
هوشمندسازی خانه و  ساختمان
با پروتکـل استانـدارد           
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مشـخصه ی اصلی فناوری Z-Wave اسـتفاده از چیپ های الکترونیکی، اسـتاندارد و ایمن برای ارسـال و دریافت دسـتورات کنترلی از طریق 
فناوری بی سـیم برای هوشـمند سـازی خانه و سـاختمان می باشـد. مدلسـازی ارتباطات تجهیزات با اسـتفاده از این پروتکل مشـابه ارتباطات 

شـبکه هـای کامپیوتری بـوده و از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار می باشـد.
پروتـکل  Z-Wave بـا قابلیـت پوشـش و کنترل کلیه تجهیزات الکترونیکی موجود در منزل شـما از جمله تجهیزات گرمایشـی، سرمایشـی و 
هواسـاز، تجهیـزات آشـپزخانه، وسـایل الکترونیکـی موجود در اتاق هـا و فضاهای داخلی و خارجی خانه، سیسـتم نور و روشـنایی خانه و ... 

محیطـی امـن، تحـت کنترل همراه با آسـایش و امکانات پیشـرفته رفاهی در منزل شـما فراهـم می آورد.
مزیت برجسـته ی هوشمندسـازی خانه با اسـتفاده از پروتکل  Z-Wave، عدم نیاز به سـیم کشـی و امکان پیاده سـازی آن در هر سـاختمان 
و در هـر مرحلـه از بهـره برداری )سـاختمان های در حال سـاخت، سـاختمان های سـاخته شـده و سـاختمان هـای قدیمی( می باشـد. نکته  
مهـم دیگـر در اسـتفاده از ایـن سیسـتم قابلیـت بـه کارگیری آن بـا کلیدهای متـداول و کارکـرد معمولی و به صورت دسـتی در کنار سیسـتم 

هوشـمند است.

فناوری های نوین
 بهــره گیــری از امکانــات اینترنتــی )مــرور اخبــار، ســایت های 

محبــوب، ارتباط بــا دوســتان و ...(
 مشــاهده ی وضعیــت ترافیــک لحظــه ای، وضعیــت فعلــی و 
پیــش بینــی آب و هــوا  و ســایر اطالعــات کاربردی بــه صورت 

مجتمــع بــر روی نــرم افــزار
ــکان  ــا ام ــون ب  سیســتم هوشــمند پخــش موســیقی و تلویزی

ــاعات روز و شــب ــزی پخــش متناســب س ــه ری برنام
 سیســتم هوشــمند مراقبــت از ســالمندان)مانیتورینگ وضعیت 
حرکتــی ســالمندان در خانــه ، اعــالم هشــدار در مواقــع خطــر، 

اعــالم سررســید زمــان مصــرف دارو و...(

هوشمندی
ــه و  ــزات و وســایل خان ــرل دائمــی تجهی ــگ و کنت  مانیتورین

ــاز ــع نی ــی در مواق ــا راهنمای اعــالم هشــدار ی
 امــکان مشــاهده ی لحظــه ای وضعیت قســمت هــای مختلف 

خانــه در هــر زمــان  و از هــر مــکان
 امــکان تنظیــم هوشــمند شــرایط محیطــی )نــور، دمــا، موزیک 
و ...( بــه صــورت خــودکار بــرای قســمت هــای مختلــف خانــه

 امــکان تعریــف ســناریوهای کنترلــی مطابــق میــل و ســلیقه 
افــراد

ارتباط بی سیم
 ارتباط تجهیزات بدون نیاز به سیم کشی

 نصب، راه اندازی و بهره برداری آسان
 سیستم ارتباطی امن، استاندارد و قابل اطمینان

 بهره گیری از فرکانس پایین و دامنه پوشش وسیع
ــرف و  ــیار کم مص ــی بس ــای الکترونیک ــری از برده  بهره گی

کم هزینــه
ــور  ــه ط ــمند ب ــتی و هوش ــه دس ــرد دوگان ــت کارک  قابلی

ــان همزم

امنیت
 فراهم سازی ارتباط امن تجهیزات خانه

 اســتفاده از فرکانــس رادیویــی منحصــر بــه فــرد بــه منظور 
عــدم تداخــل فرکانســی بــا ســایر تجهیــزات بی ســیم )تلفن 

ــیم و..( بی س
ــد  ــی از ک ــف امنیت ــای مختل ــری از الیه ه ــکان بهره گی  ام

ــیم ــیگنال های بی س ــذاری س ــا رمزگ ــزات ت تجهی
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