سیستم هوشمند ایمنی و امنیت

کنترل هوشمند ایمنی و امنیت
در سیستم هوشمند می توان سیستم های امنیتی و امینی را بر اساس نیاز و سناریو ها مختلف کنترل نمود و می توان این سیستم ها را به شرح
زیر در نظر گرفت
•

سیستم های اعالم و اطفاء حریق

•

سیستم های امنیتی ضد سرقت

•

سیستم های کنترل تردد

•

سیستم نظارت تصویری

•

...

یکپارچه نمودن سیستم های فوق با سیستم های هوشمند ساختمان امکان اجرای سناریو های ترکیبی و تقویت هر یک از موارد فوق را منجر می
شود که می تواند با توجه به کاربری سیستم کاربردهای ویژه ای را ایجاد نماید

امکانات سیستم هوشمند ایمنی و امنیتی
در سیستم های امنیتی و ایمنی هوشمند می توان موارد زیر را انتظار داشت:
•

ثبت تمامی رخداد ها و امکان گزارش گیری از آن

•

اطالع رسانی رخداد ها به افراد کلیدی همچون مالکین و مدیران

•

فعال و غیر فعال نمودن سیستم از راه دور توسط  SMSیا اینترنت

•

مدیریت آسانسور ها و پله های برقی در زمان آتش سوزی

•

مدیرت تردد افراد در فضاهای مختلف ساختمان وایجاد سطوح دسترسی

•

اطالع رسانی تصویری در خصوص هر یک از رخداد های سیستم امنیتی و اعالم حریق

•

بررسی هوشمندانه خطاهای سیستم های امنیتی و ایمنی به صورت تصویری توسط نرم افزار های هوشمند

•

امکان تبدیل سنسور های سنتی به سنسور های هوشمند وآدرس پذیر

•

امکان بررسی وضعیت لحظه ای سنسور ها

•

امکان تشخیص باز یا بسته بودن درب ها و پنجره های ساختمان

کاربرد های سیستم هوشمند امنیتی و ایمنی
با توجه به امکانات معرفی شده در این بخش می توان کاربرد های زیر را در انتظار داشت:

•

کنترل امنیت و ایمنی یک ساختمان با قابلیت تفکیک نواحی و ایجاد سطوح مختلف به ازای هر ناحیه

•

شبیه سازی حضور افراد در منزل در زمان عدم حضور طوالنی مدت

•

ارسال تصویر های امنیتی به مدیران و مالکین از محل رخداد حادثه در زمان فعال شدن سنسور های
اعالم حریق و سنسور های ضد سرقت جهت بررسی دقیق تر موضوع حادثه

•

غیر فعال نمودن آسانسور ها و پله های برقی در صورت شناسایی اعالم حریق در ساختمان

•

غیر فعال کردن سیستم کنترل تردد در زمان بروز حریق جهت تسریع در تخلیه ساختمان

•

کنترل سیستم های تهویه در زمان بروز حریق جهت جلوگیری از گسترش دود و حریق

•

قطع برق و گاز در فضاهای درگیر حریق

•

اجرای سناریو های ورود و خروج متفاوت در سیستم روشنایی و تهویه بر اساس شناسایی شخص

•

پخش صوت متناسب با هر رخداد و راهنمایی مردم به ترک فضا و یا دعوت به آرامش

کاربرد های سیستم هوشمند امنیتی و ایمنی(دیتا سنتر)
• آگاهی لحظه ای از وضعیت سنسور دما  ،رطوبت در فضای رک و جلوگیری از آسیبهای فیزیکی ناشی از افزایش دما
• آگاهی از آسیب های فیزیکی ناشی از نوسان برق
• مانیتورینگ  UPSهای موجود در مراکز و جلوگیری از قطع برق
• کنترل سطح دسترسی به مکان هایی با سطح امنیتی باال
• کنترل و مانیتورینگ دوربین ها مدار بسته
• آگاهی از باز و بسته بودن در مربوط به اتاق مدیر  ،فضای دیتا سنتر  ،اتاق های حساس و ....

• قابلیت اتصال انواع سنسور های حرکتی ،دیتکتور های دود  ،گاز  ،نشت آب  ،لرزش رک و  ....به سیستم هوشمند
• اعالم آالرم های امنیتی در صورت بروز مشکل
• اطالع رسانی آالرم ها و فیدبک های مربوط به صورت پیام صوتی یا بر روی نرم افزار (ایریدیوم  ،تلگرام  ،واتس اپ) و یا از طریق
ارسال  SMSدر صورت بروز هر گونه خطا در سیستم

کاربرد های سیستم هوشمند امنیتی و ایمنی(خانگی)
• قابلیت اتصال انواع سنسور های حرکتی ،دتکتور های دود ،گاز ،نشت آب و ....به سیستم هوشمند و اعالم آالرم های امنیتی در صورت بروز مشکل
به طور مثال در صورت وقوع آتشسوزی سیستم هشدارهای الزم را به صورت آالرم و یا پیام صوتی اعالم میکند و در صورت عدم حضور ساکنین
در داخل منزل به صاحب خانه پیام ارسال میکند.
• قابلیت فعال کردن سیستم امنیتی براساس مدهای امنیتی متفاوت نظیر خروج از منزل ،مسافرت ،شب و ...
• درصورت ورود شخص غیر مجاز به داخل منزل آالرم های الزم داده میشود و همچنین در صورت عدم حضور ساکنین در منزل سیستم هوشمند
به صاحب خانه هشدار ارسال میکند.

• درصورت انتخاب مد امنیتی مسافرت ،سیستم هوشمند در ساعاتی از شبانهروز بر اساس زمانبندی معین تعدادی از چراغها روشن و خاموش
نموده و همچنین پرده ها را باز و بسته می کند و این تصور به وجود میآید که کسی در داخل منزل حضور دارد.
• آگاهی از باز و بسته بودن درب و پنجرهها در هنگام خروج از منزل به صورت آالرم و یا به صورت پیام صوتی

سیستم اعالم سرقت

امنیت و آرامش در دنیای مدرن امروز رویدادی اجتناب ناپذیر است .تنوع
درانواع سیستم های اعالم سرقت و قفل های برقی و درب های ضد سرقت

خود گویای این موضوع است .یکی از محورهای اصلی در طراحی خانه
هوشمند همواره اهمیت به حفاظت از ساکنین و جلوگیری از ورود سارقین
به منزل است.

راهکارسیستم اعالم سرقت هوشمند
• قابل دسترسی ازطریق موبایل و مانیتور
• قابلیت کنترل از راه دور سیستم

• چک کردن وضعیت سیستم سرقت به جهت تشخیص علت فعال شدن سیستم
• سادگی استفاده از سیستم به دلیل رابط کاربری فارسی
• عدم نیاز به حمل ریموت کنترل و یا تجهیزات جانبی برای فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سرقت
• مجهز نمودن سیستم به سنسورهای تشخیص شکسته شدن شیشه
• بهره گیری از سنسورهای تشخیص حرکت با استفاده از تکنولوژی مادون قرمز
• غیر فعال نمودن دزدگیر از طریق وارد نمودن رمز عبور و یا کارت در هنگام ورود به منزل
• فعال ماندن سیستم اعالم سرقت در صورت قطع بودن برق شهری به واسطه ی باطری داخلی دستگاه

• امکان انتخاب عکس العمل های دزدگیر از روی مانیتور لمسی سیستم هوشمند
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سیستم های کنترل دسترسی
منظور از یک سیستم کنترل دسترسی سیستمی است که بر پایه
یکی از مکانیزم های شناسایی به جایگزینی یک قفل و کلید
مکانیکی می پردازد .بطور مثال در یک سیستم ACCESS

CONTROLکه با روش رمز شناسایی )  ( PINکار می کند  ،با
وارد نمودن یک رمز خاص قفل برقی متصل به چارچوب درب عمل
نموده و درب باز می گردد .بر مبنای این تعریف یک سیستم

 ACCESS CONTROLبه رفع مشکل ذاتی قفل و کلید مکانیکی
که همانا محدودیت تکثیر کلید است می پردازد .به طوریکه برای
یک قفل فقط می توان یک کلید را مشابه سازی نمود و برای افراد
مختلف استفاده کرد .بدیهی است که در صورت گم شدن هر کلید ،
امنیت قفل خدشه دار می گردد.

راهکار سیستم های کنترل دسترسی هوشمند
• سهولت اختصاص کلیدهای شناسایی مختلف به یک قفل و نیز سهولت حذف و مدیریت کلیدها
• امکان استفاده از یک کلید برای چندین قفل در سیستم ACCESS CONTROLبه کمک فقط یک کارت یا تگ بدون تماس می توان به
تمامی درب ها دسترسی داشت
• امنیت( شناسه کلید ها شکل خاص آن ها )

• ساختن کلیدها به راحتی با استفاده ذخیره سازی اعداد متفاوت در تراشه حافظه کارت
• کنترل تردد و امنیت بخش هایی از ساختمان با توجه به کاربرد ویژه آن ها مانند تاسیسات ،سرور های داده ،آسانسور های خاص ،پشت
بام ها  ،اتاق مدیران و ...

انواع سیستم کنترل دسترسی
سیستم کنترل دسترسی با وجود تنوع باال در خصوص انواع
روش های تشخیص در نهایت دارای یک ساختار مشترک می

باشد که این ساختار را می توان در  3مرحله تقسیم بندی کرد.
شناسایی افراد
•

استفاده از رمز

•

کارت های RFID

•

اثر انگشت

•

تشخیص چهره

پردازش اطالعات
ارسال فرمان های خروجی

نرم افزار مانیتورینگ و کنترل
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کنترل هوشمند پرده و درب برقی
مدیریت پرده های برقی در ساختمان و موتور درب های برقی یکی دیگر از
قابلیت های سیستم هوشمند است که می تواند در سناریو های متفاوت مورد
استفاده قرار گیرد

• کنترل باز ،بسته و یا توقف
• امکان دریافت فیدبک حتی در صورت کنترل به صورت دستی
• قابلیت کالیبراسیون پرده

• امکان کنترل هر گونه پرده و موتور بدون محدودیت در برند
• مدیریت نور با استفاده از کنترل پرده
• کنترل پرده های عمودی و افقی با وزن و طول متفاوت
• امکان استفاده از پرده های خمدار

راهکارهای سیستم هوشمند پرده و درب برقی
با توجه به امکانات معرفی شده در این بخش می توان کاربرد های زیر را در انتظار داشت
•

کنترل پرده با قابلیت تنظیم دقیق میزان باز یا بسته بودن

•

کنترل شدت نور ورودی به ساختمان

•

کنترل تبادل حرارت با استفاده از میزان باز یا بودن پرده

•

امکان کنترل درب های پارکینگی از طریق سیستم های هوشمند

•

امکان کنترل آسانسورهای بار بین طبقات (دارای محدودیت در تعداد طبقات)

•

امکان گزارش از بازماندن درب پارکینگ به مالکین

•

امکان کنترل درب پارکینگ با استفاده از نرم افزار و SMS

•

قابلیت نمایش وضعیت باز یا بسته بودن پرده در نرم افزار های هوشمند

•

کنترل پرده پرژکتور در فضا های آموزشی ،اداری و سالن های نمایش
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سامانه اعالم حریق
به مجموعهای از قطعات الکترونیکی گفته میشود که وظیفه
آشکارسازی حریق در اماکن مختلف را بر عهده دارد
امروزه همه سیستم های اعالم حریق در همان لحظات اولیه محل آتش را

شناسایی و اطالعات به یک تابلوی کنترل مرکزی ارسال شده و روی
تابلوی مرکزی به وسیله نشانگر های کوچکی منطقه آتش نیز مشخص می
شود.
انواع سیستم اعالم حریق
آدرس پذیر
متعارف
بدون سیم (وایرلس)

راهکار سیستم های اعالن حریق هوشمند
• اطالع رسانی از طریق ایمیل ،تلفن SMS ،و .......

• کنترل سیستم های تهویه مطبوع (اگزاست فن ها ،جت فن ها و ).........
• غیر فعال کردن آسانسور ها
• پیغام های هشداری از طریق سیستم صوت
• تماس با آتش نشانی و ارگان های حفاظتی
• بسته شدن شیر های گاز در واحد ها
• قطع کردن برق واحد های درگیر حریق
• ........
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دوربین های مدار بسته
یکی از راههایی که در جهت ایجاد سیستم نظارتی و امنیتی در اماکن و مکآن

های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از تجهیزات ضبط و پخش
تصاویر به صورت زنده و در لحظه می باشد که به آن سیستم دوربین مدار بسته
( )CCTVگفته می شود .در این سیستم با نصب یکسری دوربین های خاص با
قابلیت های مختلف و برقراری یک شبکه انتقال تصویر و برقراری مرکزی جهت

ضبط ،کنترل و نظارت بر دوربین ها می توان بدون نیاز به حضور فیزیکی در
هریک از محل های مورد نظر به راحتی بر تمامی آن ها تسلط داشت.
الزم بذکر است که تصاویر ضبط شده آرشیو میگردند و خود می توانند اسنادی
از وقوع یک یا چند پروسه مطلوب ویا نامطلوب باشند .با استفاده از برنامه های
کاربردی می توان بر روی هریک از تصاویر ضبط شده پردازشهایی را انجام داد تا
بتوان به کوچکترین زوایای وقوع حادثه در پروسه یا محل تحت نظر پی برد.

راهکار سیستم های نظارت تصویری هوشمند
• کنترل ورود و خروج و تسهیل در امر بازرسی

• کنترل عملکرد نیروها
• کاهش کم کاری و افزایش بازدهی خطوط تولید
• نظارت مستمر و شبانه روزی
• ایجاد محیط کاری منظم و تحت کنترل
• ثبت و ضبط وقایع با توجه به زمان و تاریخ
• امکان مشاهده تصویر چندین دوربین به صورت همزمان برروی صفحه نمایش
• ضبط طوالنی مدت صدا و تصویر به صورت دیجیتال

• ممانعت از سرقت و حفظ تجهیزات
• شمارش تردد افراد

+88
HDL

احسان اسکوئی
)(مهندسی برق کنترل
مدیر فنی
technical@hdlisfahan.com

نیلوفر جمشیدیان
)(مهندسی برق مخابرات
کارشناس فروش

حسین جمالی پوری
)(مهندسی برق قدرت
مدیر فروش

احسان باقری
)(مهندسی برق قدرت
مدیر عامل

office@hdlisfahan.com

sales@hdlisfahan.com

manager@hdlisfahan.com

@ EAOskuee

@ hdlisf

@HOSEINJ-9

@ ehsnbaqeri

@ EAOskuee

@NILOUFAR.JAMSHIDIAN72

@HOSEINJ-9

@ hdlisfahan

با سپاس از همراهی شما

