مقاله شماره BMS14

مراحل استاندارد اجراي هوشمند سازي ساختمان )قسمت اول (

خانه هوشمند سيستم منحصر بفرد و پيچيده اي مي باشد.

فرايند هوشمند سازي ساختمان از چندين مرحله تشكيل شده است كه در اين فرايند كارفرما ،طراح  ،شركت ما و پيمانكار

دخيل مي باشند.

مراحل طراحي،تهيه تجهيزات و انجام پروژه توسط كارشناسان اين شركت انجام مي پذيرد.
چه مراحلي از آشنايي با خانه هوشمند تا تحويل پروژه براي بهره برداري وجود دارد ؟

در اين مقاله به بررسي هر مرحله به طور جداگانه خواهيم پرداخت.

مرحله اول  :بازديد پروژه )مشورت اوليه(

در اولين بازديد از پروژه  ،تبادل اطﻼعات صورت مي پذيرد .مالك و يا كارفرما اطﻼعاتي راجع به پروژه مورد نظر ،درخواست
هاي خويش ،اهداف و اينكه درخواست نصب چه سيستم هايي را دارد ،ارائه مي نمايد.

وظيفه اصلي كارشناسان شركت ما در اين مرحله اين است كه براي كارفرما در مورد انواع توليد كنندگان و برند ها ،امكانات

آنها ،نقاط ضعفو قوت آنها ،تعيين تركيب يك ساختمان هوشمند و  ...توضيحات ﻻزم را ارائه نمايد.

نتيجه مرحله اول ،ارائه طراحي اوليه )  ، ( Basic Designاز نقطه نظر فني مي باشد.

مرحله دوم :طراحي اوليه ) ( Basic Design

طراحي اوليه پس از اولين مشاوره آماده مي گردد .در اين مرحله كارفرما مي تواند هر گونه تغيير اصﻼحي پيشنهادي را در

طرح ايجاد نمايد.ويرايش نهايي آماده شده بنيان ساختار طراحي اوليه مي باشد.
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به عبارت بهتر و صحيح تر ،طراحي اوليه انجام شده ،مرحله بسيار مهمي براي تهيه مدارك طراحي مي باشد.

اين مدارك طراحي  ،نقشه هاي هوشمند سازي ساختمان مطابق با نقشهبرق ساختمان كه توسط كارفرما ارائه مي گردد ،

مي باشند.

مرحه سوم :انجام پروژه ) پروژه كاري (

بر اساس طراحي اوليه )  ،( Basic Designطراح تمامي زير سيستم هاي سيستم اتوماسيون خانگي از جمله تجهيزات
هدايتي و تاچ پنل ها طراحي مي گردند.

در يك پروژه خانه هوشمند موارد زير وجود دارد:

 توضيح مختصر زير سيستم ها ) يك صفجه(

 نقشه جانمايي تجهيزات كنترلي و تاچ پنل ها
 نقشه سيم كشي ها

 نقشه جايگذاري تجهيزات در رك تجهيزات اتوماتيك ) كمد رله ها ،كنترلر ها و ( ...
 مدرك سيم ها و كابل ها
 مشخصات فني تجهيزات

در مرحله طراحي هزينه هاي انجام پروژه خانه هوشمند محاسبه مي شود.

اين هزينه ها قبل از هر چيز به زير سيستم هاي انتخاب شده ،تجهيزات بكار رفته و مقدار تجهيزات بستگي دارد.

ادامه دارد...
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مقاله شماره BMS15

مراحل استاندارد اجراي هوشمند سازي ساختمان )قسمت دوم (

در قسمت اول به تشريح مراحل اجراي خانه هوشمند تا تحويل پروژه براي بهره برداري پرداختيم كه به ادامه بحث مي

پردازيم.

مرحله چهارم :سفارش تجهيزات

شركت ثمين پارسيان  ،تهيه كننده و پخش كننده تجهيزات اتوماسيون خانگي مي باشد .توسط ما تجهيزات معتبر ترين
برندهاي اروپايي ،آلماني  ،تركيه اي  ،چيني در حوزه اتوماسيون از جمله ، Zenio ، Berker ، Schneider ، ABB

G4 ،GVS ، Interra ، Jungو  ، ...كه تمامي گواهينامه هاي كيفيت ﻻزم را اخذ نموده اند  ،تهيه و اجرا مي گردد.

دسترسي اوليه بدون واسطه به توليد كنندگان و وارد كنندگان اصلي برندهاي مذكور توسط اين شركت انجام مي پذيرد و به

اين دليل بهينه ترين هزينه ها براي هوشمند سازي ساختمان در شهر تهران  ،توسط ما ارائه مي گردد.

مرحله پنجم  :مونتاژ و نصبتجهيزات

مونتاژ تجهيزات سيستم هاي يك خانه هوشمند از بخش هاي زير تشكيل شده است:

بخش  : 1قرار دادن كابل هاي ارتباطي
 قرار دادن شبكه كابل ها

 قرار دادن جعبه تجهيزات تابلويي براي تجهيزات اتوماسيون و رله ها  ،كمد هاي سرور
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 قرار دادن جعبه هاي مونتاژ شده ) قوطي ها  ،جعبه تاچ پنل ها ( بر روي ديوارها

بخش  : 2مونتاژ تجهيزات در مكان هاي مورد نظر
 نصب تجهيزات تغذيه برق اصلي

 نصب و اتصال تجهيزات تابلويي و ماژول هاي كنترلي و كمد هاي سرور

بخش  : 3مونتاژ تجهيزات نهايي و تمام كننده

 نصب تجهيزات كنترلي  ،سنسور ها و تاچ پنل ها
 نصب تجهيزات صوتي

 اتصال سنسور ها  ،تجهيزات كنترلي و تاچ پنل ها

 تنظيمات ابتدايي سيستم و تست ) برنامه ريزي ميكرو كنترولر هاي تجهيزات كنترلي (

بخش  :4تنظيمات نهايي و بهره برداري سيستم
 اجرا تنظيمات نهايي سيستم

 كنترل كاركرد تمامي زير سيستم ها
 بهره برداري سيستم هوشمند

شركتثمين پارسيان با همكاري كارشناسان و مهندسان مجرب خود آمادگي اجرا هر گونه پروژهبا هر گونه پيچيدگيرا
داراست .بنابراين فرايند آماده سازي طرح از اولين مشاوره ها تا تحويل پروژه آماده شده و نهايي توسط كارشناسان اين
شركت با در نظر گرفتن ريز ترين جزئيات اجرا مي گردد.

اطمينان از كيفيت تجهيزات و اجرا پروژه باعث ارائه گارانتي با مدت معين و خدمات پس از فروش مناسب توسط اين
شركت به كارفرمايان محترم مي گردد.

كارشناسان اين شركت آماده ارائه مشاوره اوليه در زمينه هوشمند سازي ساختمان به شما مي باشند .براي استفاده از اين

خدمات مشاوره اي با ما تماس حاصل فرماييد.
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