرمايشكنترل سيستم سر: موضوع
با استفاده از اين سيستم مي توان كليه سيستم هاي سرمايش و گرمايش شامل گرمايش از كف،  :شرح

بدين وسيله كاربر قادر خواهد بود از طريق كليدهاي . را كنترل نمود... اسپليت يونيت، هواساز و 
ايش را روشن و خاموش هوشمند، صفحات نمايش لمسي، ريموت كنترل و موبايل منابع سرمايش و گرم

  .نموده و درجه حرارت را به صورت خودكار كنترل نمايد
  : سناريوها

مي توان به صورت خودكار در هنگام ورود به خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو ورود -
    . تهويه مطبوع را روشن نمودسيستم 

مي توان سيستم تهويه د، در هنگام خروج از خانه و تنها با فشردن يك كلي: سناريو خروج -
  . مطبوع را خاموش نمود

در هنگام مهماني و تنها با فشردن يك كليد، مي توان بر اساس برنامه تعريف : سناريو مهمان -
    . مي توان سيستم تهويه مطبوع را به درجه حرارت دلخواه تنظيم نمودشده، 

توان بر اساس برنامه تعريف در هنگام صرف شام و تنها با فشردن يك كليد، مي : سناريو شام -
  .   مي توان سيستم تهويه مطبوع را به درجه حرارت دلخواه تنظيم نمودشده، 

سيستم تهويه مطبوع را در هنگام خواب و تنها با فشردن يك كليد مي توان : سناريو خواب -
  . كنترل نمود

و قبل از  SMSبازگشت به ساختمان و با ارسال يك در هنگام : بازگشت به ساختمان سناريو -
رسيدن به ساختمان مي توان سيستم تهويه مطبوع را روشن و در درجه حرارت دلخواه تنظيم 

   . نمود
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  كنترل پريزهاي برق: موضوع
با استفاده از اين سيستم مي توان كليه پريزهاي برق متصل به سيستم هوشمند را روشن و يا  :شرح

بود از طريق كليدهاي هوشمند، صفحات نمايش لمسي،  بدين وسيله كاربر قادر خواهد. خاموش نمود
  .ريموت كنترل و موبايل برق پريزها را قطع و يا وصل نمايد

  : سناريوها
مي توان به صورت خودكار در هنگام ورود به خانه و تنها با فشردن يك كليد، : سناريو ورود -

  .    پريزهاي تعريف شده را برق دار نمود
مي توان برق پريزهاي خروج از خانه و تنها با فشردن يك كليد،  در هنگام: سناريو خروج -

  . تعريف شده را قطع نمود
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  سيستم دزدگير: موضوع
با استفاده از اين سيستم مي توان با حذف سيستم دزدگير معمولي، از سيستم دزدگير هوشمند  :شرح

  . استفاده نمود
  : سناريوها

و ورود رمز عبور، مي توان  به خانه و تنها با فشردن يك كليد در هنگام ورود: سناريو ورود -
 .سيستم دزدگير را غير فعال نمود

و ورود رمز عبور، مي توان  در هنگام خروج از خانه و تنها با فشردن يك كليد: سناريو خروج -
 .سيستم دزدگير را فعال نمود
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  لمسي LCDصفحه نمايش رنگي : موضوع
با استفاده از اين . نمايش رنگي داراي دو نوع ديواري و قابل حمل و نقل مي باشند اين صفحات :شرح

  . صفحات نمايش مي توان كليه سيستم هاي يك ساختمان را تحت كنترل در آورد
  : قابليت ها

 روشن و خاموش كردن خطوط روشنايي -

 ديم كردن خطوط روشنايي -

 كنترل سيستم صوت و موزيك -

 كنترل سيستم دزدگير -

 ترل سيستم سرمايش و گرمايشكن -

 كنترل پرده و كركره برقي -

  فعال سازي سناريوها -
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 LCDكليدهاي هوشمند با صفحه نمايش : موضوع

با استفاده از اين كليدها مي . با منوي فارسي مي باشد LCDاين كليدها داراي صفحه نمايش  :شرح
  . آورد توان كليه سيستم هاي يك ساختمان را تحت كنترل در

  : قابليت ها
 روشن و خاموش كردن خطوط روشنايي -

 ديم كردن خطوط روشنايي -

 كنترل سيستم صوت و موزيك -

 كنترل سيستم دزدگير -

 كنترل سيستم سرمايش و گرمايش -

 كنترل پرده و كركره برقي -

  فعال سازي سناريوها -
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 كليدهاي هوشمند چند پل: موضوع

با استفاده از اين كليدها . ي مختلف مي تواند مورد استفاده قرار گيرداين كليدها در تعداد پل ها :شرح
  . مي توان بخش هايي از امكانات ساختمان را تحت كنترل در آورد

  : قابليت ها
 روشن و خاموش كردن خطوط روشنايي -

 ديم كردن خطوط روشنايي -

 كنترل پرده و كركره برقي -

  فعال سازي سناريوها -
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 كاره 9ي هوشمند سنسورها: موضوع

اين سنسورها داراي قابليت هاي مختلف چند سنسور در يك سنسور واحد مي باشد و مي تواند  :شرح
  . در بخش هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد

  : قابليت ها
 تشخيص حركت -

 سنجش ميزان نور -

 كنترل تجهيزات مادون قرمز -

  تايمرهاي قابل برنامه ريزي -
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  


