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   المپ هوشمند با قابلیت برنامه ریزی و تغییر رنگ بر اساس دلخواه کاربر
 سنسور در و پنجره: آشکارسازی باز شدن در و پنجــره به صورت 

Zigbee یا Wi-Fi بی سیم بر اساس پروتکل
 کنترلر مادون قرمز با برد وسیع و قابلیت کنترل هر تعداد وسیله و 

قابلیت یادگیری سیگنال کنترل
 دماسنج و رطوبت سنج: سنسور کنترل دما و رطوبت با دقت باال و 

قابلیت فرمان پذیری به صورت بی سیم
 کلیـد روشنایی هوشمند به صورت یک پل، دو پل، سه پل و چهار پل
 سنسور دود و گاز با قابلیت آشکارسازی نشت Co و  Co2 و اعالم 

هشدار و قطع گاز ورودی
  شیربرقی بی سیم با قابلیت کنترل لوله های گاز و آب

 کنترل پرده برقی با قابلیت برنامه ریزی بر اساس نور ورودی و 
دلخواه کاربر

 سنسور تشخیص حرکت و سیستم آژیر بی سیم برای حفاظت منازل 
در مقابل سرقت

BMS
کلید پرده برقی 

پریز هوشمند   

المپ هوشمند 

سنسور در و پنجره 

دماسنج و رطوبت سنج 

سنسور تشخیص حرکت  آزیر بیسیم 

ایده فناوران الکترونیک پارسانایده فناوران الکترونیک پارسان
طراحـی، تولید، نصب، راه انـدازی و پشتیبانــی

انواع سامانه های هوشمند الکترونیکی



محصـــوالت

)BMS)Building Management System چیست؟

ــا و  ــواع مدله ــتری در ان ــت مش ــه درخواس ــا ب ــگرها بن ــن نمایش ای
ــا اســتفاده از اپلیکیشــن سیســتم  اندازه هــا موجــود اســت، و شــما ب
ــد  ــادر خواهی ــاوران الکترونیــک پارســان، ق ــده فن BMS شــرکت ای
بــود کلیــه تجهیــزات ســاختمان را بــه صــورت هوشــمند مدیریــت و 

ــد. ســناریوهای جــذاب و دلخــواه خــود را ایجــاد کنی

این کلیــدها در انواع مدل های تک، دو، سه و چهـــار پل جهت 
هوشمندســـازی روشنایی عمل می کنــد و جایگزین کلیـــدهای 

سنتی می شود.

ایــن دســتگاه بــه فراخــور نیــاز مشــتری در مدلهــای 2، 4، 8، 
ــت ورودی  ــه منظــور دریاف ــال موجــود اســت و ب 12 و 16 کان
سنســورها و اجــرای فرامیــن کاربــر در زیرســاختهای هوشــمند 

ــود. ــب می ش نص

کلیدهای لمسی

برد رله

شرکت ايده فنـاوران الکترونیک پارسـان، با بهره گیـری از 
و  سخت افزار  دانشگاهـي،  متخصص  و  مجرب  کارشناسان 
نرم افــزار سامانه هوشمندسازی ساختمـان )BMS( را طراحی 
و تولید کرده است.  انبوه سازان و مالکان ساختمان ها می توانند 
با تجهیز ساختمان های خود به اين سامانه، نظارت سیستمی و 

دقیقی را به صورت آنالين و از راه دور اعمال کنند.

سیستم مدیریت ساختمان یا BMS سامانه ای دیجیتال است که با 
کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان، 
ایجاد ارتباط و یکپارچگی بین آنها، بهینه سازی و صرفه جویی در 
انرژی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری در داخل  مصرف 

ساختمان ها نصب می شود.

 مدیریت سیستم های روشنایی
 کنترل روشنایی تمامی اماکن توسط تاچ پنل مرکزی، کلیدهای 

SMS هوشمند و
 تنظیم شدت نور )دیمِر(

 مدیریت سیستم های گرمایشـی و سرمایشـی
 کنترل کلیه سیستـم های سرمایشــی و گرمایشـی به صورت 

دستی و هوشمند
 برنامه ریزی برای خاموش یا روشن شدن سیستم سرمایش 

و گرمایش در ساعات مشخص
 بهینه سازی مصرف انرژی در حالت اتوماتیک

 تنظیم هوشمند دما
 مدیریت سیستم های صوتی و تصویری

 مدیریت پرده برقی، کرکره و سایبان
 نظارت بر دوربیـن های مداربستــه و مدیریت سیستم های 

امنیتی و حفاظتی
 ارسال هشدارهای امنیتی به شماره تماس های ثبت شده در سیستم

 فعال سازی سناریـــوهای مختلف از قبیــل خروج از منــزل، 
خواب و ...

 رؤیت تصاویر دوربین های مداربسته و سوییچ بین دوربین ها
 مدیریت سیستم های آبی

 تنظیم آبیاری هوشمند باغ و فضای سبز بر اساس دما و زمان
 آماده سازی استخر، سونا و جکوزی از راه دور و یا طبق 

زمان بندی
 سیستم هوشمند اعالم و اطفای حریق

 این سامانه از طریق ماژول های گازیاب و دودیاب، نشت گاز 
و آتش سوزی را تشخیص و اقدامات تکمیلی از قبیل قطع برق، 
بستن شیر گاز، به صدا درآوردن آژیر، ایجاد تماس تلفنی و ... 

را انجام می دهد.
 امکان فراخوان آسانسور

 امکان ارتباط با انواع آیفون های تصویری
Wi-Fi ارتباط بی سیم از طریق 

 دریافت پیامک جهت اجرای فرامین
IOS سازگاری با سیستم عامل اندروید و 

 پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی

تاچ پنل مرکزی
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ایـده فنــاوران  کلیـه محصـوالت شرکت 
الکترونیک پارسان دارای 1 سال گارانتی و 10 سال 

تعهد خدمات پس از فروش هستند.


