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 )BMS(سیستم مدیریت ساختمان 

 

و عدم آشنایی کافی با این مقولھ، تلقی اشتباه رفتھ بھ شمار  ساختمان اتوماسیونصنعت از مفاھیم نسبتا جدید در  BMSواژه 

 و سیستم کنترل ھوشمند را در پی داشتھ است) BMS(از مترادف بودن عبارت ھای سیستم مدیریت ساختمان  افراد

برخوردار از مفھوم و عملکردی کامال مستقل یکدیگر دارند، بر روی  ی کھو تاثیر متقابلتنگاتنگ  با وجود ارتباط سیستم ھااین 

 صورت جداگانھ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند بوده و در پروسھ ھوشمند سازی ساختمان ھا بایستی ب

ورودی و خروجی و حافظھ مجموعھ ای از تجھیزات کنترلی شامل گنترلر ھا، کارتھای سیستم ھای کنترل ھوشمند در حقیقت 

 با انواع مختلفی از پلنت ھای مکانیکی و) Local(می باشند کھ بھ صورت محلی ) Field Device(نیز تجھیزات میدانی 

ھواسازھا، فن کویل ھا، چیلرھا، بویلرھا، پمپھا، مبدلھای حرارتی، تابلوھای برق فشار قوی و فشار (الکتریکی ساختمان 

در ارتباط بوده و مجموعھ ای از ...) و  ضعیف، خطوط روشنایی، سیستم ھای اعالم حریق، آسانسورھا، پلھ برقی ھا

سیاالت، مونیتورینگ مقادیر و وضعیت ھا، ثبت آالرم سطح  ،طوبت، فشارتنظیمات دما، ر(عملکردھا و سناریو ھای کنترلی 

 خاموش بھ تجھیزات مکانیکی، الکتریکی و خطوط روشنایی،/ غیرفعال و روشن/بستھ، فعال/ ھا، صدور فرمان ھای باز

را با ھدف بھینھ سازی  )  ...زمستانی و/جبران سازی تغییرات دمای ھوای بیرون، عملکرد تابستانیزمانبندی،  برنامھتعریف 

  .بھ اجرا در می آورند) Stand Alone(بھ صورت کامال مستقل از یکدیگر و صرفھ جویی در مصرف انرژی 

 ھای مرکزیمتصل بھ کامپیوترھای کنترل ھوشمند محلی از سیستم  شبکھ ای، در واقع )BMS(سیستم ھای مدیریت ساختمان 

ی سیستم ھای داده ھامقادیر یا وضعیت و تغییر مونیتورینگ  ،تجمیعکھ با ھدف می باشد  )ایستگاه کاربری(و جانبی  ) سرور(

گردیده و نیاز کاربر بھ مراجعھ حضوری بھ سیستم ھای کنترل محلی پراکنده در نقاط مختلف ساختمان ایجاد از راه دور کنترل 

  را برطرف می نمایند

داده ھا و رفھ جویی در وقت و آگاھی سریع و بموقع از آخرین تغییرات بکارگیری سیستم ھای مدیریت ساختمان، منجر بھ ص

  میگردندصدور فرمان ھای مورد نیاز در صورت لزوم پلنت ھا و نیز و محلی سیستم ھای کنترل عملکرد 

درک این مطلب ضروری است کھ تمامی سناریوھای کنترل و بھینھ سازی مصرف انرژی صرفا در سیستم ھای کنترل محلی 

کھ حتی در  می باشند)  BMS(زیر مجموعھ ای از سیستم ھای مدیریت ساختمان  پیاده سازی شده و این سیستم ھا در حقیقت

از مدار بدون ھیچ گونھ مشکل بھ  BMSو یا بروز نقص و خارج شدن کامل شبکھ  BMSصورت عدم تجھیز ساختمان بھ 

  .فعالیت خود ادامھ خواھند داد

و  م مدیریت ساختمان تنھا با وجود سیستم ھای کنترل محلی معنی پیدا می کند و وظیفھ اصلی آن نمایشاین در حالیست کھ سیست

و در صورت  ، تعریف برنامھ ھای زمانبندی، دانلود و یا حذف برنامھ ھای کنترلیثبت آالرم ھا و اطالعات عملکردی پلنت ھا

بدون ھیچ گونھ تاثیر گذاری مستقیم بر روی ) Override(اعمال تغییرات در مقادیر و وضعیت داده ھا یا پارامترھا لزوم 

  سناریوھای کنترلی می باشد

در صنعت ھوشمند سازی ساختمان واژه ھوشمند تنھا بھ سیستم ھایی اطالق می گردد کھ سناریو ھای کنترلی بھ نحو مطلوب 

دستگاه مربوطھ مطابق و سیستم بدون نیاز بھ دخالت افراد در اکثر ساعات شبانھ روز قادر بھ کنترل  دهپیاده سازی شدر آنھا 

و حال آنکھ این مھم در کشور ما بھ ندرت مورد توجھ قرار گرفتھ و کمتر پروژه ای را  رفتھ باشدگ با تنظیمات از پیش صورت

  صورت پذیرفتھ باشدکارآمد در آن و کامال صحیح  بصورت ھوشمند سازیمیتوان یافت کھ 

اجرا شده در سطح کشور را بایستی در عدم انتخاب صحیح تجھیزات  BMSدر واقع علت اصلی عدم کارایی پروژ ھای 

کنترلی، طراحی و اجرای نامناسب پروژه و مھمتر از ھمھ عدم آشنایی اکثر متخصصان و مھندسان برق و تاسیسات با سناریو 

توانایی انطباق این سناریوھا با عملکرد پلنت ھای مختلف و در نتیجھ قرار دادن تنظیمات سیستم در حالت  ھای کنترلی و عدم

 دستی جستجو کرد
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گرایش روز افزون خانوارھا، صاحبان مشاغل و مدیران سازمان ھای دولتی و خصوصی بھ تجھیز ساختمان ھا و واحد ھای  

یا ساختمانی ) Home Automation(یستم ھای کنترل ھوشمند خانگی اداری، تجاری و مسکونی بھ یکی از انواع س

)Building Automation ( رونق بازار منجر بھBMS  ورود شمار زیادی از افراد غیر متخصص بھ این حیطھ در نتیجھ و

  گردیده است

عدم و  در بازار ایرانی معتبر دم کثرت برندھاع ،)BMS(اشناختھ بودن مباحث ھوشمند سازی و مدیریت ساختمان جدید و ن

افراد و سایر  ، مھندسانبھره بردارانبھ  ارائھ آموزش ھای الزمبھ زیمنس  و برند ھای مطرح مانند ھانیولنمایندگی ھای تمایل 

پروژه اکثر  یناکارآمداجرای غیر اصولی و  ز دالیلھمگی اعالقمند و در نتیجھ در انحصار گرفتن دانش فنی ھوشمند سازی، 

 نزد بھره برداران و مصرف کنندگانو ایجاد دیدگاه منفی نسبت بھ ھرگونھ عملیات ھوشمند سازی کشور سطح در  BMS ایھ

   می باشند

در زمینھ برترین برندھای دنیا  بھره مندی ازمھندسان کارآزموده و مجرب و بکارگیری شرکت مھندسین مشاور اکسیس با 

و   Reginبرندھای (و سیستم ھای کنترل ھوشمند و مدیریت ساختمان ) Smart-homeبرند (سیستم ھای ھوشمند خانگی 

Beckhoff ( تا با اجرای صحیح و اصولی پروژه ھای ھوشمند سازی و نیز انتقال دانش فنی الزم بھ تمامی  تالش استدر

سطح جامعھ را بھ شایستھ ترین زمینھ الزم جھت گسترش و ھرچھ کارآمد تر کردن این نوع سیستم ھا در افراد فعال و عالقمند 

  شکل ممکن فراھم آورد

، مساحت ...)مسکونی، اداری، تجاری و(بستھ بھ نوع کاربری ھوشمند سازی یک ساختمان و سطوح اجرایی مرتبط با  ھزینھ

مکانیکی بھ کار رفتھ پلنتھا و تاسیسات الکتریکی و ھمچنین نوع، تعداد و ابعاد و بنا، ابعاد فضاھا، تعداد طبقات، تعداد واحد ھا 

 می باشد متغیر در آن 
بدیھی است کھ ھرقدر تعداد پلنتھایی کھ بایستی تحت کنترل و مونیتورینگ قرارگیرند بیشتر و ابعاد آنھا گسترده تر باشد بالتبع 

الکتریکی،  سنسورھا، سوئیچ ھا، محرکھای(میدانی تجھیزات  ،)، تابلوھاI/Oکنترلرھا، کارتھای (تعداد تجھیزات کنترلی 

، تجھیزات ...)روترھا، ھاب سوئیچ ھا، وب سرورھا، کامپیوترھای مرکزی و جانبی و (، تجھیزات شبکھ ...)ترانسمیترھا و 

و در نھایت حجم عملیات اجرایی و مھندسی بیشتری مورد نیاز بوده و در ...) کابل، سینی، لولھ، راکت، پایھ، بست و (اجرایی 

  ایش می یابدنتیجھ ھزینھ ھا نیز افز

نیز ارزیابی کلی داده ھا و پارامترھایی است کھ  و BMSاز نظر قابلیت اتصال بھ  آنچھ در ادامھ می آید بررسی اولیھ پلنت ھا

  در جریان ھوشمند سازی ساختمان بایستی از پلنتھای مذکور استخراج گردد

 کلھزینھ  برآورد ھمچنینکنترلیی و تعداد تجھیزات نوع و پرواضج است کھ ارزیابی دقیقتر پروژه از لحاظ انتخاب برند، 

تابع در اختیار داشتن تمامی پالنھای معماری، برق و تاسیسات و کلیھ رایزر و اجرا عملیات مھندسی و اجرایی تجھیزات  شامل

 می باشد... دیاگرام ھای طراحی شده برای تلفن، سیستم ھای صوتی، دوربین مدار بستھ، اعالم حریق، کنترل تردد و 

  

 سیستم روشنایی   1

روشنایی راھروھا و فضاھای عمومی کلیھ طبقات بھ طور کامل قابل کنترل و مونیتورینگ توسط سیستم مدیریت   -1- 1

روشن و وضعیت وضعیت قرار داشتن فیدر در حالت دستی یا اتوماتیک و نیز مانند داده ھایی بوده و ) BMS(ساختمان 

بصورت دستی فرمان ھای روشن و خاموش  برق روشنایی استخراج و مونیتور شده واز تابلوھای  بودن چراغ ھا خاموش

 اعمال می گردندھریک از خطوط  بھروزانھ، ھفتگی، ماھانھ و ساالنھ  برنامھ ھای زمانبندی بر مبنایو یا 

) Motion Detectors(سنسورھای حرکتی از طریق اینترالک کردن نرمال  شرایطکنترل روشنایی راه پلھ ھا در   -2- 1

بھ تابلوھای برق ) BMS(با اعمال فرمان از سیستم مدیریت ساختمان با مدار فرمان روشنایی و در شرایط اضطراری 

   توسط اپراتور یا تحت برنامھ زمانبندی امکان پذیر می باشد
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و قابل  گیریقابل اندازه  BMSو ماژول ھای دیمری متصل بھ شبکھ  lux meterشدت روشنایی خطوط از طریق   -3- 1

 صورت دستی یا اتوماتیک می باشدتنظیم ب

چراغھای روشن و خاموش شدن ) ردیف بندی(برای تغییر پترن تغییر رنگ چراغھای نما از طریق برنامھ ریزی  ھمچنین

می برای سایر خطوط روشنایی ذکر گردید، قابل کنترل و برنامھ ریزی  1-1قابلیت ھایی کھ در آیتم استفاده از رنگی با 

  باشند

 

            شبکھ توزیع برق و مدیریت انرژی    -2
کلید اصلی کلیھ تابلوھای توزیع فشار قوی و فشار ضعیف پراکنده در ) تریپ(وضعیت قطع و وصل و اضافھ جریان  -1- 2

 می باشد) BMS(نقاط مختلف ساختمان قابل مونیتور در سیستم مدیریت ساختمان 
فیدر اصلی کلیھ ) Cosφ(فاز، توان اکتیو و راکتیو، فرکانس و ضریب توان میزان جریان و ولتاژ تک فاز و سھ  -2- 2

ورودی تابلوھای قدرت نصب فیدر ھایی کھ در  Power Meterتابلوھای فشار قوی و فشار ضعیف از طریق 

 داندازه گیری و مونیتور می  شو ،می باشند در ارتباط) BMS(گردیده و با سیستم مدیریت ساختمان 

 

  کنترل ترددسیستم   -3
طریق ارسال فرکانسھای  شمارش و شناسایی خودروھا از RFIDبا بکارگیری سیستم کنترل تردد مبتنی بر    -1- 3

با ارسال مقادیر و کد ھای ایجاد ت پذیرفتھ و ررادیویی و دریافت و پردازش سیگنالھای بازتابش از خودروھا صو

مواردی ھمچون اعالم و نمایش جھت تجمیع و مونیتورینگ، ) BMS(شده بھ دیتابیس سیستم مدیریت ساختمان 

ظرفیت پارکینگ ھا، صدور یا عدم صدور مجوز ورود بھ خودروھا و اعالم آالرم و پخش آژیر در صورت ورود 

 انجام میگیردبھ پارکینگ  غیرمجاز خودرو

زنی نگھبان، عالوه بر  راھروھا و پارکینگ ھا توسط سیستم خودکار کنترل گشتھریک از وضعیت چک شدن    -2- 3

نیز ارسال شده و برای اپراتور بھ ) BMS(بر روی دستگاه، بھ سیستم مدیریت ساختمان  (Local) محلی نمایش

 می آید نمایش در

 

   دیزل ژنراتور  -4

وضعیت روشن داده ھایی مانند ، )BMS(با قرار گرفتن دیزل ژنراتورھا تحت نظارت سیستم مدیریت ساختمان       -1- 4

وضعیت آماده باش و خاموش بودن دیزل، وضعیت سوئیچ بھ برق شھر، وضعیت سوئیچ بھ برق اضطراری، 

 مونیتور می شونداز تابلو سوئیچینگ استخراج و دیزل و وضعیت بروز نقص در عملکرد دیزل 

فیدر ( دیزلدر فیدر خروجی  Power Meterمیزان توان الکتریکی دیزل ھا با نصب و مونیتورینگ سنجش       -2- 4

 صورت می پذیرد BMSبھ آن و اتصال ) ورودی اضطراری بھ تابلو سوئیچینگ

و یا سنسور ھای از تابلو برق دیزل در قالب یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال وضعیت فشار روغن دیزل ژنراتورھا   -3- 4

 گرددمی ارسال ) BMS(بھ سیستم مدیریت ساختمان دریافت گردیده و جھت مونیتورینگ مربوطھ 

در قالب سیگنال ھای دیجیتال از تابلو برق دیزل دریافت گردیده و وضعیت شارژ، دینام و باطری دیزل ژنراتورھا   -4- 4

 گردندمی ارسال ) BMS(جھت مونیتورینگ بھ سیستم مدیریت ساختمان 
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 ترانسفورماتورھا  -5

سیگنال دیجیتال از تابلو برق ترانسفورماتور دریافت وضعیت روشن و خاموش بودن ترانسفورماتور در قالب یک   -1- 5

 ارسال می گردد) BMS(گردیده و جھت مونیتورینگ بھ سیستم مدیریت ساختمان 

در فیدر خروجی ترانس  Power Meterسنجش و مونیتورینگ میزان توان الکتریکی ترانسفورماتور با نصب   -2- 5

 می پذیردصورت  BMSو اتصال آن بھ ) فیدر ورودی بھ دژنکتور(

وضعیت فشار روغن و دمای ترانسفورماتور در قالب سیگنال ھای آنالوگ از تابلو برق ترانس یا سنسورھای   -3- 5

 .ارسال می گردد) BMS(مربوطھ دریافت گردیده و جھت مونیتورینگ بھ سیستم مدیریت ساختمان 

 

 چیلرھا  -6

از پیش توسط کارخانھ سازنده در ) BMS(اتصال تابلو کنترل چیلر بھ سیستم مدیریت ساختمان  امکانچنانچھ      -1- 6

داده ھایی مانند وضعیت روشن یا خاموش بودن چیلر، وضعیت آماده باش بھ طور معمول نظر گرفتھ شده باشد 

اضافھ جریان  و دنخاموش بو یاروشن  وضعیت دستی یا اتوماتیک،چیلر، وضعیت بروز نقص در عملکرد  ،چیلر

 کنترلاز تابلو ) چنانچھ چیلر از نوع کندانسور ھوایی یا کمپرسوری باشد(دمنده ھای ھوا یا کمپرسورھا  )تریپ(

شده و فرمانھای روشن و خاموش و تغییر نقطھ تنظیم دمای آب سرد خروجی از دستگاه  استخراج و مونیتور

)Setpoint (بھ تابلو اعمال می گردند. 

دمای آب خنک رفت و برگشت کندانسور، دمای آب سرد رفت و برگشت اواپوراتور و دمای آب داغ رفت و     -2- 6

با نصب سنسورھای مستغرق بر روی کلکتورھای مربوطھ و ) چنانچھ چیلر از نوع جذبی باشد(برگشت ژنراتور 

 اندازه گیری و مونیتور می شوند BMSاتصال بھ 

 Flow)ر کلکتورھا با نصب سوئیچ یا سنسور ھای تشخیص جریان وجود یا عدم وجود جریان آب د    -3- 6

Switch/Sensor)     و اتصال بھ بر روی کلکتورھاBMS مونیتور می شوند 

یھ اطالعات تابلو کل BMSذکر گردید در صورت قابلیت اتصال تابلو کنترل چیلر بھ  1-6ھمانگونھ کھ در آیتم     -4- 6

و جانبی ) سرور(منتقل شده و در کامپیوترھای اصلی  BMSھای آنالوگ یا دیجیتال بھ  در قالب سیگنال

)Station (مونیتور می شوند. 

 

 ھواسازھا  -7

دستی یا اتوماتیک،  داده ھایی مانند وضعیت، )BMS(تابلو برق ھواسازھا بھ سیستم مدیریت ساختمان  با اتصال      -1- 7

در حالت دور ثابت (و فیدبک سرعت دمنده ھای ھوا ) تریپ(اضافھ جریان وضعیت  ،روشن یا خاموش بودنوضعیت 

دور دور ثابت و در حالت (و تغییر سرعت استخراج و مونیتور شده و فرمانھای روشن و خاموش  )و دور متغیر

 اعمال میگردندبھ دمنده ھا صورت دستی و یا برمبنای برنامھ ھای زمانبندی ھ ب) متغیر

و گاز دی اکسید نسبی دما، رطوبت / ھوای رفت بھ محیطنسبی دما و رطوبت / ند دمای ھوای آزادکمیت ھایی مان     -2- 7

دمای / دمای ھوای خروجی از کویل پیش گرمکن/ ھوای اتاقنسبی دما و رطوبت / کربن ھوای برگشت از محیط

گاز  /ایشدمای آب سرد و گرم ورودی و خروجی کویل ھای سرمایش و گرم/ مخلوط ھوای آزاد و برگشت
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تشخیص / تشخیص پارگی تسمھ فن / تشخیص دود در کانال ھوای رفت و برگشت/ مونوکسیدکربن فضای پارکینگ ھا

اختالف فشار ھوای / ھوای رفت و برگشتدور متغیر فشار ھوای خروجی از دمنده ھای / گرفتگی فیلتر ھای کیسھ ای

سوتیج ھا، نصب از طریق   اختالف فشار دو سر فیلتر،/ اختالف فشار دو سر فن/ ھوای محیطکانال رفت و برگشت با 

ھای تک منطقھ ای و چند منطقھ ای و انصال آن  سنسورھا و ترانسمیترھای اتاقی، کانالی و جداری بر روی ھواساز

 ھا بھ کنترلرھا اندازه گیری و مونیتور می شوند

در برابر یخ زدگی یک عدد ترموستات آنتی  برای حفاظت از کویل ھای گرمایش و پیش گرمکن در فصل زمستان      -3- 7

 فریز در کانال ھوای رفت و در مقابل کویل نصب می گردد

دمپرھای ھوای تازه، برگشت و خروجی و ھمچنین دمپرھای زون در ھواسازھای تک منطقھ ای و چند منطقھ ای       -4- 7

و متناسب با ) 10V-0(تدریجی  یا) POS-3(، سھ وضعیتی )On/Off(با نصب موتور دمپرھای قطع و وصلی 

اختالف فشار دو سر فن ھا یا  /اتاقھوای برگشت و ھوای رفت، ھوای مخلوط، ھوای تغییرات دمای ھوای آزاد، 

برمبنای وقوع حریق / وقوع یخ زدگی کویل ھای گرمایش / گاز دی اکسید کربن ھوای برگشتتغییرات  /فیلترھا

صورت اتوماتیک کنترل شده و امکان تغییر وضعیت آنھا بصورت دستی توسط سناریوھای کنترلی از پیش تعیین شده ب

 امکان پذیر می باشد BMSاز طریق با اعمال فرمان بھ موتور دمپرھا اپراتور 

کویل ھای سرمایش، گرمایش و رطوبت زن با نصب محرک ھای الکتریکی شیرھای کنترل دو راھھ و سھ راھھ       -5- 7

و متناسب با تغییرات دمای ھوای آزاد، دما ) 10V-0(یا تدریجی ) POS-3(وضعیتی ، سھ )On/Off(قطع و وصلی 

و رطوبت ھوای رفت، دما و رطوبت ھوای برگشت، دما و رطوبت ھوای اتاق، دمای آب برگشت از کویل ھای 

رت گرمایش و نیز وقوع یخ زدگی برای کویل ھای گرمایش برمبنای سناریوھای کنترلی از پیش تعیین شده بصو

اتوماتیک کنترل شده و امکان تغییر وضعیت آنھا بصورت دستی توسط اپراتور با اعمال فرمان بھ موتور دمپرھا از 

 .امکان پذیر می باشد BMSطریق 

 

 بویلرھا  -8

در نظر  از پیش توسط کارخانھ سازنده) BMS(چنانچھ امکان اتصال تابلو کنترل بویلر بھ سیستم مدیریت ساختمان      -1- 8

روشن یا خاموش بودن وضعیت داده ھایی مانند وضعیت روشن یا خاموش بودن مشعل مرحلھ اول، گرفتھ شده باشد، 

وضعیت سوئیچ ، سوئیچ انتخاب نوع سوخت، وضعیت بویلرمشعل مرحلھ دوم، وضعیت بروز نقص در عملکرد 

لو کنترل استخراج و مونیتور شده و فرمان از تاب انتخاب مشعل اول و دوم و وضعیت سطح باال یا پایین آب دیگ

 بھ تابلو اعمال می گرددمشعلھای مرحلھ اول و دوم روشن و خاموش 

ب داغ و بخار با نصب یک عدد ترانسمیتر فشار و اتصال آن بھ کنترلر و در نتیجھ ھای آفشار داخلی بویلر      -2- 8

 قابل اندازه گیری و مونیتور می باشد  BMSشبکھ

داخلی و دمای دودکش بویلرھا با نصب سنسورھای مستغرق دما و اتصال آن ھا بھ کنترلر و در نتیجھ دمای       -3- 8

 قابل اندازه گیری و مونیتور می باشد  BMSشبکھ

دمای آب داغ ورودی و خروجی بویلرھا با نصب سنسورھای مستغرق بر روی کلکتورھای مربوطھ و اتصال آن ھا     -4- 8

 .قابل اندازه گیری و مونیتور می باشد BMS بھ کنترلر و در نتیجھ شبکھ

 

 پمپ ھا  -9

، داده ھایی مانند وضعیت دستی یا اتوماتیک، )BMS(تابلو برق پمپ ھا بھ سیستم مدیریت ساختمان  با اتصال      -1- 9

در حالت دور ثابت و دور (و فیدبک سرعت پمپ ھا ) تریپ(وضعیت روشن یا خاموش بودن، وضعیت اضافھ جریان 
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بھ ) در حالت دور ثابت و دور متغیر(استخراج و مونیتور شده و فرمانھای روشن و خاموش و تغییر سرعت ) متغیر

 صورت دستی توسط اپراتور و یا برمبنای برنامھ ھای زمانبندی بھ پمپ ھا اعمال میگردند

رم افزار ھای تجمیع و وضعیت تریپ و روشن و خاموش شدن پمپ ھا با استفاده از امکانات گرافیکی بسیار باالی ن    -2- 9

 مونیتورینگ با اشکال و رنگ بندی ھای گوناگون قابل نمایش می باشند

استپ اضطراری ھریک از پمپ ھا یا بوستر پمپ ھا عالوه بر اینکھ بصورت سخت افزاری توسط تجھیزات     -3- 9

اتوماتیک بر مبنای با اعمال فرمان بصورت ) BMS(می پذیرد، از طریق سیستم مدیریت ساختمان  حفاظتی صورت 

  انکان پذیر می باشددستی توسط اپراتور از پیش تعیین شده و یا بصورت  حفاظتیسناریوھای 

 ذکر گردیده است 1- 9در آیتم      -4- 9

ی و خروجی پمپ و اتصال فشار مکش و دھش پمپ ھا با نصب ترانسمیتر ھای فشار بر روی کلکتورھای ورود      -5- 9

  قابل اندازه گیری و مونیتور می باشد  BMSشبکھکنترلر و در نتیجھ آنھا بھ 

تغییرات فشار روشن و خاموش شذن پمپ ھای سیرکوالسیون بر مبنای تغییرات دمای آب کلکتورھای برگشت،       -6- 9

وجود یا عدم وجود جریان آب در کلکتورھا، تعداد ساعات ، )پمپ ھای دورمتغیر(کلکتورھای خروجی 

مھ ھای زمانبندی تعریف شده و سایر سناریوھای از پیش تنظیم شده صورت می ، برناپمپ ھا (Runtime)کارکرد

 .پذیرد 

 

 سیستم اعالم حریق  -10

، ورھای دود و حرارتـال بھ دتکتـنترلی مستقل می باشند کھ با اتصـسیستم ھای اعالم حریق آدرس پذیر دارای یک پنل ک    

و ان ھا ـنترل ھوارسـعالوه بر اعالم وضعیت بھ تابلو کپیاده نموده و  Stand-Aloneورت ـسناریوھای حریق را بص تمامی

داده ال ـاز طریق پروتکل ھای مخصوص و ارس) BMS(مان ـکنترل تردد، قابلیت اتصال بھ سیستم مدیریت ساخت سیستم ھای

 مرکزی و کامپیوترھای جانبی را نیز دارا می باشند ھا بر روی سرور 

  

 سیستم نظارت تصویری  -11

یره ـذخ سروردد ـداد دو یا سھ عـالوه بر سرور مرکزی، تعـوند عـاب شـانتخ )IP( چھ دوربین ھا از نوع تحت شبکھـچنان    

رفتھ ر گــدر نظن ھا ـاویر کلیھ دوربیـط تصـاال جھت ضبـب تـھز بھ ھارد دیسک با ظرفیـمج) Storage Server(  سازی

 بھ TCP/IPکل ــق پروتـاز طری) Camera Switch(چ ـط یک سوئیـو توسانی ـبھ آس IPدوربین ھای امی ـتمد شد  ـخواھ

بی ـیوترھای جانـایر کامپـزی و سـرور مرکـر روی سـین بـریت دوربـدیـب نرم افزار مـده و با نصـل شـمتصBMSکھ ـشـب

یستی ترنت باـھا از طریق این ی بھ تصاویر دوربینـترسـجھت دس  از دوربین ھا را مدیریت نموددریافتی   تصاویروان ـمی ت

 و انجام تنظیمات مربوطھ بھ اینترنت متصل نمود  ابراتـمخرکت ـشاز  IP Staticدریافت  زی را باـرور مرکـس

  

 آسانسورھا، پلھ برقی ھا و درب ھای اتوماتیک  -12

با  را داشتھ باشد) BMS(مان  ـریت ساختـلھ برقی ھا قابلیت اتصال بھ سیستم مدیـلو کنترل آسانسورھا و پـچنانچھ تاب - 12-1

وضعیت ( ند ـمان وطھـافت وضعیت ھای مربـو دری) چپگرد، راستگرد و توقف(وتور ـبھ فیدر ماسب ـفرمان ھای مناعمال 

س، ـرویـرد سیستم، وضعیت سـارکـص در کـودن موتور، وضعیت تربپ موتور، وضعیت بروز نقـروشن و خاموش ب

رمال و ـن رایطـھ برقی را در شـسور و پلـت آسانـمی توان حرک) جھت حرکتاس اضطراری، وضعیت درب ھا، ـوضعیت تم

  کنترل درآورد تحت  اضطراری

 ذکر گردیده است 1-12در آیتم  - 12-2
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کروسوئیچ ھای درب ـمیاز ) باز، بستھ، نیمھ باز( ومی با دریافت وضعیت ھا ـی اتوماتیک فضاھای عمکلیھ درب ھا - 12-3

 می باشند BMSدر شبکھ ینگ ھا قابل کنترل و مونیتورفرمان ھای مناسب بھ فیدر موتور  مالـو اع

 

      )مکنده ھا(اگزوز فن ھا   -13

ستی یا اتوماتیک، وضعیت ـ، داده ھایی مانند وضعیت د)BMS(تابلو برق اگزوز فن ھا بھ سیستم مدیریت ساختمان  با اتصال - 13-1

 استخراج و مونیتور) در حالت دور متغیر(رعت فن ھا ـدبک سـو فی) تریپ( ریانـروشن یا خاموش بودن، وضعیت اضافھ ج

ط اپراتور و یا برمبنای ـبھ صورت دستی توس) در حالت دور متغیر(شده و فرمانھای روشن و خاموش و تغییر سرعت  

 بھ پمپ ھا اعمال میگردند) تایمری(بندی  برنامھ ھای زمان

 ذکر گردیده است 1-13در آیتم  - 13-2

  

 

 منابع  -14

با نصب انواع لول سوئیچ ھای مغناطیسی و غیر مغناطیسی بر روی مخازن فلزی و بتنی و اتصال آن ھا بھ  - 14-1

مونیتور شده و با فرمان بھ پمپ یا  ھار سطحـطور معمول در دو یا چبھ سطح مایع درونی مخازن کنترلر، 

  می گردد  ن کنترلـتریکی شیر پرکـرک الکـمح

ح مایع از حد مجاز، آالرم ھای مربوطھ از طریق اینترالک سخت افزاری ویا ـش سطـیا کاھرریز ـدر صورت س - 14-2

 .اعمال فرمان توسط کنترلر ایجاد خواھد شد

 

    لولھ ھا و رایزرھا  -15

اری، ـد ھای مستقل تجـک از واحـرودتی ھریـرارتی یا بـگ میزان مصرف انرژی حـیری و مونیتوریناندازه گ

 Water Meter،Energyیری مانند ـدازه گـیزات انـات با نصب تجھـسالن اجتماعوران و ـبھ، رستـاداری، شع

Meter،BTU Meter،Power Meter  کھ ـشبترلر و ـکنو اتصال آنھا بھBMS صورت می گیرد  

اسبھ شده ـمح ترلرـامھ نویسی کنـرم افزار برنـھای خاص در نـریف فرمولـرانھ شارژ ھر واحد با تعـحق السھم س

رست ـفھ ،وستھـنمودارھای میلھ ای، منحنی ھای پی (تلف ـال مخـبھ اشکنیز یزان مصرف ـگیری مگزارش و 

  بھ اجرا در می آیددر نرم افزار مونیتورینگ   )مقادیر اندازه گیری شده

 مھدی ملکوتی خواه

 BMSمدیر فنی واحد  
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