
 هجوَػِ ای اص هطبلت پیشاهَى تبسیسبت

 

 ػذم کبسایی هجذلْبی صفحِ ای ثشای گشهبیص آة گشم هصشفی :

اگش هجذلْبی صفحِ ای سسَة ثگیشًذ اصال کبسایی ًذاسًذ ٍ اص طشفی سسَة گیشّبی هَسد ًیبص 

( کِ گشاى قیوت هجذلْبی صفحِ ای سسَة گیشّبی خبصی ّستٌذ )ثذلیل فطبس داخل هجذلْب

هیجبضٌذ . دیذُ ضذُ است دس جبّبیی کِ هجذل صفحِ ای جْت سیستن آة گشم هصشفی ًصت 

ضذُ است دس چٌذ هبُ اٍل ػولکشد هٌبسجی داضتِ ٍ ثؼذ اص گزضت صهبى هججَس ثَدُ اًذ ػالٍُ ثش 

 افضایص صیبد دهبی دیگْب پوپْبی قَی دس اٍلیِ هجذلْب کبس کٌذ.

 هجذلْبی صفحِ ای ثشای تْیِ آة گشم هصشفی هٌبست ًیست .ثٌبثشایي استفبدُ اص 

هجذل سسَة ًذاضتِ ثبضذ ٍ سختی گیش هٌبست داضتِ ثبضذ اص هؼبیت دیگش هجذل صفحِ ای  اگش

  ایٌست :

دسجِ ثبالتش اص دهبی  11ثذلیل ًذاضتي رخیشُ آة گشم ، دهبی هَتَسخبًِ ّویطِ ثبیذ حذاقل  - 1

ٍ پوپْبی اٍلیِ هجذل دائن کبس ّستٌذ . اهب دس سیستوْبیی کِ اص  آة گشم هصشفی هَسد ًیبص ثبضذ

هٌجغ آة گشم استفبدُ هیٌوبیٌذ چٌبًچِ سیستن َّضوٌذ هَتَسخبًِ استفبدُ ضذُ ثبضذ ثب تَجِ 

ثِ ایٌکِ سیستن َّضوٌذ هستقیوب دهبی آة گشم هصشفی سا کٌتشل هیٌوبیذ دهبی آة ضَفبط 

 شم هصشفی ًیض افت ًوبیذ . ) هثال دس ًیوِ ّبی ضت( هیتَاًذ حتی ثِ کوتش اص دهبی آة گ

سیستن َّضوٌذ ایي پوپ سا  دس هٌبثغ کَیل ، پوپ اٍلیِ هجذل صفحِ ای دائن کبس است اهب - 2

 سبػبت صیبدی خبهَش هیٌوبیذ

 ثْتشیي ػولکشد هجذل صفحِ ای دس ضشائط صیش حبصل هیطَد :

ٍلیِ ٍ ثبًَیِ تغییش ًکٌذ )ثصَست کلی سسَة گیش هٌبست ًصت ضذُ ثبضذ ٍ یب آة طشف ا -1

 سسَة داخل هجذل جوغ ًطَد(

دثی آة هصشف کٌٌذُ ثبثت ثبضذ هثل هجذل گشهبیص استخش )دثی آة گشم هصشفی ثْذاضتی  -2

هتغیش است لزا دس صَست استفبدُ اص هجذل صفحِ ای ثبیذ پوپ اٍلیِ ثش اسبس حذاکثش هصشف 

 طشاحی ضَد ( 

 

 

 



 ثشای کٌتشل في ثشجْب ثْتشیي ساُ حل ًیست: ایٌَستش

اخیشا ثسیبس دیذُ ضذُ ضشکتْبی ًگْذاس تبسیسبت پیطٌْبد هیذٌّذ ایٌَستش جْت کٌتشل دهبی 

 ثشجْبی خٌک کي ًصت ضَد . خبصیت ًصت ایٌَستش سٍی ثشج خٌک کي دٍچیض است:

 چیلش ثْتش ػولکشد جْت دهب پیَستِ کٌتشل -1   

 : ثشق هصشف کبّص - 2   

 تَاى ضشیت اصالح ٍ ایٌَستش هٌبست ػولکشد  - الف        

 ثشجْب في اًذاصی ساُ اٍلیِ جشیبى حزف ًتیجِ دس ٍ ثشجْب في ًطذى خبهَش ٍ سٍضي  - ة        

 هیجبضذ فٌْب ضذى خبهَش ٍ سٍضي اص ًبضی کِ ثشجْب پشاًذى تسوِ هطکل حزف - 3   

ًکتِ قبثل تَجِ ایٌست کِ ایي پیطٌْبد ثذلیل ػذم کٌتشل یکپبسچِ تجْیضات چیلش ٍ اص جولِ اهب 

هیجبضذ . دس سیستن سٌتی کٌتشل چیلش کٌتشل پوپ کٌذاًسَس ٍ ّش یک اص في ثشجْب  في ثشجْب

ثصَست جذاگبًِ اًجبم هیطَد ٍ ایي ثبػث هطکالتی هیطَد کِ ًتیجِ اش پیطٌْبد ّضیٌِ ثش 

 بضذ .ایٌَستش هیج

سیستن َّضوٌذ کٌتشل چیلش جزثی ٍ تشاکوی ثب کٌتشل یکپبسچِ کلیِ تجْیضات سشهبیص ًیبص ثِ 

 ًصت ایٌَستش سا ثشطشف هیٌوبیذ.

قبثل تَجِ است کِ ثْیٌِ سبصی استفبدُ اص ایٌَستش ثسیبس کوتش اص سبهبًِ کٌتشل َّضوٌذ چیلش 

ش ػالٍُ ثش کٌتشل یکپبسچِ پوپْبی هیجبضذ . دلیل ایي هَضَع ٍاضح است . سیستن َّضوٌذ چیل

کٌذاًسَس ٍ في ثشجْب کِ ػولکشد ثْیٌِ ایٌَستش سا ضبهل هیطَد ، کٌتشل چیلشّب سا ًیض ثصَست 

 ثْیٌِ اًجبم هیذّذ.

هؼوَال ّضیٌِ اص دیگش ًکبت ّضیٌِ سیستن َّضوٌذ چیلش جزثی ٍ تشاکوی هیجبضذ کِ 

 ذهیجبض ستشایٌَ ًصت دٍم یک یب سَم یک هؼوَال َّضوٌذ سیستن

 

 

 



 تَضیحبت ثیطتش اص چگًَگی کٌتشل ثشج خٌک کي دس سیستن َّضوٌذ :

است.اهب آیب یک پوپ سٍضي ثبضذ یب  الضاهیسٍضي ثَدى پوپ کٌذاًسَس جْت سٍضي ضذى چیلش 

 دٍ پوپ ؟ 

جْت سبدُ ضذى هَضَع فشض هیکٌین یک پوپ کٌذاًسَس ٍ دٍ ثشج داسین . کٌتشل جذاگبًِ 

 29آهذ خبهَش هیطَد ٍ ثبالی 27ثِ ایٌصَست است کِ هثال دهبی ّش کذام اص ثشجْب کِ صیش  ثشجْب

ثبضذ ٍ ثشج دٍ  25کِ سٍد سٍضي هیطَد. اضکبل ایي کبس ایٌست کِ هوکي است ثشج یک دهبیص 

سیستن سٌتی کٌتشل ثشج ، ثشج یک سا خبهَش هیکٌذ ٍ ثبضذ .  28ثبضذ ٍ جوغ ثشجْب  31دهبیص 

 ٍضي هیٌوبیذ.ثشج دٍسا س

. ایي ثب تَجِ ثِ هٌبست ثَدى دهبی کلکتَس کٌذاًسَس تغییشی ایجبد ًویکٌذ سیستن َّضوٌذ 

 سٍش تب حذ صیبدی ًیبص ثِ خبهَش ٍ سٍضي ضذى في ثشجْب سا کبّص هیذّذ.

حبل فشض هیکٌین اهکبى ٍسٍد دٍ پوپ کٌذاًسَس دس هذاس ٍجَد داسد . دس ایي ضشایط سیستن 

پوپ کٌذاًسَس سا سٍضي هیٌوبیذ ٍ سپس فٌْب سا سٍضي هیٌوبیذ . اگش پبسخگَ  َّضوٌذ اثتذا یک

 ًجَد پوپ دٍم سا سٍضي هیٌوبیذ . 

اگش ثخَاّین هثبل ثضًین اثتذا پوپ یک سٍضي هیطَد اگش دهب کلکتَس ثشگطت کٌذاًسَس ثیص اص 

سٍضي هیطَد. اگش  ثَد پوپ کٌذاًسَس دٍ 32ثَد في دٍ اگش ثیص اص  31ثَد في یک اگش ثیص اص  29

کبّص  26خبهَش ٍ اگش اص  2کبّص یبثذ في  27خبهَش ٍ اگش دهب اص  2کبّص یبثذ پوپ  28دهب اص 

 یبثذ في یک خبهَش هیطَد

 الجتِ ایي هثبل ثَد ٍ کٌتشل َّضوٌذ خیلی پیچیذُ تش اص ایي حشفْبست

ی کِ دادُ ضذ توبم ایي هشاحل کٌتشل تَسط یک کٌتشلش اًجبم هیطَد ٍ ثب تَجِ ثِ تَضیح

 خبهَش ٍ سٍضي کشدى ثِ حذاقل کبّص هیبثذ.

  

 

 

 

 

 



 

 ضشٍست استفبدُ اص پوپ کَئل دس سیستن آة گشم هصشفی :

استفبدُ اص پوپ هجضا ثشای اًتقبل آة داؽ دیگ ثِ اٍلیِ هٌجغ آة گشم هصشفی ثْذاضتی)اػن اص 

هَتَسخبًِ هیجبضذ کِ ثشای هَتَسخبًِ ّبی کَئل یب هٌجغ دٍ جذاسُ( ساّکبسی ثسیبس هٌبست دس 

 ثضسگ ٍ کَچک پیطٌْبد هیطَد .

دس ایي حبلت ثبیذ دفت داضت کِ لَلِ ّبی سفت ٍ ثشگطت هٌجغ آة گشم کِ ثِ دیگ هتصل 

هیطَد ثبیذ ثؼذ اص پوپ سبختوبى ٍصل ضَد ) دس ٍاقغ پوپ کَئل هستقیوب آة سا داخل دیگ 

 ثچشخبًذ(

 

گشهبیص سبختوبى ٍ آة گشم ثْذاضتی سا تغزیِ هیکٌذ اضکبلْبی  دس سیستوْبیی کِ یک پوپ

 صیش ثشٍص هیٌوبیذ :

دس صهستبى کِ پوپ صیبد کبس هیکٌذ ٍ دهبی دیگ صیبد است دهبی آة گشم هصشفی ضذیذا  -1

 افضایص پیذا هیٌوبیذ ٍ هطکالت صیش سا ایجبد هیٌوبیذ:

 ثش ّن صدى آسبیص سبکٌیي  -

 ٍ لَلِ ّبخَسدگی خیلی صیبد هٌجغ  -

 پشت حشاستی ثیطتش )هصشف گبص ثیطتش ثخبطش پشت حشاستی( -

دس صهستبى دثی آثی کِ داخل دیگ هیچشخذ ثیي هٌجغ آة گشم ثْذاضتی ٍ سادیبتَسّب تقسین  -2

هیطَد ٍ چَى دثی آة سادیبتَسّب کبّص پیذا هیکٌذ ثبیذ دهبی دیگ ثیطتش تٌظین ضَد ٍ ًتیجتب 

 هیطَد . هصشف گبص ٍ استْالک ثیطتش 

 

ثٌبثشایي استفبدُ اص پوپ هجضا )پوپ کَئل( ثشای تغزیِ اٍلیِ هٌجغ آة گشم ضوي کٌتشل دهبی آة 

ص استْالک سیستن گشم ثْذاضتی سٍی ًقطِ هطلَة )آسبیص ، اپتیوَم( ٍ کبّص هصشف سَخت ا

 . ّن کن هیٌوبیذ

ٍقتی سٍضي هیطَد کِ  ایي کبس سا سیستن َّضوٌذ ثسیبس ػبلی اًجبم هیذّذ ثِ ایٌصَست کِ پوپ

دهبی آة ثْذاضتی اص ست پَیٌت آة گشم هصشفی افت ًوبیذ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ سیستن َّضوٌذ 

دهبی آة گشم ثْذاضتی سا هستقیوب کٌتشل هیٌوبیذ هیتَاى هطوئي ثَد دهبی آة گشم هصشفی 

 ّیچگبُ افت ًویٌوبیذ.

ِ )صٍى( هٌجغ آة گشم هصشفی ّستٌذ ایي ًکتِ قبثل رکش است کِ دس ثشجْبیی کِ داسای چٌذ دست

َّضوٌذ توبم  ثْتشیي سٍش قشاس دادى حذاقل یک پوپ کَئل ثشای ّش صٍى هیجبضذ ٍ. سیستن

 ثش اسبس ست پَیٌت تؼشیفی کٌتشل هیٌوبیذ  اصًٍْب سا ثصَست هجض



 حذف شیز تابستانی سمستانی در سیستم کنتزل هوشمند با روش صحیح کنتزل

ایٌجبست کِ دس ثیي فصل صهستبى ٍ تبثستبى کِ ضیش گشهبیص سبختوبى ثبص است اصل هطکل 

گبّی دهبی آة گشم هصشفی افت هیٌوبیذ ٍ سیستن َّضوٌذ دهبی دیگ سا افضایص هیذّذ ایي 

 افضایص دهب ثبػث افضایص دهب داخل سبختوبى هیطَد. 

ًصت ضیش ثشقی سش ساُ سیستن اًذ ی تَلیذ کٌٌذگبى سیستن َّضوٌذ اسائِ دادُ سٍضی کِ ثؼض

گشهبیص داخل سبختوبى است تب دس هذت صهبى افت دهبی آة گشم هصشفی چشخص آة سادیبتَسّب 

 . سا قطغ ًوبیذ

 ت ایي سٍش:اضکبال

 ثب تَجِ ثِ هیضاى خشاثی ایي ضیشّب تؼویشات هَتَسخبًِ افضایص قبثل تَجِ هیٌوبیذ  -

ٌِ خَد سیستن َّضوٌذ فَق الؼبدُ ثیطتش ّضیٌِ ضیشّب ٍ ّضیٌِ ًصت  ضیشّب اص ّضی -

 است

 سٍش هَثش ٍ ػولی :

هیتَاى ٌّگبم افت دهبی آة گشم هصشفی ، پوپ گشهبیص داخل استفبدُ اص پوپ کَئل ثب  -

ٍ فقط هٌجغ آة گشم سا گشم ًوَد ٍ لزا ًیبصی ثِ قشاس دادى  خبهَش کشدهَقتب سبختوبى سا 

 ضیش ثشقی ًیست.

است کِ استفبدُ اص پوپ کَیل ، حتی دس هَتَسخبًِ ّبی کَچک ثبػث کبّص  الصم ثزکش

 هصشف اًشطی ، آسبیص داخل سبختوبى ٍ کبّص استْالک هٌجغ آة گشم هیطَد.

داضتِ ثبضذ پیطٌْبد هیطَد سسَة سسَة فَق الؼبدُ صیبد دس صَستیکِ سیستن هٌجغ  -

 هٌجغ ثشطشف ضَد.

ثذست آٍسدى آًچِ کِ دس یک سیستن هیخَاّذ ثِ هب اهکبًبت صیبدی ثشای ػلن کٌتشل  -

کٌتشلش هیتَاى اص ًَسبًبت لحظِ ای ٍ هقذاس لحظِ   pidثب استفبدُ اص اتفبق ثیفتذ هیذّذ . 

ای دهبی آة گشم هصشفی  ثشآٍسدی ثذست آٍسد کِ ضوبیی اص احتوبل افت دهبی آة گشم 

 دهبی دیگْب چِ هقذاس ثبیذ افضایص یبثذ. هطخص هیکٌذ pidخشٍجی هصشفی هیجبضذ . 



ػوال ّن دس  کِ استفبدُ اص ایي سٍش تبثیش ثسیبس صیبدی دس کٌتشل هٌبست هَتَسخبًِ داسد

کِ تَضیح ثیطتش ایي ایذُ کٌتشلی ثسیبس ػبلی جَاة هیذّذ پشٍطُ ّبی ثضسگ ٍ کَچک 

 آى هجبل دیگشی هیطلجذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضکبل آة گشهکي دیَاسی :

 هیجبضذ . کٌتشل َّضوذایي هطلت اص یکی اص ػضیضاى فؼبل 

سبل است ٍ ّش ٍاحذ  14ٍاحذی هیجبضذ . ػوش سبختوبى اکٌَى  12هٌضل ثٌذُ دس یک آپبستوبى 

ثشای خَد آثگشهکي داسد . اص چٌذ سبل قجل ٍاحذّب یکی ، یکی لَلِ کطی ّبیطبى تشکیذ ٍ هججَس 

 ی ٍاحذ ثٌذُ ٌَّص ثب هطکل هَاجِ ًطذُ است .ضذًذ لَلِ کطی هجذد ثکٌٌذ اهب لَلِ کط

ثبال  45ٍاقؼیت ایٌست کِ هي آثگشهکي هخضًی داسم ٍ دهبی آة گشم اگِ اص دستوبى دس ًشٍد اص  

دیَاسی ثذٍى هخضى داسًذ . اضکبل کبس ایٌجبست کِ آة گشم آى  ًویشٍد اهب آى ٍاحذّب آثگشهکي

دسجِ افضایص پیذا هیکٌذ ٍ یکذفؼِ سشد هیطَد ٍ  61ٍاحذّب یکذفؼِ گشم هیطَد  ٍ تب ثیص اص 

 ّویي ػبهل ثبػث هیطَد لَلِ ّبی آًْب صٍدتش تشکیذُ است .

  هؼبیت دیگش آثگشهکي دیَاسی :

سشد ٍ گشم ضذى آة آثگشهکي دیَاسی تٌظین دهبی ػزاة ٌّگبم استحوبم : ثب تَجِ ثِ  -

اهب آثگشهکي هخضًی دهبی  یب ثبیذ آة دائوب ثبص ثبضذ آة دس حوبم کبسی آصاس دٌّذُ است

 ثبثتی داسد .

  افت فطبس آة -

 ػذم کبس کشد ثب حذاقل فطبس آة -

 سسَة گیشی سبلیبًِ کِ ّضیٌِ صیبدی داسد -

هصشف گبص ثیطتش : قبثل تَجِ است کِ ثشای خبًَادُ سِ ًفشُ یک ضوؼک دس آثگشهکي  -

هخضًی دس تبثستبى دسصذ قبثل تَجْی اص گشهبیص آة گشم سا تبهیي هیٌوبیذ ٍ ًیبصی ثِ 

سٍضي ضذى هطؼل دس تبثستبى ثسیبس کن ٍ دس صهستبى ًیض کبّص هیبثذ . )آثگشهکي هٌضل 

دقیقِ کبس  15سٍی ضوؼک ٍ دس صهستبى حذاکثش سٍصاًِ  ثٌذُ دس ثیطتش اٍقبت تبثستبى

 هیٌوبیذ( . اهب ایي حشفْب دس آثگشهکي دیَاسی هفَْم ًذاسد ٍ هصشف خیلی ثیطتشی داسد

الجتِ هوکي است آة گشهکي دیَاسی ٍجَد داضتِ ثبضذ کِ ایي اضکبالت سا ثشطشف کشدُ 

 ضذُ ثبضذ یب حذاقل ضذُ ثبضذ.

 هؼبیت آثگشهکي هخضًی :

 گیشی ٍ دس چطن ثَدى جب -



تشهَستبت کٌتشل کٌٌذُ آة گشهکي ثٌب ثش هیضاى آة گشم هصشفی دس یک دهبی ثبثت  -

ػولکشدّبی هتفبٍت داسد ٍ ایي اضکبل ًبضی اص ایٌست کِ دهبی آة ثبال ٍ پبییي هخضى 

هتفبٍت است . ثؼٌَاى یک ایذُ خبم اگش یک لَلِ اص ثبال ثِ پبییي هخضى هتصل ثبضذ ثب 

ایٌکِ گشهب ثِ ثبال هیشٍد داخل هٌجغ چشخص ایجبد خَاّذ ضذ ٍ تب حذی ایي تَجِ ثِ 

 هطکل حل خَاّذ ضذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سشد ضذى آة گشم هصشفی

سشد ضذى آة گشم هصشفی هیجبضذ . غیش اص آسیجْبیی یکی اص اضکبالت هؼوَل دس هَتَسخبًِ ّب 

کِ ایي هَضَع ثِ سبکٌیي ٍاسد هیٌوبیذ ثذلیل ایٌکِ ثشای حل هطکل دهبی هَتَسخبًِ سا ثبال 

 هیجشًذ ّضیٌِ ّبی گضاف اًشطی پشداخت هیٌوبیٌذ .

 دسصذ هطکالت اص آى 71ایي هطکل ػَاهل هختلف داسد . اهب یک ػبهل ٍجَد داسد کِ ثیص اص 

 هیجبضذ ٍ ػوَهب اص آى غفلت هیطَد .

پوپ آة گشم هصشفی چشخطی دٍ کبس اًجبم هیذّذ . یکی چشخص آة گشم پطت ضیشّب تب 

 غ آة گشم .ّویطِ آة گشم پطت ضیش هْیب ثبضذ ٍ دٍم ّن صدى داخل هٌج

آة داخل هٌجغ آة گشم سا ّن هیضًذ ٍ ایي ثبػث هیطَد کِ توبم صشفی چشخطی پوپ آة گشم ه

یب قسوتی اص هٌجغ آة گشم داسای یک دهبی آة گشم ضَد ٍ لزا رخیشُ هٌبست دس آة گشم تْیِ 

ٍ دهبی آة هیطَد هصشفی ثبػث کبّص ضذیذ چشخص آة گشم  هیطَد . خشاة ثَدى ایي پوپ

گشم هصشفی دس ثبالی هٌجغ صیبد ٍ دس پبییي هٌجغ کن است ٍ لزا رخیشُ آة گشم ٍجَد ًذاسد ٍ ثب 

 سشیغ سشد هیطَد . آة گشم  ، هصشف


