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 بازار خانه هوشمند در دنیا•

 Home Automationو   BMSتفاوت •

 تعریف، اهداف و کاربری خانه هوشمند•

 روش های رایج هوشمند سازی در ایران•

 Control4معرفی خانه هوشمند •

 فهرست مطالب
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 بازار خانه هوشمند دنیا
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 بازار خانه هوشمند دنیا
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 بازار خانه هوشمند دنیا
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  BMS & Smart Homeتفاوت 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Smart Homeاست، با سیستن ّای  BMSهی تَاى پرٍشُ ای را کِ هجْس بِ * 
 . َّضوٌذ ًوَد

BMS 
(Building Management System) 

Smart Home 
Home Automation 

هعوَال از داخل   Centralبِ صَرت 
 هَتَرخاًِ  

 از داخل ٍاحذ  Localبِ صَرت 
کٌترل ٍ 

 هذیریت سیستن 

بِ کارگیری در هطاعات  اهکاى  کاربری یک ٍاحذ کٌترل تجْیسات داخل 

بر هذیریت هصرف اًرشی تورکس قابلیت ّا  

 - قابلیت ّا
ضذى قابلیت ّای سرگرهی   افسٍدُ

(Entertainment ) چٌذرساًِ ای ٍ
(Multimedia) 
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سیستم خانه هوشمندتعریف   
 

 آوُا کىترل ي مذیریت ي تجُیسات سازی یکپارچ1ٍ.

 مختلف َای بخش بیه ترکیبی سىاریًَای تعریف2.

 زمان اساس بر سىاریً تعریف3.

 (سىسًر) محیط شرایط یا رخذاد اساس بر سىاریً تعریف4.

 کىترل کىىذٌ مرکسی  

 پريتکل َای ارتباطی

 عملگرَا

 سىسًرَا

 ورم افسارَا

 ياسط َای کاربر
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 : اًجام هی گیزد با سِ ّذف اصلیٍ تجاری  هسکًَی، اداری ّای ساختواىخاًِ ّا ٍ اهزٍسُ َّشوٌذ ساسی 

 (فرهىگ سازي+هًضمىدسازي + امکاوات = )صزفِ جَیی در هصزف اًزصی  •

 آسایش، کٌتزل ٍ اهٌیت بیشتز •

 کاّش ّشیٌِ ّای راّبزدی  •

 اهداف ي مساياي هًضمىدسازي
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 (يیالیی، آپارتماوی)پريشٌ َای مسکًوی 1.
 پريشٌ َای اداری2.
 پريشٌ َای تجاری3.
 اماکه يرزشی4.
 مذارس ي داوشگاٌ َا5.
 پارک َا6.
 َتل َا7.

 ...ي 8.

 كاربري سيستم خاوه هًضمىد 
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 (1/3) بررسي برخي پريتکل هاي هًضمىدسازي

 ...(ي   X10ماوىذ)  Power Line Communication پريتکل

 مالحظات مسایا

 فقظ در هحذٍدُ سین برق اعالعات هی رسذ عذم ًیاز بِ بسترسازی هجسا

 Stand Alone عولکرد
در حذٍد یک ثاًیِ )سرعت بسیار کوی دارد 

 (برای ّر دستَر

 noiseبعضا با کارکرد بعضی دستگاُ ّا دچار 
 هیطَد

برای هَلتی هذیا ٍ تجیسات جذیذ تر کارایی 
 چٌذاًی ًذارد
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 ...(ي  KNXماوىذ ) Bus -تحت  پريتکل َای

 مالحظات مسایا

 در ابتذا برای کارّای صٌعتی ساختِ ضذ noiseهجسا برای عذم تذاخل  Bus-دارای 

 سین کطی زیاد بِ سوت هرکس   اًتقال اعالعات با سرعت ٍ کیفیت قابل قبَل

 ضرکت ّای سازًذُ بیطتر
 Stand Aloneتوام عولگر ّا در تابلَ بَدُ ٍ 

 ًیستٌذ

 صذای ًسبتا زیاد عولگر ّا

 قذرت کوتر برای کارّای هَلتی هذیا

 (2/3) بررسي برخي پريتکل هاي هًضمىدسازي
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 (3/3) بررسي برخي پريتکل هاي هًضمىدسازي

Wireless َای معمًل 

 مالحظات مسایا

 راحتی در استفادُ
 MHz 433عوَها از فرکاًس ّای آزاد هاًٌذ 

 ٍ از کذ گساری ّای سادُ استفادُ هیکٌٌذ

 بسیار پاییي قیوت
دارای برد هطخص بَدُ ٍ گیرًذُ بایذ هستقیوا 

 اعالعات فرستٌذُ را دریافت کٌذ

عوَها فرستٌذُ ّا یک عرفِ بَدُ ٍ اهکاى  
برعکس برای )  -دریافت اعالعات را ًذارًذ 
 (گیرًذُ ّا
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 Control4معرفي خاوه هًضمىد 

 بزًذ بزتز دًیا   3جشء •

 در سهیٌِ َّشوٌذساسی  Ciscoشزیک فٌی •

 شزکت َّشوٌذساسی حاضز در بَرس ًیَیَرک اٍلیي•

 کشَر دًیا 73هحصَالت در بیش اس  تَسیع•

 ًوایٌذگی فعال در سزاسز دًیا 2600اس  بیش•

 در سهیٌِ ّای هختلف َّشوٌذساسی شزکت 200ّوکاری با بیش اس •
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 Control4بخص هاي مختلف 
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 پريتکل هاي ارتباطي

 ارتباط تجْیسات با کٌترلر هرکسی

Wired 

 (سیوی)

-Bus Serial IR Ethernet 

Wireless 

 (بی سین)

Wi-Fi Zigbee 

 .کٌذ هی برقرار هرکسی دستگاُ با Device کِ است ارتباعی بخص، ایي در Connections از هقصَد
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Zigbee پريتکل 

 ٌّگام در عسل زًبَر زیگساگی حرکت از Zigbee ًام
 از حاکی کِ است ضذُ گرفتِ ّا گل بررٍی پرٍاز

 .است Mesh تَپَلَشی در ّا گرُ بیي ارتباط

 پرٍتکل عراحی ضذُ برای سیستن ّای خاًِ َّضوٌذ•

 IEEE:802.15.4دارای استاًذارد جْاًی  •

 (bit IEEE Address 64) 18،450،000،000،000،000،000آدرس دّی فضایی بالغ بر•
 (%0.1>)پاییي  Duty Cycleبرای کاربردّای با هٌاسب •

 (حذ هیکرٍثاًیِدر )تاخیر کن  •
 کذ گساری دیجیتال ٍ اهٌیت باال - (MHZ 2)پٌْای باًذ بسیار کن  -بسیار پاییي هصرف •
 (Star, Peer to Peer, Mesh)پطتیباًی از اًَاع تَپَلَشی  •

 بَدىٍ برد ًاهحذٍد ٍ قابلیت اعویٌاى بسیار باال با تَجِ بِ تکرار کٌٌذُ   ضبکِدر  nodeهتر بیي ّر دٍ  100هعوَل برد •
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ZigBee Mesh Networking  
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ZigBee Mesh Networking  
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ZigBee Mesh Networking  
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 سازي مصرف اورشي بهيىه 

 خًدکاراستفادٌ از راَکارَای مختلف ريشىایی میسان  

 وًر ريزحسگر  حسگر حضًر ریسی زمانبروامٍ 

 ساختمان َای جذیذ  

 کَدکستاى تا دبیرستاى 10.50% 65.70% 48.00%
 اهَزش عالی 12.70% 75.40% 48.00%
 اداری 11.70% 61.70% 54.30%
 دیگر*  20.00% 67.00% 58.00%

 ساختمان بازسازی

 کَدکستاى تا دبیرستاى 11.40% 65.20% 35.20%
 اهَزش عالی 10.40% 72.30% 39.20%
 دفاتر اداری 7.50% 59.70% 41.50%
 دیگر*  20.00% 67.00% 58.00%
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 مثالي از بهيىه سازي مصرف  

 : Control4َّشوٌذساسی یک پزٍصُ هسکًَی کَچک در شْز دلیجاى بَسیلِ

 (ریشی بزًاهِ ٍ سٌسَرّا اس استفادُ با) بزق اًزصی اتالف کاّش : بزق

 تأسیسات ٍ هٌشل لَاسم استْالک ٍ ّا قبض ّشیٌِ شذى کوتز : ّشیٌِ

 حوام ٍ آبیاری هَرد آب با آى تفکیک ٍ آشاهیذًی آب رفت ّذر اس جلَگیزی : آب

 (پکیج کٌتزل َّشوٌذ سیستن اس استفادُ با) گاس هصزف هذیزیت : گاس

 ... پارکیٌگ درب آب، تصفیِ دستگاُ گزهایش،-سزهایش رٍشٌایی، شاهل ساختواى اجشای بز کٌتزل ٍ ًظارت :سهاى
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 ميسان ارزش ي بازگطت سرمايه
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 جمع بىدي

 : Control4با َّشوٌذساسی

   درصذ 35 حذٍد اًزصی اتالف کاّش •

 رٍشٌایی بخش در جَیی صزفِ درصذ 20 حذٍد 

 گزهایش-سزهایش بخش در جَیی صزفِ درصذ 15 حذٍد 

 ... ٍ اهٌیت تصَیز ٍ صَت گزهایش،-سزهایش رٍشٌایی، اس اعن ساختواى اجشای بز کٌتزل ٍ ًظارت هذیزیت، •

 ساختواى هختلف تجْیشات بیي ٍحذت ٍ تعاهل ایجاد یکپارچگی، •

 راحتی ٍ  آساى استفادُ •

 سهاى هزٍر بِ ارتقا •

 سٌاریَّا اجزای در Control4 پذیزی اًعطاف •

 



 طراح، مشاير ي مجری خاوٍ ًَشمىذ

 در ایران Control4ومایىذگی اوحصاری 


