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  زيت هاي خانه هوشمندم- 1
. فرض كنيد در خارج از منزل هستيد و پس از يك روز سخت كاري قصد داريد به منزل برگرديد

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 . روز كار را از تن به در نماييد يك

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

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

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

  .نماييد
  

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

  
ديگر الزم نيست از يك دسته كليد براي ورود به منزلتان استفاده كنيد، فقط كافي است انگشت خود را 

ه و سيستم ساختمان هوشمند بر اساس اثر انگشت شما، درب ورودي را باز برروي قفل درب قرار داد
  . مي كند

  
به محض ورود به منزل، چراغ هاي راهرو حضور شما را تشخيص داده و به صورت خودكار روشن   

  . مي شوند
  

  

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

غير فعال شده، چراغ هايي كه تعريف شده است روشن مي شوند، پرده ها باز مي شوند و سيستم تهويه 
  . 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 
لمسي بر روي ديوار 
جهت كنترل تمام 
 سيستم هاي خانه

 قفل اثر انگشتي

روشن شدن 
 خودكار چراغ ها
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به محض ورود به حمام و . اده از سونا و جكوزي مي خواهيد وارد حمام شويددر ادامه شما جهت استف
بدون استفاده از هيچ كليدي، چراغ هاي حمام حضور شما را تشخيص داده و روشن مي شوند و تا 

  . مادامي كه شما در حمام حضور داريد، روشن باقي خواهند ماند
  

  

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

  
  

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

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

  . 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، 
ترل استفاده كنيد، اين تنها در صورتي است كه ريموت كنترل هاي مربوط به اسپليت را به آن ريموت كن

  ! اضافه نكنيم

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

، 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 
ا خير؟ فقط كافي است برروي ريموت كنترل ساختمان هوشمند، وضعيت چراغ مذكور را روشن است ي

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 
ه از ها تنها با استفاد

 يك ريموت كنترل
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به محض ورود مهمانان و جهت آماده سازي تمام بخش ها همانند . ل فرض كنيد مهمان داريدحا
تنها الزم است كليد سناريوي ورود مهمان را برروي ريموت كنترل ... نورپردازي، سرمايش و گرمايش و 

نوان مثال در اين حالت تمامي چراغ هاي خانه به حالت از قبل تعريف شده در مي آيند، به ع. 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 

ي مهمان به پخش يك موزيك ماليم مي كند و سيستم سرمايش و گرمايش نيز به حالت تعريف شده برا
  . 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

ذيرايي خاموش شده و چراغ هاي به صورت رمانتيك نورشان كم مي شود، چراغ هاي اصلي قسمت پ
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
  

  

خستگي و استراحت فرا مي رسد و شما قصد داريد براي پس از صرف شام و رفتن مهمانان، موقع رفع 
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
غ موجود در اتاق خواب نورش كم مي شود، سيستم دزدگير خانه چرا. 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
باز مي كنيد، چراغ هاي مسير تا سرويس بهداشتي به صورت خودكار و با نور كم كه  اتاق خواب را

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
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ما تشخيص داده مي شود و چراغ و فن سرويس بهداشتي به محض ورود به سرويس بهداشتي، وجود ش
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
  

  

كافي است چمدان خود را برداشته و فقط . 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 
ي الزم را خاموش كرده، وسايل برقي همانند اتو و چاي بدين ترتيب خانه هوشمند كليه چراغ ها. 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

  
  

بابت امنيت منزل راحت باشد  شما در يك شهر ديگر و در هنگام مسافرت و به جهت آنكه خيالتان از
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
  .سيستم هاي خانه را تحت كنترل و نظارت قرار دهيدو پس از ورود رمز عبور، قادر خواهيد بود تمام 

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

سناريوي خروج از 
 خانه

كنترل و نظارت بر 
 خانه از راه دور
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  سناريوها به تفكيك فضا-2
  :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 تصويري راه 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 خروج ورودي

  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 -
  ت باز و يا بسته بودن درب و پنجره هاامكان گزارش گيري از وضعي -
  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 -

  
  سالن پذيرايي

  در خصوص كنترل پرده ها) روز و شب(امكان تعريف سناريوهاي متفاوت  -
 امكان كنترل و تعريف سناريوهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز  -
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ديم، آباژورها % 75چراغهاي تابلوهاي نقاشي روشن، روشنايي دكوراتيو با  :مثال مد مهمان
  .و سيستم صوتي با صداي ماليم راه اندازي گرددروشن، چراغ هاي بوفه تزئيي روشن 

  )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

  وص كنترل پرده هادر خص) 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 -

اموش، چراغ باالي اجاق روشن، روشنايي سقفي روشن، روشنايي بوفه خ :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

  ها در 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) و پنجره هاروشنايي، دما (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  :ل مد صبح بخيرمثا
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، 

  ...هوه جوش و راه اندازي ق
  ...)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

  وهاي متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز امكان كنترل و تعريف سناري -
  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
  ده از نور طبيعي موجود در محيط، ايجاد دماي مطلوب در فضاپرده و استفا

  
  :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
جهت امكان دنبال كردن اخبار مهم، گزارش فوتبال، سريال و يا فيلم در امكان توزيع صوت  -

  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 -
  از روشنايي اضطراريامكان كنترل دسترسي و هماهنگي در مواقع اضطراري و استفاده  -

  
  :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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  اجزاي اصلي سيستم-3

 توضيح توضيحات سيستم گروه

 On/Offكنترل روشنايي  عملگرهاي تابلويي

مورد  اين سيستم جهت روشن و خاموش كردن خطوط روشنايي
اين بخش در واقع عملگر اصلي كنترل روشنايي . استفاده قرار مي گيرد

 .محسوب مي گردد

به ازاي هر خط 
 روشنايي

 عملگرهاي تابلويي
كنترل روشنايي به صورت 

 ديمرينگ

اين سيستم جهت روشن و خاموش كردن خطوط روشنايي و نيز تغيير 
 شدت ميزان روشنايي مورد استفاده قرار مي گيرد

ه ازاي هر خط ب
روشنايي با قابليت 

 ديمرينگ

 ماژول هتلي عملگرهاي تابلويي
اين سيستم داراي دو خط ديم و شش عدد رله دو آمپر در اختيار قرار 

 .همچنين داراي دو خروجي پرده مي باشد. مي دهد

به ازاي هر خط 
روشنايي با قابليت 
ديمرينگ يا روشن 

 و خاموش

 HVACستم كنترل سي عملگرهاي تابلويي
اين سيستم جهت كنترل سيستم سرمايش و گرمايش همانند فن كويل 

 و دمپرموتورهاي هر اتاق، استفاده مي گردد

به ازاي هر سيستم 
HVAC 

 كنترل سيستم پرده عملگرهاي تابلويي
اين سيستم جهت باز و بسته كردن پرده ها و كركره هاي برقي و تغيير 

 جهت آنها استفاده مي شود

ي هر پرده يا به ازا
 كركره برقي

 كنترل سيستم دزدگير عملگرهاي تابلويي
اين سيستم جهت كنترل مركزي سنسورهاي دزدگير مورد استفاده قرار 

 مي گيرد

يك عدد به ازاي هر 
 واحد ساختمان

 كنترل سيستم صوت عملگرهاي تابلويي
اين سيستم جهت مديريت مركزي سيستم صوت ساختمان مورد 

 مي گيرد استفاده قرار

يك عدد به ازاي هر 
 واحد ساختمان

 عملگرهاي تابلويي
آب و(كنترل شيرهاي برقي

 )گاز
اين سيستم جهت باز و بسته كردن انواع شيرهاي برقي بر روي خطوط 

 مورد استفاده قرار مي گيرد... آب، گاز و 

يك عدد به ازاي هر 
 شير برقي

 كنترل آبياري خودكار عملگرهاي تابلويي
ستفاده از اين سيستم مي توان آبياري فضاي سبز و گياهان را به با ا

  صورت خودكار و با توجه به برنامه و يا رطوبت محيط انجام داد

 اين سيستم جهت كنترل انواع آب نماها مورد استفاده قرار مي گيرد كنترل آب نما عملگرهاي تابلويي
يك عدد به ازاي هر 

 پمپ آب نما

 سنسورها
خيص حضور وسنسور تش

 حركت هوشمند

از اين سنسور جهت تشخيص حركت و حضور و متعاقب آن جهت 
  كنترل روشنايي  استفاده مي شود

 سنسورها
سنسور تشخيص حضور و

   حركت سنتي

 سنسورها
دود و(سنسور تشخيص حريق

 )حرارت
 از اين سنسور جهت تشخيص حريق و يا دود استفاده مي گردد

 

 .از اين سنسور جهت تشخيص ورود غير مجاز استفاده مي گردد دگيرسنسور دز سنسورها
 

 سنسورها
سنسور تشخيص گازهاي

 خطرناك

از اين سنسور جهت تشخيص نشت گاز طبيعي و مونوكسيد كربن 
  استفاده مي شود
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 سنسور هوشمند چندكاره سنسورها
اين سنسور تركيبي از چند سنسور مختلف بوده و مي تواند كنترل 

  زيون، ماهواره و غيره را نيز انجام دهدتلوي

 كليد هوشمند تك پل كليدهاي هوشمند
  

 كليد هوشمند دو پل كليدهاي هوشمند
  

 كليد هوشمند سه پل كليدهاي هوشمند
  

 كليد هوشمند چهار پل كليدهاي هوشمند
  

 كليد هوشمند شش پل كليدهاي هوشمند
  

 كليدهاي هوشمند
با منوي  دار LCDكليد هوشمند 

 فارسي

اين كليد در واقع يك كنترل كننده مركزي سيستم هوشمند مي باشد كه 
از جمله قابليت هاي . مي توان كليه سيستم ها را توسط آن كنترل نمود

 آن مي توان به منوي فارسي و تصاوير گرافيكي اشاره نمود
 

 ريموت كنترل شش كاناله ريموت كنترل
ترل مي توان كليه تجهيزات و سناريوها در با استفاده از اين ريموت كن

  خانه هوشمند را كنترل نمود

 صفحات لمسي رنگي
اينچ با  7صفحه رنگي لمسي 
 منوي فارسي

اين صفحه نمايش رنگي به صورت لمسي بوده و كليه اجزاي ساختمان 
هوشمند را مي توان به صورت گرافيكي بر روي آن نمايش و به 

مچنين قابليت دسترسي به اينترنت بر ه. صورت لمسي كنترل نمود
 روي آن وجود دارد

 

 صفحات لمسي رنگي

اينچ با  10صفحه رنگي لمسي 
منوي فارسي با قابليت حمل و 

 نقل

اين صفحه نمايش رنگي به صورت لمسي بوده و كليه اجزاي ساختمان 
هوشمند را مي توان به صورت گرافيكي بر روي آن نمايش و به 

همچنين قابليت دسترسي به اينترنت بر . نمودصورت لمسي كنترل 
اين صفحه نمايش را مي توان به صورت بيسيم در . روي آن وجود دارد

 .داخل ساختمان مورد استفاده قرار داد

 

 صفحات لمسي رنگي
و  HTCكنترل توسط موبايل 
Iphone 

با استفاده از انواع موبايل ها و نصب نرم افزارهاي مناسب، مي توان 
  امكانات خانه هوشمند را بر روي موبايل پياده سازي نمودكليه 

 منابع تغذيه صنعتي منابع تغذيه
اين منابع تغذيه، جهت تامين برق مورد نياز اجزاي خانه هوشمند مورد 

 استفاده قرار مي گيرد

يك عدد به ازاي هر 
 تابلو برق

 سيستم كنترل تردد
سيستم كنترل تردد با استفاده از 

 RFIDنشانه 

با استفاده از اين سيستم مي توان قفل و كليدهاي سنتي بر روي درب 
، درب واحد باز  RFIDها را حذف نموده و با استفاده از كارت هاي 

 گردد

يك عدد به ازاي هر 
 درب

 سيستم كنترل تردد
سيستم كنترل تردد با استفاده از

 اثر انگشت

اي ساختمان، كار با استفاده از اين سيستم و تعريف اثر انگشت اعض
 كنترل ورود به واحد صورت مي پذيرد

يك عدد به ازاي هر 
 درب

 آيفون تصويري
آيفون تصويري تحت شبكه 

 رنگي لمسي

اين آيفون رنگي با صفحه نمايش رنگي لمسي، قابليت برقراري 
كنفرانس تصويري بين واحدهاي يك ساختمان، ضبط خودكار تصوير، 

 را دارا مي باشد... و  اتصال به سيستم نظارت تصويري

يك عدد به ازاي هر 
 واحد ساختمان

 نظارت تصويري تحت شبكه نظارت تصويري
با استفاده از اين دوربين ها مي توان كل تصاوير را از طريق اينترنت و 

  در همه جاي دنيا مشاهده نمود
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  استاندارد اجراي خانه هوشمندمراحل -4
    

  .ي براي اجراي موفق پروژه ساختمان هوشمند خالصه گرديده استدر اين بخش گام هاي اساسي و اصل
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