
ر جهان کاری بزرگ و سترک، دانشی و کاربردی از هانیول پیشروترین شرکت هوشمندسازی ساختمان ها د

ویژگی اصلی و تشکیل دهنده هوشمندی در ساختمان ها؛ 3نوع از ساختمان ها به منظور تعیین میزان هوشمندی آن ها براساس 8بررسی 
پویایی-ارمندی –سبزی 

بیمارستان،هاهتل،هافرودگاهیعنیساختماننوع8ازواحد2000حدودبررسیباهانیول
اجتماعی،وآموزشیفضاهایدولتی،اداریهایساختمانخصوصی،اداریهایساختمانها،

ساسبراویژگیسهاینبهدادنامتیازوخرید،مراکزوهافروشگاهومسکونیهایساختمان
هشتگانههایساختمانازیکهربرایجهانیوملیقبولقابلاستانداردهایومعیارها
نمراتیژهوبهوشدهکسبامتیازهایبهتوجهبابتوانتانمایدفراهمشرایطیاستتوانسته
ایگونهبههاآناحیاءواصالحبرایراخودجامعهایروشویژگی،سهازیکهردرمنفی
ستمسیوتأسیساتساختمان،صنعتفعاالنواندرکاراندستبهکاربردیوسادهروشن،
روپیشدرآنچهلذا.نمایدعرضههاآنکاربردیویژگیبهتوجهباساختمانمدیریتهای
مانساختهوشمندیسازیبهینهجهتهانیولراهکارهایوهاتوصیهازاستبرداشتیدارید
ارایهایراندرترندانحصاریوهانیولرسمینمایندهآفرششرکتتوسطکههشتگانههای
.شودمی



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه فرودگاه ها براساس 

:باشدمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبههافرودگاهوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

ناسبممانیتورینگوکنترلپایشگر،ابزاردارای
تجاوزهاومتجاوزینبرنظارتبرای

اعالناطمینانقابلوسایلوسیستمدارای
حریق

نامترقبهحوادثبهپاسخگویی
ایمنیوحفاظتوکارکنانارمندیوایمنی

شخص

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمبودندارا
قطعیبدون

طریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای
کشیسیم

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

فرودگاه ها



هافرودگاههوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای

Being)پویاییوبودنارمندبودن،سبزیعنیهانیولسهگانهسنجهبراساسفرودگاهها Green – Safe – Productive)

برنظارتورؤیتبرایدسترسیکنترلباالتریندارایفرودگاههااست،آوردهدستبهساختمانهادیگرمیاندررانمرهباالترین

فرودگاههاهکگفتبایدلذااست،هاساختماننوعایندرایمنیوارمندیتعیینچمبهاینکهمیباشدنقلیهوسایلومردمان

ورفتاکمتردلیلبهآنبرعالوهکهباشدساختمانفضایهمهیدرمطبوعهوایترینعالیدارایبایدتنهانههانیولدیدگاهاز

ساختمانانرژیمدیریتسیستمنهایتاًو(BMS)ساختمانمدیریتسیستمازحتماًغیرهودربهاپیاپیشدنبستهوبازوآمد

(BEMS)ترندکنترلرهای.نماینداستفادهاست،جهاندرساختمانمدیریتسیستم(پدیده)باالترینوآخرینکه(Trend)

دررقبادیگرباهانیول(BMS)برایعمدهایتفاوتوبرتریلذاوآمدههانیولادواتدیگریاریبهپروژههانوعایندرهانیول

ایجادوتزیسمحیطباسازگارییکهبودنسبزیعنیدیگراساسیومهممقولهدواینجزبهامامینماید،ایجادجهانیسطح

ناسانکارشباوربهامااست،برخوردارباالییاهمیتازهافرودگاهدرنیزآنکهپویاییهمچنینومیباشدانسانهادرشادابی

ساختمانتمدیرییکپارچهسیستمدربایدلذاواستبرخورداربیشتریاولویتازارمندیوایمنیهانیول،ساختمانتکنولوژی

System)هاسیستمهموندکنندگانیایکپارچهسازان،یعنیهانیولهمکارشرکتهایکهراآنچههافرودگاه integrators)

Lighting)روشناییکنترل،(HVAC)مطبوعتهویهوتهویهگرمایش،مانند، Management)،حریقاعالنسیستمهای

(Fire Alarm)دسترسیکنترلهایسیستمو(Access control)بسیارارمندیازبایدیکپارچهایسیستمچنیناینکهاز

.نمایندحاصلکاملاطمینانباشندبرخوردارباالیی



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه هتل ها براساس 

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

ناسبممانیتورینگوکنترلپایشگر،ابزاردارای
تجاوزهاومتجاوزینبرنظارتبرای

اعالناطمینانقابلوسایلوسیستمدارای
حریق

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمیکبودندارا
قطعیبدون

طریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای
کشیسیم

:باشدمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبههاهتلوضعیتبیانگرزیرجدول

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

هتل ها



هاهتلهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای

وبنپایهنجهسسهبکارگیریباآنهارتبهبندیوهتلهابایستهویژگیهایوجایگاهارزیابیدرهانیولساختمانتکنولوژیستهای
Being)پویاییوبودنارمندوایمن،بودنسبزیعنیبایسته Green – Safe – Productive)میبایدنیزعملدرکهاینو
هتلهاهاینکو.داشتمبذولنقلیهوسایلومردمآمدورفتکنترلوپایشبرزیادیتوجهمسکونیبرجهایوفرودگاههاهمانند

رفتبهلهاهتدرمیبایدساختمانهانوعاینازهانیولتجربهودانشبراساسلذاباشند،ایمنیوارمندینمرهباالتریندارایباید
بهنسبتهتلهابهخاصومتفاوتتوجهوتمرکزداشتنچمبهاینودادزیادیارجحیتآنهاارمندیوایمنیومسافرانآمدو

.میباشدساختمانهادیگر
هوایشتندالذاومی کندتعیینراآن هادرجهوجایگاهمیآید،شماربههتلهابایستهویژگیدوکهبودنفعالوبودنسبز

ستمسییکارایهبامیتوانراشودمیمهمانانوساکناندرنشاطوشادابیایجاداصلیعاملخودکهآزاداکسیژنومطبوع
دیگریمهممقولهترندهانیولکنترلیسیستمهایبکارگیریصورتدرالبتهکهنمودفراهم(BMS)نامداروپویاساختمانمدیریت

اهدخودستبهبرداریبهرهروزنخستینهمانازوبودخواهدنهادینههاآندرباشدمیانرژیمصرفدرصرفهجوییازعبارتکه
درهجوییصرفمنشوخصلتکهاستیکپارچهوکاملسیستمیازعبارتمیگرددتجهیزآنبههتلهرکهآنچهگونهبدینوآمد

یعنی(BMS)نهاددرانرژیمدیریتسیستمیا(BEMS)داشتنچمبهاینوداردخودخویشکاریاولویتدرنیزانرژیمصرف
.استساختمانمدیریتسیستم
Honeywell)هاهتلاتاقبرمدیریتسیستم Room Management)اینکوم/هانیولوسیلهبهکه(INNCOM)عرضه

تمان،ساخسرپناه،هردرانسانهاارمندیوآسایشورفاهبههانیولجهانیکارآفرینانخاصوویژهتوجهنشاندهندهخودمیگردد،
.است...وهتل

.استهانیول ترند درایران ( BEMS)و ( BMS)دهنده شرکت آفرش ارایه 



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه بیمارستان ها براساس 

:اشدبمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبههابیمارستانوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

گمانیتورینوکنترلپایشگر،ابزاردارای
اتجاوزهومتجاوزینبرنظارتبرایمناسب

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمبودندارا
قطعیبدون

طریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای
کشیسیم

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

بیمارستان ها



هابیمارستانهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای

سبزی
.نمودمتمرکزطبیعیمنابعبهینهمصرفدرصرفهجوییبرراخودتوجهمیبایدویژگیایننمودنبهینهبرای•

ارمندی
پایشوخیصتشوشناساییبربیشترراخودتوجهبایدلذا،میباشددرمانیمراکزوبیمارستانهادرویژهایاهمیتدارایایمنیوارمندیکهآنجاییاز
.پرداختبارهاومحمولههاووسایلمردم،غربالگریورؤیتودسترسیسیستمبهبودبههمچنینونمودمتمرکزاعالنواطالعو
اعالن،وانیرساطالعسیستمهایوگازیاآبنشتتشخیصهمچنینوپرسنلیحفاظتوکارکنانارمندیناگوار،فجایعبامقابلهزمانبهبود•

.دهدیاریبیمارستانهاایمنیوارمندیمیزانبهمیتواندآنهانمودنبهینهوانجامشکهاستمواردیازهمهوهمه

پویایی
مردمانازانبوهیبانیزدرمانیوبهداشتیوسایلامااست،برخوردارباالییاولویتازبیمارستانهادرفرحبخشوآراموراحتشرایطیکایجاد•

آنایشآسمحیطبرتمرکزاستمهمبیمارستانهادرآنچهلذامیباشندروبروکنندمیاستفادهامکاناتاینازوهستندآمدورفتحالدرکه
.استکنترلیسیستمهایداشتنوکناروگوشههردر

بهینههمچنینونساختمادرمحفوظدیتایزیرساختوسیمبیارتباطاتیوسایلایجادوسیلهبهکاربرتجربهبکارگیریوبهرهوریکردنبهینه•
.استبرخوردارویژهایاهمیتازنیزخودروهادیگرونقلیهوسایل،افرادآمدورفتبهترچههرمدیریتبرایسیستمهانمودن



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه ساختمان های اداری خصوصی براساس 

:باشدمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبهخصوصیاداریهایساختمانوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

گمانیتورینوکنترلپایشگر،ابزاردارای
اتجاوزهومتجاوزینبرنظارتبرایمناسب

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمبودندارا
قطعیبدون

طریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای
کشیسیم

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

ساختمان های اداری خصوصی



هابیمارستانهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای

سبزی
.داشتبیعیطمنابعازبهینهمصرفطریقهوانرژیمصرفبرکافیوکاملتمرکزمیبایدبودنسبزویژگیکردنبهینهبرای•

ارمندی
دسترسیکنترلونقلیهوسایلومردمآمدورفتبررؤیتونظارتسیستمنمودنبهینهبهبایدداشتهاینتقویتبرای•

.پرداخت
.داشتغربالگریورؤیتودسترسیواعالنرسانی،اطالعوپایشوتشخیصشناسایی،برتمرکز•
وخیصتششناسایی،وبهبودآنها،ازحفاظتوکارکنانایمنیآن،جزوناخواستهحوادثبامقابلهزمانبهبخشیدنبهبود•

.استبرخوردارایویژهاولویتازخبررسانیواعالنوگازوآبنشتپایش
پویایی

داخلردمطبوعهوایداشتنوآرامشوآسایششرایطبهترینایجادبرتمرکزبابایدراسازندگیوپویایینمودنبهینه•
.نمودآغازکیفیتوکنترلیسیستمهایوساختمان

ورفتیتمدیرسیستمبهسازیهمچنینوساختماندرسیمبیومحفوظدیتایزیرساختهایوارتباطاتایجادکردنبهینه•
.میباشدبرخوردارویژهایاهمیتازوسایلدیگرونقلیهوسایلوخودروهاافراد،بهترچههرآمد



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه ساختمان های اداری دولتی براساس 

دباشمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبهدولتیاداریهایساختمانوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییسبزی
پذیرانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

مانیتورینگوکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

قطعیبدونوپیوستهالکتریکیمولدسیستمبودندارا

کشیسیمطریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

ساختمان های اداری دولتی



دولتیاداریساختمان هایهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای

سبزی
.داشتطبیعیمنابعوانرژیبهینهمصرفبرتمرکزباید

ارمندی
.داشتحریقاخطارواعالنسیستمهایبرتمرکزباید•
.پرداختاطالعاتارمندیودسترسیکنترلبهسازیبهباید•
ورفتکلیهداشتننظرزیرومونیتورینگرؤیت،کنترلوپایشوضعیتبهینهسازیبهبسیارینیازساختمانهانوعایندر•

.آوردعملبهمجازغیرحرکتوتجاوزهاوآمدها
.پرداختنقلیهوسایلومردمغربالگریودسترسیکنترلبهسازیبهمیباید•
.دنموفراهمراآنهاازحفاظتوکارکنانارمندیوایمنیشرایطوکردکوتاهراحوادثبامقابلهوپاسخگوییزمانباید•
.پرداختگازوآبنشتخصوصدراخطارواعالنسیستمهایبهبودبهباید•

پویایی
.داشتکنترلیسیستمهایوکیفیتداخلی،آسایششرایطبرتمرکزباید•
موجوددیتاظمحفوزیرساختهایوارتباطاتیوسایلتقویتبهکاربرتجربهوبهرهوریوپویاییمیزانکردنبهینهبرایباید•

.پرداختساختمانکلدر
.نمودبهینهراترابریونقلیهوسایلمردم،بهترچههرحرکتبرمدیریتیسیستمباید•



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه فضاهای آموزشی و اجتماعی براساس 

:دمی برباالاجتماعیوآموزشیهایمکاندرراهانیولهوشمندسازیامتیازکهباارزشیموارد

پویاییسبزی
پذیرانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

مانیتورینگوکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

قطعیبدونوپیوستهالکتریکیمولدسیستمبودندارا

کشیسیمطریقازدیتاوارتباطیزیرساخت هایدارای

واحد 2000در حدود  :ساختمان های مورد بررسیتعداد 

مکان های آموزشی و اجتماعی



اجتماعیوآموزشیهایمکانهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای
سبزی

.داشتطبیعیمنابعوانرژیپهنهبهینهمصرفبرتمرکزباید•
ارمندی

.داشتحریقاعالنسیستمسازیهایآگاهواخطارهابرتمرکزباید•
.پرداختنقلیهوسایلومردمگریغربالودسترسیکنترلسیستمهایکردنبهینهوترمیمبهباید•
.پرداختفاجعهبهپاسخگوییزمانبهسازیبهباید•
.کردفراهمراآنهاحفاظتوکارکنانایمنیوسیلهباید•
.پرداختاطالعرسانیوتشخیصسیستمبهبودبهباید•
.رددمیگسنیندیگروکودکانازانبوهیشاملکاربرانکهاینویژهبه،پرداختهامزاحمتبرنظارتومراقبتبهباید•
.داشتبیشتریتمرکزساختمانداخلیمحیطراحتیوآسایششرایطبرباید•
.داشتمبذولکاملدقتسیستمهاپایشوکنترلوچونیوچندیوضعیتبرباید•
.دادافزایشراحوادثبهپاسخگوییسرعتباید•
.نمودتوجهآنهاحفاظتوکارکنانارمندینمودنبهینهبهباید•
وروزانهپایشازوداشتمبذولخاصیتوجهگازوآبنشتیابندههایواعالنهاوآژیرهااخطاردهنده،سیستمهایبهباید•

.نشدغافلآنهاعملکردلحظهای
پویایی

تمانساخدرموجودویکپارچهدادهزیرساختوسیمبیارتباطاتایجادبهکاریتجربهوبهرهوریکردنبهینهبرایباید•
.پرداخت

.پرداختنقلیهوسایلومردمآمدورفتمدیریتنمودنبهینهبهباید•



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3کارنامه ساختمان های مسکونی براساس 

:دباشمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبهخریدهایمجتمعومراکزها،فروشگاهوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

گمانیتورینوکنترلپایشگر،ابزاردارای
اتجاوزهومتجاوزینبرنظارتبرایمناسب

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمبودندارا
قطعیبدون

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

ساختمان های مسکونی



مسکونیهایساختمانهوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای
سبزی

.داشتمعطوفطبیعیمنابعازبهینهمصرفبرراخویشتمرکزبایداینجادر•
ارمندی

بهراخودتمرکزاست،نیامدهدستبهمسکونیواحد2000ازبررسیدرنیزمناسبینمرهکهمهممقولهاینارتقاءبرایباید•
.نمودمعطوفحریقاعالنسیستمآگاهسازیهایواخطارها

.پرداختآنجزونقلیهوسایلومردمغربالگریودسترسیکنترلسیستمهایکردنبهینهوترمیمبهباید•
.پرداختشدهبرنامهریزیوتعمدییاومترقبهغیرفجایعبهپاسخگوییزمانبهسازیبهباید•
.آوردعملبهحفاظتآنهاازونمودفراهمراکارکنانایمنیوسیلهباید•
.پرداختاطالعرسانیوتشخیصسیستمهایبهبودبهباید•
داشتهتوجبایدضمندروپرداختغیرمجاز،نفوذوتجاوزبرنظارتومراقبتبههانیولروزآمدواطمینانقابلوسایلباباید•

هردنبومتفاوتدلیلبهآنهاایمنیوحفاظتمسئلهکهمیباشدآنهااموالومردمازانبوهیدارایمسکونیساختمانهایکه
برایویژهایسیستمهایووسایلبهلذاواستحساسوپیچیدهبسیاریکدیگرباخانوادههرافرادحتیودیگرخانوادهباخانواده
.میدهدارایهراآنهاویژهراهکارهایوداشتهآشناییموارداینهمهیباهانیولکهمیباشدنیازآنجزونظارتوپایش

.داشتبیشتریتمرکزساختمانداخلراحتیوآسایششرایطبهباید•
.داشتمبذولکاملیدقتسیستمهاپایشوکنترلهمچنینوچونیوچندیوضعیتبرباید•

پویایی
.داشتاسیستمهکنترلوکیفیتساختمان،داخلیآسایششرایطبربیشتریتمرکزمیبایدمسکونیساختمانهایدر•
.میباشدهیکپارچدادههایزیرساختوبیسیمارتباطهایانجاموباندپهنایزیرساختاربهبودبهنیازمسکونیساختمانهایدر•



:ویژگی تعیین کننده میزان هوشمندی این نوع ساختمان ها3براساس ... کارنامه فروشگاه ها و

:اشدبمیهانیولهایبررسیورجوعهنگامبهخریدهایمجتمعومراکزها،فروشگاهوضعیتبیانگرزیرجدول

پویاییارمندیسبزی
ذیرپانعطافسرمایشوگرمایشسیستمداشتن

وکنترلپایش،مناسبسیستمداشتن
مانیتورینگ

مصرفکمالکتریکیتجهیزاتووسایلدارای

گمانیتورینوکنترلپایشگر،ابزاردارای
اتجاوزهومتجاوزینبرنظارتبرایمناسب

وستهپیوالکتریکیمولدسیستمبودندارا
قطعیبدون

واحد 2000در حدود : ساختمان های مورد بررسیتعداد 

فروشگاه ها، مراکز و مجتمع های خرید



خریدمراکزوهافروشگاههوشمندسازیبرایهانیولرهنمودهای
سبزی

.پرداختطبیعیمنابعازبهینهاستفادهوصرفهجوییبرباید•
ارمندی

وترسیدسکنترلسیستمتقویتبهبایدلذاکرد،محدودرامشتریانوخریدارانبامردمدسترسینمیتوانآنجائیکهاز•
.پرداختبهرهوریونقلیهوسایلومردمغربالگری

.کردزیادراحوادثبهپاسخگوییسرعتباید•
.پرداختآنانازحفاظتوکارکنانارمندینمودنبهینهبهباید•
وروزانهپایشازوداشتمبذولخاصتوجهگازوآبنشتیابندههایواعالنهاوآژیرهااخطاردهنده،سیستمهایبهباید•

.نشدغافلآنهاعملکردلحظهای
پویایی

کپارچهیدادههایساختوزیربیسیمارتباطایجادبهکهکاربرتجربهوپویاییکردنبهینهروشبرایفرودگاههاازباید•
.گرفتسرمشقمیپردازند

.پرداختساختمانداخلدرپایشوکنترلوکیفیتآسایش،ایجادسیستمنمودنبهینهبهباید•
نقلوحملازکهمردمیبهویژهبهوداشتآنجزونقلیهوسایلومشتریانخریداران،آمدورفتمدیریتبرتمرکزباید•

.کنندمیاستفاده


