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  خانه هوشمند

. زبان ساده و غير فني ارائه گرددبه قابليت هاي مختلف سيستم خانه هوشمند  جزوه سعي گرديده استاين در 
   . براي دريافت اطالعات فني تر بايد جزوه هاي مربوط به كارشناسان فني از شركت درخواست گردد

هاي ساده اي بيان گردد كه اغلب  همچنين سعي گرديده است محتويات اين جزوه در قالب پرسش و پاسخ
  . خريداران و عالقمندان براي آنها سوال مي باشد

  
  

  چه سيستم هايي را مي توان در خانه هوشمند نظارت و كنترل نمود؟
كليه تجهيزات الكتريكي و مكانيكي موجود در خانه را مي توان تحت نظارت و كنترل در آورد كه از آن جمله   

  :ير اشاره نمودمي توان به موارد ز
 روشن و خاموش كردن كليه المپ ها و روشنايي ها 

  ديمرينگ(تنظيم پيوسته ميزان روشنايي المپ ها( 

  روشن و خاموش كردن تجهيزات متصل به پريزهاي برق همانند چاي ساز، تلويزيون و... 

 كنترل اسپليت ها و سيستم هاي سرمايش و گرمايش 

 آبياري خودكار فضاي سبز 

 تلويزيون، ماهواره، ويدئو و (هيزات صوتي و تصويري كنترل تج(... 

  پرده برقي(باز و بسته كردن پرده ها( 

 كنترل سونا و جكوزي 

  
  به چه طريقي مي توان تجهيزات را مورد نظارت و كنترل قرار داد؟

رل صاحب منزل مي تواند از طريق روش هاي مختلف تجهيزات و تاسيسات موجود در خانه را نظارت و كنت
  :نمايد، اين روش ها عبارتند از

به تعداد و در شكل هاي مختلف مي توان از اين ريموت كنترل ها در ساختمان (استفاده از ريموت كنترل  - 1
 )استفاده نمود

مي توان به تعداد و در شكل هاي مختلفي از (استفاده از پانل هاي كنترلي كه برروي ديوار نصب مي شود  - 2
 )فاده نموداين پانل هاي كنترل است

 استفاده از خط تلفن و يا موبايل براي نظارت و كنترل تجهيزات از راه دور  - 3
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  ريموت كنترل داراي چه ويژگيهاي مي باشد؟
  LCDهمان طور كه در شكل زير ديده مي شود ريموت كنترل اصلي شامل تعدادي كليد و يك صفحه نمايش 

  . مي باشد
  

  
  

ل مي توان كليه سيستم ها و تجهيزات موجود در منزل را مورد نظارت و كنترل قرار با استفاده از اين ريموت كنتر
از ويژگي هاي بارز اين ريموت كنترل آن است كه به صورت راديويي فعاليت مي نمايد و داراي برد موثر . داد

ضعيت كليه تجهيزات بنابراين شما قادر خواهيد بود به عنوان مثال از داخل اتاق نشيمن هم و. مي باشد متر 150
مشاهده نماييد و هم قادر خواهيد بود  LCDخانه در اتاق هاي ديگر و يا طبقات باال و پايين را برروي صفحه 

  .فرمان روشن و يا خاموش را براي آنها صادر نماييد
ترل شونده بنابراين براي استفاده از اين ريموت كنترل الزم نيست يك ديد مستقيم بين ريموت كنترل و وسيله كن

  . وجود داشته باشد و نيز الزم نيست تجهيز در همان اتاق قرار داشته باشد
  

  چه تعداد ريموت كنترل مي توان در منزل استفاده نمود؟از 
به عنوان مثال يك ريموت . بر حسب نياز و به صورت نامحدود مي توان از ريموت كنترل ها در منزل استفاده نمود

نه در نظر گرفته شود و به دليل سادگي و در دسترس بودن ريموت كنترل هاي      كنترل اصلي براي كل خا
  . كوچك تري مي تواند در اتاق هاي خواب و يا آشپزخانه مورد استفاده قرار گيرد
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  خانه هوشمند

  كنترل و نظارت روشنايي
سيستم قابل توسط اين  LEDكليه المپ هاي موجود در منزل شامل المپ هاي رشته اي، فلورسنت، كم مصرف و 

با استفاده از ريموت كنترل، پانل هاي نصب شده برروي ديوار و يا از طريق خط تلفن . نظارت و كنترل مي باشند
همچنين مي توان به هر كدام از المپ ها و به . مي توان از وضعيت روشن و يا خاموش بودن المپ ها مطلع گرديد

نموده و براي المپ هاي رشته اي نيز فرمان كم و يا زياد  صورت جداگانه فرمان روشن و يا خاموش شدن ارسال
  . )ديمرينگ(كردن ميزان نور را صادر نمود 

  
  ...روشن و خاموش كردن تجهيزات متصل به پريزهاي برق همانند چاي ساز، تلويزيون و 

بنابراين يك روش . با استفاده از اين سيستم مي توان پريزهاي برق را از راه دور برق دار و يا بدون برق نمود
به عنوان مثال چناچه اتو به . مناسب براي روشن و خاموش كردن تجهيزات متصل به پريز برق محسوب مي گردد

برق باشد و صاحبخانه منزل را ترك گفته باشد به راحتي و از طريق تلفن مي تواند پريزي كه اتو به آن وصل است 
  . رددرا غير فعال نموده و در نتيجه اتو خاموش گ

  
  كنترل اسپليت ها و سيستم هاي سرمايش و گرمايش

با توجه به اين كه هر كدام از اسپليت ها داراي يك ريموت كنترل مربوط به خود مي باشد، با استفاده از ريموت 
بنابراين يك نكته مثبت اين روش عدم نياز به . كنترل سيستم خانه هوشمند مي توان اسپليت ها را كنترل نمود

  .اده از ريموت كنترل هاي اسپليت ها مي باشداستف
همچنين صاحب خانه مي تواند قبل از ورود به منزل و از طريق تلفن اسپليت ها را روشن نموده تا به محض ورود 

  .به منزل شرايط آب و هوايي مناسبي فراهم باشد
  . ابل نظارت و كنترل مي باشندساير تجهيزات سرمايش و گرمايش منزل همانند كولرهاي آبي نيز به طريق فوق ق

 
  آبياري خودكار فضاي سبز

با نصب كردن شيرهاي برقي در فضاي سبز مي توان از طريق ريموت كنترل و يا از طريق تلفن و از راه دور فرمان 
به عنوان مثال در هنگام مسافرت صاحبخانه مي تواند از طريق فضاي سبز و . آبياري فضاي سبز را صادر نمود

  . منزل را آبياري نمايد باغچه
 

  ...)تلويزيون، ماهواره، ويدئو و (كنترل تجهيزات صوتي و تصويري 
با توجه به اين كه هر كدام از تجهيزات صوتي و تصويري موجود در منزل خود داراي يك ريموت كنترل مي باشد 

از ريموت كنترل خانه هوشمند،  و جهت كاهش تعداد اين ريموت كنترل ها، شما قادر خواهيد بود تنها با استفاده
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كليه تجهيزات صوتي و تصويري خود را كنترل نموده و ديگر نيازي به استفاده از ريموت كنترل هاي اين 
  . دستگاهها نخواهيد داشت

  
  )پرده برقي(باز و بسته كردن پرده ها 

هيد بود با استفاده از ريموت با استفاده از ريل هاي مخصوص و استفاده از هر نوع پرده معمولي، شما قادر خوا
  . كنترل و يا از طريق تلفن، پرده ها را باز و يا بسته نماييد

 
 كنترل سونا و جكوزي

بنابراين صاحبخانه قبل از . با نصب ماژول هاي مناسب مي توان سونا و جكوزي را نيز تحت كنترل در آورد
  . نا و جكوزي را صادر نمايدرسيدن به منزل مي تواند از طريق تلفن فرمان آماده شدن سو

  
  چه سناريوهايي را مي توان در خانه هوشمند پياده سازي نمود؟ 

به طور كلي مي توان انواع سناريوها و برنامه هاي كنترلي را براي خانه هوشمند مورد پياده سازي قرار داد كه در 
  . ادامه به برخي از مهم ترين اين سناريوها پرداخته مي شود

وشمند مي توان تنظيمات مختلفي را از قبل انجام داده و در زمان الزم تنها با فشردن يك دكمه خانه را به در خانه ه
  . اصطالحا به هر كدام از اين وضعيت ها يك سناريوي از قبل تعريف شده، گفته مي شود. آن وضعيت تبديل نمود

  
   :سناريوي شام

بنابراين هنگامي كه . ترل را به عنوان سناريوي شام تعريف نمودبه عنوان مثال مي توان يك كليد برروي ريموت كن
صاحب خانه كليد سناريوي شام را مي فشرد، برخي از چراغ ها خاموش شده و برخي ديگر به حالت كم نور مي 

  . دماي اتاق پذيرايي پايين تر آمده و پرده ها بسته مي شوند. رود
  

  : سناريوي خواب
  .وي خواب را مي فشارد، برق تمامي قسمت ها خاموش شده و پرده ها بسته مي شودهنگامي كه فرد دكمه سناري

  
  :سناريوي خروج از خانه

هنگامي كه فرد از خانه قصد خروج دارد يك دكمه برروي ريموت كنترل و يا برروي پانلي كه در نزديكي درب  
اموش شده، اسپليت ها از كار مي افتند و در اين حالت برخي از چراغ ها خ. قرار دارد دكمه مربوطه را مي فشارد

  .پرده ها بسته مي شوند
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همان طور كه مالحظه مي گردد مي توان انواع نامحدودي سناريو در سيستم تعريف نمود كه از آن جمله مي توان 
  . نيز اشاره نمود... به سناريوهاي مهمان، سفر، مطالعه و 

  
  ارت و كنترل قرار داد؟چگونه از راه دور مي توان خانه را مورد نظ

كليه فعاليت ها و كنترل هايي كه از داخل منزل و توسط ريموت كنترل قابل انجام است از راه دور و از طريق تلفن 
شماره منزل را ) خط ثابت و يا موبايل(در اين سيستم صاحب خانه از طريق يك تلفن . نيز امكان پذير مي باشد
وياي خانه هوشمند پس از پيام خوشامد گويي از وي مي خواهد كه رمز سپس تلفن گ. شماره گيري مي نمايد

در صورت درست بودن رمز عبور فرد مي تواند با فشردن دكمه هاي مختلف كه توسط تلفن . عبور را وارد نمايد
مپ به عنوان مثال چك نمايد كه آيا ال. گويا نيز راهنمايي مي شود هم وضعيت تجهيزات را مورد نظارت قرار دهد

به عنوان مثال هنگامي كه فرد در مسافرت به . حياط روشن است و يا خير؟ و هم تمامي سيستم ها را كنترل نمايد
سر مي برد مي تواند در برخي از مواقع چراغ ها را روشن و خاموش نموده و يا پرده ها را باز و بست نمايد و 

  . بدين ترتيب القا نمايد كه كسي در منزل حضور دارد
  
  انل هاي كنترل چه كاربردي دارند؟پ

يكي . همان طور كه ذكر گرديد تجهيزات موجود در خانه از طريق ريموت كنترل و تلفن قابل كنترل مي باشند
ديگر از روش هايي كه مي توان تجهيزات را مورد نظارت و كنترل قرار داد، استفاده از پانل هاي كنترلي است كه 

اين پانل هاي كنترل در ابعاد و شكل هاي مختلفي در دسترس مي . مي گردددر بخش هاي مختلف خانه نصب 
  . باشد كه نمونه اي از آن در شكل زير نشان داده شده است

  
  

به عنوان مثال مي توان در ورودي خانه يكي از اين پانل ها نصب . اين پانل كنترل برروي ديوار نصب مي گردد
موال فرد ريموت كنترل در دست ندارد با استفاده از كليدهاي موجود نمود كه در هنگام خروج و ورود كه مع

همچنين مي توان از اين پانل ها در اتاق هاي خواب . برروي اين پانل وضعيت خانه را به حالت مطلوب در آورد
  . نيز نصب نمود
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  سيستم از لحاظ فني چگونه كار مي كند؟ 
اين استاندارد معروف ترين استاندارد موجود در حوزه . ر مي نمايدكا X-10اين سيستم بر اساس استاندارد جهاني 

  . خانه هاي هوشمند در سطح جهان به شمار مي رود
. اولين ويژگي كه در اين سيستم وجود دارد كه تا حد بسيار زيادي كار نصب و راه اندازي آن را ساده مي نمايد

اين سيستم براي تبادل اطالعات بين . ساختمان است عدم نياز به هيچ نوع سيم كشي و يا تغيير در سيم كشي
  )Power Line Carrier – PLC(اجزاي خود از بستر سيم هاي برق موجود در ساختمان استفاده مي كند 

بنابراين اين سيستم در كليه ساختمان هاي قديمي و جديد، بدون هيچ گونه تخريب و يا تغييري به راحتي قابل 
  . اشدنصب و راه اندازي مي ب

  .نحوه كاركرد اين سيستم به صورت خيلي ساده به شرح زير مي باشد
همان طور كه اشاره شد فرد با استفاده از يك ريموت كنترل مي تواند به صورت بيسيم فرمان هاي مختلفي را 

سمت از اين دستگاه مي تواند در هر ق. در داخل هر خانه يك دستگاه گيرنده راديويي نصب مي گردد. صادر نمايد
وظيفه اين دستگاه دريافت فرمان هاي ارسال شده به صورت بيسيم از ريموت كنترل و تبديل . خانه نصب گردد

اين دستگاه گيرنده فقط كافي . آنها به فرمان هايي است كه از طريق خطوط برق به بخش مورد نظر ارسال گردد
  !است به برق زده شود و نياز به هيچ نوع كار ديگري ندارد

  . ستگاه كنترل كننده از طريق تلفن نيز فقط به برق زده مي شود و خط تلفن داخل آن قرار مي گيردد
  

  
  

ارسال سيگنال 
 راديويي

از ارسال سيگنال 
ط برق به طريق خ

 ماژول پشت كليد

از ارسال سيگنال 
طريق خط برق به 

 چراغ
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  نحوه نصب و راه اندازي سيستم به چه شكلي مي باشد؟
يكي از مهم ترين مزيت هاي اين سيستم سادگي نصب و راه اندازي آن مي باشد كه هر فردي حتي بدون داشتن 

در ادامه نحوه نصب به سادگي . ه اي از برق مي تواند سيستم را به راحتي نصب نمايدكوچك ترين سر رشت
  . توضيح داده شده است

  
  نصب گيرنده راديويي : گام اول

در ابتدا گيرنده راديويي كه عكس آن در زير آورده شده است در يك قسمت از خانه نصب شده و پريز آن به برق 
  !ي به پايان رسيدنصب گيرنده راديوي. زده مي شود

  
  

  
  نصب ماژول هاي كنترل كننده: گام دوم

كه در منزل مي خواهد تحت نظارت و يا كنترل قرار بگيرد بايد براي ... هر سيستمي اعم از چراغ، اسپليت، پريز و 
  . در شكل زير، يك ماژول كنترل كننده نشان داده شده است. آن يك ماژول كنترل كننده نصب گردد

  
  

يكي از بهترين . ژول كه داراي ابعاد بسيار كوچكي مي باشد مي تواند در بخش هاي مختلفي تعبيه گردداين ما
مكان ها در داخل خود قوطي كليد و يا پريز مي باشد كه با كمي تراش دادن مي توان اين ماژول را داخل آن 

  .به مصرف كننده متصل گرددپس از نصب و طبق نقشه همراه ماژول خط فاز و نول آن بايد . جاسازي نمود
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  برنامه ريزي ماژول ها: گام سوم
همان طور كه در شكل مالحظه مي گردد يك سوراخ . برنامه ريزي اين ماژول ها بسيار بسيار ساده مي باشد

د با يك خودكار براي چند ثانيه آن را فشار داده تا ماژول به مد برنامه ريزي وار. كوچك در باالي ماژول قرار دارد
سپس با استفاده از ريموت كنترل يك بار آن را . شود كه چراغ موجود بر آن به حالت چشمك زدن وارد مي شود

  !پس از آن ماژول به حالت برنامه ريزي در خواهد آمد. روشن و يا خاموش نماييد
  

  نصب تلفن كننده : گام چهارم
افي است پريز آن را در برق زده و كابل تلفن را به آن فقط ك. در صورتي كه مايل باشيد از تلفن كننده استفاده كنيد

  . هم اكنون نصب تلفن كننده به پايان رسيده است. متصل نماييد
  

  
  

  
  نصب ساير سيستم ها: گام پنجم

را ... در صورت تمايل صاحبخانه، مي توان سيستم هايي همانند پرده برقي، آبياري فضاي سبز، پانل هاي كنترل و 
  . راحتي نصب ساير سيستم ها، به راحتي نصب و راه اندازي نمودنيز به همان 

  
  اگر سيستم خانه هوشمند دچار مشكل شود، چه اتفاقي رخ مي دهد؟

يكي از بزرگترين مزيت هاي سيستم ارائه شده نسبت به ساير سيستم هاي موجود در بازار آن است كه سيستم 
در اين سيستم . ي با سيستم سنتي مورد استفاده قرار مي گيردخانه هوشمند ارائه شده در كنار و به صورت مواز

هيچ كليد و يا پريزي از سيستم خانه حذف نمي گردد و هيچ تغييري برروي سيستم برق خانه نيز اعمال نمي 
بنابراين شما هم مي توانيد از سيستم خانه هوشمند استفاده نموده و هم به صورت سنتي از خانه خود . گردد

  .نماييداستفاده 
بنابراين هنگامي كه بخشي و يا تمام سيستم خانه هوشمند از كار بيفتد تنها اتفاقي كه مي افتد آن است كه خانه به 

  . حالت سنتي خود بر مي گردد و به صورت عادي قابل بهره برداري است
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  خانه هوشمند

  خالصه اي از مزيت هاي اين سيستم
  :ستم را به شرح زير دسته بندي نمودبه طور خالصه و جهت جمع بندي مي توان مزيت هاي سي

  
  :سيستم هوشمند در كنار سيستم سنتي

بنابراين هنگامي كه دچار . سيستم خانه هوشمند ارائه شده به صورت موازي با سيستم معمول خانه ها عمل مي كند
  . مشكل شود، فقط خانه به سيستم سنتي خود باز مي گردد

  
  :برترين استاندارد بين المللي

امروزه صدها سازنده تجهيزات خانه هوشمند در سطح دنيا . عمل مي نمايد X-10ستم بر اساس استاندارد اين سي
بنابراين صاحب خانه مي تواند از هر . ارائه مي نمايند X-10وجود دارد كه محصوالت خود را منبطق با استاندارد 

كه تمامي اين محصوالت بر اساس يك  مارك تجاري، محصوالت مورد نياز خود را تهيه نمايد و به دليل اين
  . استاندارد عمل مي نمايند مي توانند با يكديگر سازگار باشند

  
  عدم نياز به سيم كشي

  .براي نصب و راه اندازي اين سيستم نياز به هيچ گونه سيم كشي و يا تغيير در سيستم برق ساختمان وجود ندارد
  

  عدم نياز به تخريب 
ياز به سيم كشي باعث شده است اين سيستم به راحتي در خانه هاي ساخته شده بدون نصب بسيار ساده و عدم ن

  . كوچكترين تخريب قابل نصب و بهره برداري باشد
  

  


