
ــان در  ــه میهمان ــه خدمــات رفاهــی ب  ارائ
ــا  ــه رزرو اتاق ه ــمند  از مرحل ــتر هوش بس

تــا آخریــن لحظــه اقامــت
ــزی  ــکان برنامه ری ــمند و ام ــرل هوش  کنت
شــرایط محیطــی )دمــا، رطوبت، روشــنایی، 

کنتــرل پرده هــا، پخــش موســیقی(
 امــکان ارتبــاط آنالیــن میهمانــان بــا 
ــش  ــه نمای ــق صفح ــل از طری ــرش هت پذی

ــی لمس
اتاق هــا  مشــاهده  و  اینترنتــی  رزرو   

آنالیــن  بصــورت 
تفکیــک  و  گزارش گیــری  امــکان   
مختلــف  بخش هــای  انــرژی  مصــارف 
ــون و  ــی گوناگ ــای زمان ــازه  ه ــل در ب هت

Time Sharing ی  سیســتم  هــا 
 عــدم نیــاز بــه پیمانــکار تاسیســاتی 
دائمــی جهــت پشــتیبانی، نگهــداری و 
ــی  ــمند تاسیســات مکانیک ــی هوش عیب یاب
ــزار از داخــل  ــق نرم اف ــی از طری و الکتریک

ــا از راه دور ــل و ی ــاختمان هت س

ــی و  ــرایط محیط ــمند ش ــرل هوش  کنت
مختلــف  قســمت های  در  بهداشــتی 
بیمارســتان )اتــاق عمــل، اتــاق مراقبت های 
ویــژه، بخش هــای بیمارســتان و اتــاق بیمار(
 کنترل هوشــمند سیســتم های تاسیســاتی 

ــازهای بهداشتی و هواس
ــمند  ــی هوش ــای لمس ــاد پایانه ه  ایج
دریافــت  جهــت  بیمــاران  اتــاق  در 
اطالعــات، خدمــات بالینــی و کنتــرل 
شــرایط محیطــی )دمــا، رطوبت، روشــنایی، 

موســیقی(
امنیــت  کنتــرل  و  ســازی  ایمــن   
بیمارســتان  مختلــف  قســمت های 
ــرل  ــتم کنت ــته، سیس ــای مداربس )دوربین ه
ــای خــاص، سیســتم  ــه اتاق ه دسترســی ب

تشــخیص هویــت افــراد و...(

هوشــمند  مدیریــت  و  ســاماندهی   
ــایل  ــری از ورود وس ــگ و جلوگی پارکین

ــاز  ــر مج ــه غی نقلی
 امــکان دریافــت گزارشــات گوناگــون 
از جملــه گــزارش آمــار تــردد اتومبیل هــا
 امــکان تنظیــم و فعــال شــدن سیســتم 
روشــنایی و تهویــه پارکینــگ بطــور 
ــا ورود و خــروج اتومبیل هــا هوشــمند ب
 برقــراری شــرایط امنیتــی مطلــوب 
ــاز  ــدون نی ــه ب ــگ در لحظ ــرای پارکین ب

ــان ــور نگهب ــه حض ب
ــودرو  ــمند خ ــی هوش ــکان راهنمای  ام
ــب ترین  ــن و مناس ــه نزدیکتری ورودی ب

ــارک ــگاه پ جای
ــای  ــاماندهی خودروه ــت و س  مدیری
ورودی و امــکان صــدور قبــض پاکینــگ

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

سیستم مدیریت هوشمند هتل

سیستم مدیریت هوشمند بیمارستان

 



بــا امنیتــی هوشــمند  بســتر  ایجــاد   
 بهــره گیــری از سیســتم هایی همچــون 
دوربین مداربســته، سیســتم کنترل دسترســی 
ــه قســمت های مختلــف و سیســتم  ــراد ب اف

تشــخیص هویــت کارکنــان
 اســتفاده از سیســتم شناســایی افــراد 
)RFID( بــه منظــور ارائــه خدمات هوشــمند 
ــه  ــه اعضــای مجموع رفاهــی و ورزشــی ب
 کنترل هوشمند تاسیسات زیربنایی مجموعه 

ورزشــی )گرمایش، ســرمایش و تهویه(
 ایجــاد شــرایط محیطــی متناســب بــا
ســالن های مختلــف )مجموعــه ورزش هــای 

آبــی و غیــر آبــی(
ــای  ــرایط در فضاه ــمند ش ــرل هوش  کنت
ــونا و  ــتم س ــازی سیس ــال س ــاص )فع خ

جکــوزی در صــورت حضــور افــراد( 
 تفکیــک مصارف انــرژی )آب، بــرق و گاز( 

هــر یــک از قســمت های مجموعه

 ایجاد سیســتم تفکیــک مصــارف و هزینه  های 
ــران  ــاکنین و کارب ــرای س ــرق و گاز ب آب، ب

ن ختما سا
 کنتــرل بهینــه کارکــرد تاسیســات متناســب 
ــرداری   ــی بهره ب ــه زمان ــاختار و برنام ــا س ب

ــاختمان ــف س ــمت های مختل قس
 قابلیــت برنامه ریــزی هوشــمند و تصحیــح 
ــی و  ــرایط عملیات ــا ش ــب ب ــرد متناس عملک
ــتم  ــتم )سیس ــود سیس ــط خ ــی توس اقلیم

ــره( خب
ــر  ــرل ب ــرایط کنت ــب و ش ــن ضرای  تعیی
اســاس مدلســازی رفتار دینامیکی ســاختمان 
و ســنجش دقیــق عواملــی همچــون موقعیت 
ــت  ــاختمان، وضعی ــری س ــی و نورگی تابش
ســطوح خارجــی بنــا و مالحظــات کاربــری 

ســاختمان
 کنتــرل بهینــه هزینه هــای جــاری بــه 
کمــک سیســتم کنتــرل یکپارچــه روشــنایی 
ــاز  ــور و نی ــب حض ــه تناس ــات ب و تاسیس
ــر  ــی ب ــف مبتن ــای مختل ــراد در بخش ه اف

روز اســتانداردهای 

 بهینــه ســازی مصــرف انــرژی کل 
پایانه هــای  کنتــرل  بــا  ســاختمان 
روشــنایی، تهویــه مطبــوع و ... متناســب با 
ســاعت کاری و نــوع کارکــرد واحدهــای 

ــاختمان س
 کنتــرل هوشــمند امنیــت و آتش نشــانی 

مجموعه
 کنتــرل و عیب یابی هوشــمند تاسیســات 

ساختمانی
مدیریــت  سیســتم  ســازی  پیــاده   
یکپارچــه و تخصیــص هوشــمند پارکینگ 

ــن  ــرای مراجعی ب
هزینه هــای  چشــمگیر  کاهــش   
مصــرف  بهینه ســازی  بــا  جــاری 
ــِت آن در  ــری از هدررف ــرژی و جلوگی ان

ســاختمان مختلــف  بخش هــای 
 تفکیــک مصــارف انــرژی )آب و بــرق 
و  از مصــرف  و گزارش گیــری  گاز(  و 

ــا ــک از واحده ــر ی ــرژی ه ــه ان هزین

 

سیستم مدیریت هوشمند مجموعه ورزشی

سیستم مدیریت هوشمند مجتمع های چند منظوره

سیستم مدیریت هوشمند انرژی


