
 

 

 

 

 

 ..........ساختمان   BMSطرح 

 ..........مهندس 

 با سالم 

 به اطالع میرسد . .........ساختمان  BMSاحتراما طرح 

 ( www.BEKco.irبه سایت شرکت بهینه سازان مراجعه نمایید  درباره عملکرد کنترلرها )جهت دریافت اطالعات بیشتر

 

 

 هتر هربع هیباضد 0111حدٍد ٍ یک سالي  هتر هربع  0111حدٍد  طبقِ اداری 4ضاهل ساختواى  -

ًَیت ّیتر برای گرهایص ٍ قسوت سالي دارای ی) سرهایص ٍ گرهایص (  قسوت اداری دارای َّاساز فرش ٍ فٌکَئل در اتاقْا هیباضد -

 هیباضد

ّیتر ، دٍ پوپ کَئل هٌبع آب گرم هصرفی ٍ دٍ پوپ  لر ، دٍ پوپ فٌکَئل ، دٍ پوپ َّاساز ، دٍ پوپ یًَیتهَتَرخاًِ ضاهل دٍ بَی -

 آب گرم هصرفی چرخطی هیباضد .

 

 



 

 

 

 

 ًحَُ کٌترل 

کٌترل سالي ٍ یًَیت ّیتر در ًظر چَى هوکي است ساعت کار ساختواى اداری با ساعت کار سالي هتفاٍت باضد دٍ دستگاُ هجسا برای  -

 گرفتِ ضدُ است.

 : ًحَُ کٌترل در گرهایص

ئلْا را ًیس ارسال ٍ فرهاى برق فٌکَرا رٍضي هیٌواید  پوپ فٌکَئل  (در صَرت ًیاز) ی ازاد کٌترل َّضوٌد هَتَرخاًِ بر اساس َّا -

 هیٌواید.

پوپ یًَیت ّیتر را رٍضي هیٌواید ٍ  فرهاى برق یًَیت ّیتر ّا را ًیس  ( در صَرت ًیاز ) کٌترل َّضوٌد سالي بر اساس َّای آزاد -

 ضوٌا فرهاى گرهایص بِ سیستن َّضوٌد هَتَرخاًِ ًیس صادر هیطَد .صادر هیٌواید . 

داخل ساختواى با دهای آسایص ٍضي هیٌواید . از کاًال برگطت دهای هحیط داخل ساختواى را َّاساز را ر، کٌترل َّضوٌد َّاساز  -

 هقایسِ ًوَدُ ٍ در صَرت ًیاز فرهاى رٍضي ضدى پوپ ٍ فرهاى گرهایص هَتَرخاًِ را صادر هیٌواید .تٌظین ضدُ 

 ًحَُ کٌترل سرهایص :

ٍ فرهاى رٍضي  ئلْا ٍ فرهاى برق فٌکَرا رٍضي هیٌواید  پوپ فٌکَئل  (در صَرت ًیاز) ی ازاد کٌترل َّضوٌد هَتَرخاًِ بر اساس َّا -

 را ًیس ارسال هیٌواید.ضدى چیلر 

داخل ساختواى با دهای آسایص ٍضي هیٌواید . از کاًال برگطت دهای هحیط داخل ساختواى را َّاساز را ر، کٌترل َّضوٌد َّاساز  -

 را صادر هیٌواید . چیلرهقایسِ ًوَدُ ٍ در صَرت ًیاز فرهاى رٍضي ضدى پوپ ٍ فرهاى تٌظین ضدُ 

-  

 

 :  BMSطرح کلی 

 ، محاسبه گرمایش مورد نیازبویلرها و پمپ کوئل و برگشت آب گرم مصرفی در ساعات کاری  هوشمند کنترلکنترل هوشمند موتورخانه : 

 ، محاسبه دمای مورد نیاز چیلر هوشمند هواساز و کنترل هوشمند فنکوئل لکنترل هوشمند چیلر : کنترل روشن خاموش چیلر با فرمان کنتر

 ا در ساعات کاریکنترل هوشمند اگزاست فن : کنترل اگزاست فنه

 موتورخانه و پمپ هواسازسیستم کنترل چیلر و کنترل هوشمند هواساز : کنترل هواساز در ساعات کاری ، فرمان به

کنترل چیلر و سیستم کنترل هوشمند فنکوئل و یونیت : کنترل فنکوئل طبقات و یونیت سالن ، کنترل پمپهای فنکوئل و یونیت ، فرمان به 

 ،  برای صدور فرمان گرمایش ساختمان ه نیاز به سرمایش و گرمایشموتورخانه ، محاسب



    

 : BEK1102کنترل هوشمند موتورخانه 

موتورخانه افزایش تغییر دمای موتورخانه بر اساس گرمایش مورد نیاز ساختمان و آب گرم مصرفی ) هر چه هوا سرد تر می شود دما  -

 ( تنظیم میشود استفادهبرای آب گرم مصرفی در دمای مناسب  می یابد و همچنین

 و جلوگیری از تداخل عملکرد تجهیزات موتورخانه کنترل یکپارچه تجهیزات موتورخانه  -

 بودن موتورخانه در ساعات غیر کاری ساختمان و محاسبه زمان روشن شدن موتورخانه قبل از شروع ساعت کار StandByدر حالت  -

 کار محاسبه میشود (، مدت زمان روشن بودن موتورخانه قبل از زمان ) برای تنظیم بودن دمای محیط کار هنگام شروع کار  ساختمان

 موتورخانه Stand Byحفاظت از یخ زدگی موتورخانه و فنکوئلها در ساعات  -

 درصدی در ساختمانهای مسکونی 51درصدی مصرف گاز برای ساختمانهای اداری و حداقل  03کاهش حداقل  -

 :BEK1107 کنترل هوشمند هواساز 

 تنظیم ساعت کار هواساز براساس ساعت کاری ساختمان -

  داخل ساختمان هواساز بر اساس دمای خروجی تنظیم دمای  -

 کنترل پمپهای دهش کوئل هواساز در موتورخانه ) با توجه به ساعت کار ساختمان( -

 آسایش بیشتر درون ساختمان با تنظیم دمای مناسب هواساز -

 کاهش مصرف برق با خاموش بودن هواساز در ساعات غیر کاری -

 رل دمای هواساز توسط متوسط دمای محیط کار کاهش مصرف گاز و برق با کنت -

 هواسازگاز و برق با کنترل پمپهای دهش  کاهش مصرف -

 

 :  و یونیتهای حرارتی سوله کنترل هوشمند فنکوئل

 سالن بصورت مجزاحرارتی تنظیم ساعت کار فنکوئلها و یونیت  -

 شروع کار ساختمانکار فنکوئل و یونیت حرارتی قبل از ساعت ه محاسبه ساعت شروع ب -

 فرمان به کنترل هوشمند موتورخانه یا چیلر هنگام راه اندازی فنکوئل یا یونیت حرارتی -

 کاهش مصرف برق با خاموش بودن فنکوئلها و یونیت حرارتی در ساعات غیر اداری و ساعاتی که نیاز به گرمایش یا سرمایش نیست . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : BEK1105کنترل هوشمند چیلر 

 با توجه به سرمایش مورد نیاز ساختمان تنظیم میشوددمای چیلر تنظیم  -

 وئل کدریافت فرمان راه اندازی از سیستم هوشمند فن -

 کنترل هوشمند اگزاست فن :

 کار اگزاست فنهای محیط کار ، آشپزخانه ، اتاق برق و دستشویی بر اساس ساعت کاری ساختمانساعت تنظیم  -

 

 سنسورو نقاط کنترلی سامانه هوشمند هواساز :

 یین متوسط دمای محیط کار و در نتیجه کنترل شیر سه راههعی اگزاست فن محیط کار جهت تسنسور در خروج -

 سنسور در خروجی هواساز جهت کنترل حداقل و حداکثر دمای خروجی هواساز -

 کنترل روشن خاموشی هواساز بر اساس ساعت کارساختمان -

 فرمان کار به سیستم کنترل چیلر -

 هواساز( ) پمپهای (PF3,Pf4)كنترل پمپهاي   -

 سرمایش و گرمایش ساختماننیاز کنترل شیر سه راهه بر اساس  -

 سنسور و نقاط کنترلی سامانه کنترل هوشمند چیلر :

 سنسور دمای هوای آزاد جهت محاسبه ست پوینت چیلر -

 سنسور آب سرد خروجی چیلر جهت کنترل آب سرد خروجی چیلر -

 اختمانسسنسور آب سرد ورودی چیلر جهت محاسبه بار سرمایش  -

 فرمان سیستم کنترل هواساز وموتورخانهچیلر بر اساس  StandByکنترل  -

 دریافت فرمان راه اندازی از سیستم کنترل فنکوئل و سیستم کنترل هواساز -

 سنسور و نقاط کنترلی سامانه کنترل هوشمند فنکوئل و یونیت حرارتی سالن :

 ش و همچنین محاسبه زمان پیش گرمایش و سرمایش ساختمانسنسور هوای آزاد برای محاسبه نیاز به گرمایش و سرمای -

 ( PF5,PF6( و پمپ یونیت حرارتی )PF1,PF2خروجی پمپ  فنکوئل )  -

 خروجی فنکوئل ها در سه زون ) با یک فاصله زمانی یک دقیقه ( -

 خروجی یونیت حرارتی در سه زون ) با یک فاصله حرارتی یک دقیقه( -

 موتورخانه و چیلرفرمان به کنترل هوشمند  -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شرح سنسورهاي سامانه كنترل هوشمند موتورخانه :

- T10 سنسور دماي هواي آزاد جهت تعیین ست پوینت موتورخانه و آب گرم مصرفي 

- T1 سنسور دماي دیگ یك جهت كنترل دماي دیگ یك 

- T2 سنسور دماي دیگ دو جهت كنترل دماي دیگ دو 

-  T3 جهت كنترل دماي آب داغ رفت سنسور دماي كلكتور رفت دیگها 

- T4  سنسور دماي آب گرم مصرفي رفت جهت كنترل دماي آب گرم مصرفي 

- T5  سنسور دماي آب گرم مصرفي برگشت حهت كنترل آب گرم مصرفي برگشتي 

- T9 محاسبه بار ساختماني آب داغ برگشتي شوفاژ جهت سنسور دما 

 شرح نقاط كنترلي سامانه كنترل هوشمند موتورخانه :

 ( بصورت پیشرو و پسروB1,B2كنترل مشعل بویلرهاي یك و دو ) -

 (PQ1,PQ2)كنترل پمپ كویل  -

 PD1,PD2كنترل پمپهاي چرخشي آب گرم بهداشتي  -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : پنل اتاق کنترل

 . قرار میدهددر دسترس  را این سیستم در اتاق کنترل امکانات زیر

 کنترل پنل گرافیکی -

 تجهیزاتنیتور و ثبت اطالعات کلیه مو -

 تنظیم ساعت کار کلیه تجهیزات -

 تنظیم پارامترهای ست پوینت کنترل هوشمند موتورخانه و چیلر  -

 تنظیم ست پوینت هواساز -

 بصورت آنالیندماها ، وضعیت کار تجهیزات و ست پوینتها مشاهده مقادیر  -

 

 

 : توضیحات 

 یباشد .لوله کشی ، داکت کشی و ... کلیه تجهیزات به عهده مدیریت مجموعه م -1

و کابل کشی بین موتورخانه و تابلو برق طبقات و سوله به عهده مدیریت میباشد . همچنین تهیه کابل شبکه کنترلرها و کابل کشی بین اتاق   تهیه کابل -2

 کنترل تا کنترلرها به عهده مدیریت میباشد .

 با حفظ حالت دستی کنترل تجهیزات میباشد. اتصال فرمان کنترل هوشمند به مدار فرمان تجهیزات بدون تغییر در سیم کشی و -3

 تهیه کابل وکایل کشی فرمان هواساز و چیلر به موتورخانه به عهده مدیریت میباشد . -4

 با احترام                                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                                                                   

 

 

 


