
1 
 

 هوشمند سازی و سیستم مدیریت هتل ها

 

کند، صررهه جرویی در مصرر     های مدیریت ساختمان را از نظر اقتصادی توجیه میشاید یکی از دالیل مهمی که سیستم

 سیسرتم  یر   بره  نیراز  موارد این مصر  در بیشتر جویی صر  به نیاز و... و تلفن گاز، برق، آب، باالی انرژی باشد. هزینه

 :هوشمند دارد، سیستمی که بتواند کنترلری

 های مختلف ساختمان را کنترل کند )بخاری یا کولر با توجه به دمای تنظیم روشرن    و بخش آب گرم کن ها ودمای اتاق

 خاموش شود

 های روشنایی بدون استفاده خاموش شوندپالم. 

 ها در هصول گرم و سرد هشدار داده شودباز و بسته بدون درب و پنجره. 

 برق لوازم برقی بدون استفاده قطع شود. 

 های پی  وجود نداشته باشد )یا مدت اسرتفاده از وسریله )مر تل تلفرند م ردود      امکان استفاده از لوازم پرمصر  در زمان

 باشد

 های اتوماتی  ولتاژرل روشنایی به وسیله ی کاهندهکنت 

 های وبژهامکان بهره گیری از سیستمهای هوشمند کنترل روشنایی برای ایجاد نورپردازی 

 کنترل کلیدها به وسیله ی ریموت کنترل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85_%DA%A9%D9%86
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عنصرر اصرلی    چهار کردن پارچه ی  ٔ  به عبارت دیگر هتل هوشمند در بر دارنده م یطی پویا و مقرون به صرهه به وسیله

ها است .و با تکیه بر مواردی که ذکر می شود طراحری یر    ها، مدیریت و رابطه میان انها، ساختار، سرویسیعنی سامانه

 هتل هوشمند انجام می گیرد:

 

 هوشمند سازی اتاق ها:   -۱

باز کردن یرا قفرل   های مختلف کنترلی )قفل هوشمند درب ورودی  کنترل اهراد   سنسور درب ورودی   خود شامل بخش

هرا    کردن درب اتاق از بخش پذیرش  سنسور تشخیص حضور در ورودی اتاق   کنترل هن کویل   سنسرور بررای پنجرره   

سنسور حضور در اتاق نشیمن   کلیدهای هوشمند با قابلیت تعریف سناریو   ریموت کنترل   پانل کنترل سر تخت و ......د 

 .میگردد

 :نمهمانا  سیستم مدیریت -۲ 

این بخش تشکیل شده از مواردی همچرون )تلویزیرون ت رت شربکه   اینترنرت از طریرز تلویزیرون   تبلیمرات   نمرایش          

 تمرا   شماره حسب بر واکنش   صوتی پست   غیرکاری مکالمات حجم کاهش   شبکه ت ت تلفن سیستم  صورت ساب  

 د دیجیتال تبلیمات سیستم   گیرنده
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 :کنترل روشنایی فضای عمومی-۳

به دو صورت انجام پذیر است: اول با استفاده از سنسور حضور و دوم با استفاده از برنامه تعیرین شرده قبلری کره همیشره      

  .قابل تمییر است

 

 نظارت تصویری -۴
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 :کنترل پارکینگ-۵

انجرام  و سرر   ...دو  موارد مهمی از قبیل )تشخیص م ل خالی برای خودرو   کنترل گازهای سمی   اطفای حریز هوشمند

 مزایای استفاده از سیستم مدیریت ساختمان را مختصرا می توان یه این شکل بر شمرد:

 کاهش مصر  انرژی در طوالنی مدت     -۱

 های تعمیر و نگهداریکاهش هزینه     -۲

 حذ  خطای اپراتوری به دلیل کنترل هوشمند     -۳

 بع انرژیثبت دقیز میزان استفاده هر اتاق یا قسمت از منا     -۴

 گزارش گیری آماری از عملکرد اجزای مختلف ساختمان     -۵

 ای تجهیزاتهای هشداردهنده برای بازبینی دورهاعتم آالرم     -۶

 امکان کنترل از راه دور     -۷

 


