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آشنایی با ساختمان هوشمند
مبتنی بر اینترنت اشیا

ن هوشـــــمند مبتنی بر اینترنت اشیا
مزایای ساختـــما 
نسبت به سیستمهای قدیمیتر اتوماسیون و BMS

هوشمند سازی یک مجتمع ساختمانی (تجاری،
اداری یا مسکونی) با اتصال بخشهای اصلی
ساختماننظیرسامانههایاندازهگیریمصرفآبو
انرژی ،روشنایی ،امنیتی ،گرمایشی ،سرمایشی و…
به یک پلتفرم مرکزی و عملکرد یکپارچه و هوشمند
آنها در کنار یکدیگر تحقق مییابد .مهمترین
مزایایی که ساختمان هوشمند مبتنی بر اینترنت
اشیا بههمراه خواهد داشت عبارت است از:
 -1افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی
 -2افزایش ایمنی و امنیت ساختمان
 -3سادگی فرآیندها و آسایش بیشتر ساکنین یا
کارمندان.
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لینکپ (شرکت راهبران اینترنت اشیا)
لینکپ به عنوان نخستین و تنها ارائهدهنده زنجیره کامل راهکارهای اینترنت اشیا در کشور ،به
شما کمک میکند تا نیازمندیهایتان ،را از میان گزینههای متنوع ارایهشده انتخاب و آنها را به
سادگی و به صورت یکپارچه ،بر بستر تازهترین فناوریهای «هسته  IoTلینکپ» دریافت کنید.
«هسته  IoTلینکپ» با ارائه و تجمیع تازهترین فناوریها در حوزه اینترنت اشیا ( )IoTو هوشمند

 3گام تا هوشمند سازی ساختمان
ابتدا سرویسهای مورد نظر خود را در وبسایت انتخاب
کرده یا فرم دریافت مشاوره رایگان را تکمیل نمایید
تا پشتیبانان لینکپ برای تکمیل فرآیند با شما تماس
بگیرند.

سازی ،امکان جمعآوری و تحلیل دادهها ،مدیریت تجهیزات و بصریسازی آنها را از طریق
وبسایت و اپلیکیشن لینکپ فراهم میکند.

تجهیزات ساختمان هوشمند و اینترنت
اشیاء تهیه شده به سادگی و در عرض چند
ساعت در محیط نصب و راهاندازی میشوند.

تمامشد!
حاال میتوانید همه سرویسهای ساختمان هوشمند
و خانه هوشمند خود را از طریق اپلکیشن و وبسایت
یکپارچهلینکپبهسادگیمدیریتکنید.
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چرا بهترینها به لینکپ اعتماد میکنند؟
نخستین ارایهدهنده زنجیره کامل راهکارهای اینترنت اشیا
دارای شش محصول دانشبنیان
نخستین صادرکننده محصوالت  IoTدر کشور
منتخب به عنوان یکی از وبسایتهای برتر جشنواره وب و موبایل ایران طی سالهای  97 ،96و 98
برگزیده هفتمین همایش مدیران فناوری اطالعات در سال ۱۳۹۸
برگزید ه جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸
برگزیده چهاردهمین جشنواره ملی شیخ بهایی در سال ۱۳۹۷
برگزید ه بخش شرکتهای نوآور نمایشگاه بینالمللی الکامپ در سال ۱۳۹۶
انتخاب به عنوان نمایند ه ایران در رویداد Dubai GITEX 2017
عضو سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی تهران
دارای نشان نماد اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت رسانههای دیجیتال
فعالیت ذیل مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
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آشنایی با هاب مرکزی و اپلیکیشن لینکپ
یکی از مهمترین مزایای هوشمند سازی ساختمان با فناوری اینترنت اشیاء لینکپ ،عملکرد

اپلیکیشن Linkap Smart

یکپارچه همه تجهیزات هوشمند در کنار هم است .این امکان با استفاده از هاب مرکزی لینکپ و

اپلیکیشن  Linkap Smartامکان مدیریت سرویسهای ساختمان هوشمند ،را بهصورت یکپارچه

کنترل آنها از طریق اپلیکیشن  ،Linkap Smartفراهم میشود.

بر روی گوشیهای تلفن همراه کاربران فراهم میکند.

هاب مرکزی خانه هوشمند لینکپ

برای استفاده از این اپلیکیشن نیاز است تا

()Linkap Short Range Hub

کاربر یکبار پس از نصب ،به سادگی هاب

هاب خانه هوشمند لینکپ ( )Linkap SR-Hubبا

مرکزی لینکپ و حسگرهای نصبشده را به

بکارگیری پروتکلهای نوین اینترنت اشیا همچون

نرمافزار معرفی کند .از آن پس امکان مدیریت

زیگبی ( ،)ZigBeeامکان مدیریت آسان و

تجهیزات و تعریف سناریو با اپلیکیشن Linkap

یکپارچه طیف وسیعی از تجهیزات خانه هوشمند

 Smartفراهم خواهد بود .برای نمونه میتوانید

را با برندهای مختلف (فیلیپس ،شیائومی ،ایکئا

سناریویی تعریف کنید تا هنگامی که در سفر

و…) فراهم میکند.

هستید ،با باز شدن در ،چراغها روشن شود و
آژیر به صدا دربیاید.
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معتبرترین برندهای دنیا با لینکپ سازگارند...

مرجع بررسی ،انتخاب و خرید آنالین تجهیزات هوشمند سازی ساختمان
و اینترنت اشیا
برای دسترسی راحتتر کاربران به تجهیزات سازگار
با هاب و اپلیکیشن لینکپ ،برخی از این تجهیزات
برای بررسی دقیقتر و خرید ،در فروشگاه آنالین
«لینکپ مارت» عرضه شدهاند.
بدینترتیب کاربران میتوانند کلیه نیازهای خود را
در زمینه هوشمندسازی ،تنها با چند کلیک سفارش
دهند .تولیدکنندگان و توزیعکنندگان محصوالت
هوشمند نیز میتوانند برای عرضه محصوالت خود از
طریق این بستر ،با ما تماس بگیرند.
برای مشاهده فروشگاه اینترنتی «لینکپ مارت» به
آدرس  https://linkap.net/martمراجعه کنید.

12

13

معرفی برخی راهــــکارهای

هوشمندسازیساختمان

 RFIDو یا تلفن همراه
امکان نظارت بر عملکرد قفل و اطالعات ورود و خروج افراد با

قفل هوشمند درب

امکان باز کردن قفل با وارد کردن رمز عبور ،اثر انگشت ،کارت

*

استفاده از اپلیکیشن Linkap Smart
افزایش امنیت در عین دسترسی سریع و آسان
دارای قابلیتهایی نظیر تایمر قفل خودکار ،یادآوری کم شدن
باتری ،گزارش خرابی احتمالی و…
نصب آسان روی انواع در
* تصویر سرویس صرفا ًبهعنوان نمونه است .برای هر سرویس برندهای متنوع با ویژگیهای
مختلف قابل استفاده است که با اسکن  QR-Codeهر صفحه به اطالعات بیشتری درباره آن
دستخواهیدیافت.
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سیستم روشنایی هوشمند و کلید هوشمند
18

امکان کنترل سیستم روشنایی از راه دور با استفاده از
اپلیکیشن Linkap Smart
تعریف سناریو برای سیستم روشنایی و کاهش مصرف انرژی
جمعآوری و تحلیل دادههای روشنایی هر بخش از ساختمان
تشخیص زودهنگام خرابیهای احتمالی در سیستم روشنایی
افزایش امنیت با تعریف برنامه روشنایی در زمانهای سفر

 CO2و  )...و سطح روشنایی
اعالم هشدار در صورت ثبت میزان بیش از حد مجاز پارامترهای

سامانه پایش کیفیت هوا

رصد وضعیت کیفیت هوای محیط داخلی (میزان دما ،رطوبت،

کیفیت هوا
امکان تعریف سناریو به صورت یکپارچه با سیستم هوشمند
کنترل تهویه

21

ترموستات هوشمند تهویه مطبوع

کنترل هوشمند ســیــسـتــمهـای تهویه ،گرمایشی و سرمایشی
امکان تعریف سناریو با توجه به پارامترهای تعریفشده توسط
کاربر برای استفاده از سیستمهای تهویه ساختمان
دریافت وضعیت پارامترهای دما و رطوبت از هوای محیط
صرفهجویی در مصرف انرژی و هزینهها
نظارت دائمی روی عملکرد سیستمهای تهویه و امکان دریافت
گزارش خرابی احتمالی
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اپلیکیشن Linkap Smart

کنتور هوشمند آب

مانیتورینگ مصرف آب هر واحد بهصورت تفکیکشده در
مشاهده نمودار تحلیلی از میزان و الگوی مصرف آب
تفکیک هزینههای مصرف آب هر بخش از ساختمان
اصالح الگوی مصرف آب و کاهش هزینهها
تشخیص زودهنگام نشتیهای احتمالی
بدون نیاز به برق و سیم کشی
عمر باتری تا  10سال

25

کنتور هوشمند برق

مانیتور روزانه مصرف انرژی در هر بخش از مجتمع
مشاهده نمودارهای تحلیلی هر واحد بهصورت تفکیکشده
اصالح الگوی مصرف برق و کاهش قابل توجه انرژی مصرفی و هزینهها
نصب و راهاندازی آسان با هزینه مقرونبهصرفه
تفکیک مصرف برق و هزینه در مجتمعهای دارای کنتور اشتراکی

26

زمانهای سفر و ساعات عدم حضور
نظارت بر ورود و حضور افراد در ساعات غیر کاری در مجتمعهای
اداری و تجاری
اعالم هشدار به کاربر بالفاصله بعد از تشخیص حضور فرد در
ساعات غیر مجاز

حسگر تشخیص حضور (حرکتی)

اطمینان از امنیت منزل و محیط کار و عدم ورود سارقین در

تعریف سناریوی یکپارچه با سایر سیستمهای هوشمند همچون
سیستم روشنایی و تهویه

29

حسگر درب و پنجره

ارتقای امنیت واحدها در ساختمانهای مسکونی و تجاری
اعالم هشدار بازشدن درهای حساس و پنجرهها در ساعات غیرمجاز
ثبت تاریخچه اطالعات باز و بستهشدن درها
امکان تعریف سناریو بهصورت یکپارچه با سایر سیستمها
نظارت بر مصرف انرژی از طریق مانیتورینگ بازبودن درها و پنجرهها
بدون نیاز به برق و سیم کشی و عملکرد با باتری

30

اعالم هشدار در صورت تشخیص آتشسوزی در محیط
اطالع بهموقع در صورت بروز هر گونه خطا و خرابی در سامانه
تشخیص حریق
امکان تعریف سناریو بهصورت یکپارچه با سامانههای مکمل

سیستم تشخیص و اعالم حریق

امکان مانیتورینگ آنالین وضعیت حسگرهای تشخیص حریق

اطفای حریق
نصب آسان و امکان عملکرد با باتری

33

حسگر تشخیص نشتی آب

امکان نصب آسان سنسور در محلهای حساس (موتورخانهها،
انبارها ،بایگانیها ،مراکز داده و )...برای تشخیص نشتی و آبگرفتگی
اعالم هشدار در صورت تشخیص وجود آب
جلوگیری از هدر رفت و آسیبهای ناشی از نشتی آب
بدون نیاز به برق ،سیم کشی و...
عمر باتری طوالنی

34

سایر گازهای سمی در فضای داخلی بسته به سنسور انتخابی
امکان پایش وضعیت لحظهای میزان گازهای سمی محیط و

حسگر تشخیص نشتی گاز

امکان تشخیص وجود گاز مونوکسید کربن ،متان (گاز شهری) و

دریافت هشدار از طریق اپلیکیشن Linkap Smart
اعالم هشدار صوتی در صورت تشخیص نشتی گاز
امکان تعریف سناریو بهصورت یکپارچه با سایر سیستمهای
هوشمند

37

آژیر هوشمند
استفاده بهعنوان مکمل سیستمهای ایمنی و امنیتی
اعالم هشدار صوتی در صورت ایجاد خطر در محیط
عملکرد با برق شهری
دارای باتری پشتیبان داخلی برای مواقع قطع برق

38

رفع مشکل عدم دسترسی و دشواری باز و بستهکردن شیرفلکهها
امکان تعریف سناریو برای باز یا بسته کردن شیرفلکهها در ساعات یا
موقعیتهایخاص

کنترلر هوشمند شیرفلکه برقی

ارسال فرمان باز یا بستن شیرهای فلکه (آب و گاز) از راه دور و سفر

41

پریز برق هوشمند

امکان مدیریت و قطع و وصل هر پریز به صورت کنترل از راه دور
امکان کنترل و پایش میزان مصرف برق لوازم الکتریکی به صورت
نمودارهای تحلیلی
امکان تعریف سناریو برای قطع یا وصل کردن جریان برق در هر پریز
نظارت و تشخیص مصرف بیش از حد برق
دارای دو نوع روکار و توکار

42

پرده برقی هوشمند

امکان ارسال فرمان تغییر وضعیت پرده از راه دور
امکان تنظیم سناریو و برنامه ساعت باز و بسته شدن پرده
امکان عملکرد یکپارچه با حسگر سنجش نور محیط
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کنترلکننده مرکزی مادون قرمز
46

امکان کنترل یکپارچه تجهیزات دارای ریموت کنترل ()IR
امکان تعریف سناریو بهصورت یکپارچه با سایر سیستمهای
هوشمند

شناسایی بهترین زمان آبیاری
امکان تعریف سناریو بهصورت یکپارچه با کنترلر شیربرقی

سیستم آبیاری هوشمند

اندازهگیری پارامترهای حیاتی خاک مانند دما و رطوبت

49

دکمه SOS

استفاده بسیار راحت برای سالمندان و کودکان (تنها با فشاردادن
یک دکمه)
ارسال پیام هشدار روی تلفن همراه
قابل استفاده در منازل ،مهدکودکها،کارگاههای ساختمانی،
معادن ،بیمارستانها ،خانههای سالمندان و…
امکان استفاده بهعنوان کلید دریافت سفارش در رستورانها و…
بدون نیاز به برق و سیم کشی و عملکرد طوالنی مدت با باتری
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دوربین هوشمند

امکان رصد شبانه روزی ساختمان هوشمند از راه دور
نصب آسان در هر نقطه ای از ساختمان
دارای سنسور تشخیص حرکت و امکان ارسال اعالن به کاربر
دارای میکروفن و بلندگوی داخلی برای برقراری ارتباط دو طرفه از راه دور
دارای تکنولوژی دید در شب و امکان ضبط تصویر در تاریکی مطلق

53

پنل لمسی خانه هوشمند

امکان نظارت و کنترل کلیه تجهیزات هوشمند از طریق
اپلیکیشن Linkap Smart
دارای ظاهری شیک و زیبا
دارای رابط کاربری ساده برای استفاده کودکان و سالخوردگان
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سرویسهای سفارشی

ثبت اطالعات تعداد افراد مراجعهکننده به مجموعه در
بازههای زمانی مختلف
کسب دادههایی همچون ساعتها و روزهای شلوغ
مجتمعهای تجاری
امکان پیشبینی وضعیت روزهای آتی با توجه به تاریخچه

سرویسهای سفارشی

سیستم شمارش افراد (ترددشمار)

سیستم پارکینگ هوشمند
جمعآوری و مانیتورینگ اطالعات مربوط به وضعیت پر یا
خالی بودن هر یک از جایگاههای پارکینگ
صرف زمان کمتر برای جستجوی جای پارک در یک مجتمع
امکان ثبت اطالعات زمانی ورود و خروج خودروها
بدون نیاز به برق و سیم کشی و امکان عملکرد با باتری

دادهها
مدیریت و برنامهریزی منابع با توجه به اطالعات کسبشده
56

بدون نیاز به برق و سیمکشی و عملکرد با باتری
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