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 سامانه کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و برق کولرهاي آبیمعرفی اجمالی 

تلف ارایه مخو نوع در داز نظر نرم افزار کنترلی نترل هوشمند خود را در حال حاضر سامانه هاي ک شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج
 می نماید : 

آبی  ر هاي  آب و انرژي کول ی بهره ر هاي آبرد کولـرل عملکـهت کنتـردازنده جـزپـاز یک ری ، سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف 
ز ی نمایند . اگیري م طوبت نسبی محیط داخل و دماي محیط خارج را اندازهگیري می نماید . در این سامانه مجموعه اي از سنسورها ، دما و ر

قویم شمسی اعت و تسطرف دیگر کاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روي سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک 
یک مجموعۀ  باشد . هداري ، مدیریت مصرف آب و انرژي و . . . میجهت برنامه ریزي زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگ

لر را فراهم می آورد . متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان هاي اصلی کو 100فرستنده / گیرنده بیسیم رادیوئی با ُبردي در حدود 
علی ، و ریخ و زمان فبر و تاتنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کار ریزپردازنده با بهره گیري از اطالعات دریافتی از سنسورهاي دما و رطوبت ،

 طی و آسایش وایط محیبرنامۀ زمانی تعریف شده توسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شر
 . آرامش کاربر ، میزان مصرف انرژيِ برق و آب را به حداقل رساند

شی با سازوکار تبخیر آب PID ۀ کنترل هوشمند دیجیتال با منطق سامان سامانه هاي سرمای راي  ته تر که نوع پیشرف ، فازي ب
ي آبی را در کولرهـا از یک ریزپردازنده جهت کنترل عملکرد کولر هاي آبی بهره گیري کرده و قادر است مصرف برق و آبدستگاه قبل می باشد 

ج را اندازه حیط خارمرل نماید. در این سامانه مجموعه اي از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دماي شرایط بهینـه مدیریت و کنت
جرا شده است ، اقدام به ، طراحی و ا PID با بهره گیري از یک نرم افزار ویژه که بر اساس منطق فازي و کنترل این دستگاه گیري می نمایند . 

ه رق و آب را بنرژيِ بای نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصرف کنترل هوشند سامانۀ سرمایش
 . حداقل رساند
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 نحوه عملکرد  :   

گیري می  بی بهرهسامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژي کولر هاي آبی از یک ریزپردازنده جهت کنترل عملکرد کولر هاي آ
 از طرف دیگر .مایند نی نماید . در این سامانه مجموعه اي از سنسورها ، دما و رطوبت نسبی محیط داخل و دماي محیط خارج را اندازه گیري م
 ی جهت برنامهویم شمسکاربر دما و رطوبت نسبی مطلوب خود را بر روي سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تق

نده رستنده / گیرجموعۀ فمریزي زمانی کنترل خودکار کولر ، انجام عملیات سرویس و نگهداري ، مدیریت مصرف آب و انرژي و . . . می باشد . یک 
ز ا بهره گیري ابرد . ریزپردازنده متر ، امکان کنترل از راه دور و ارسال فرمان هاي اصلی کولر را فراهم می آو 100بیسیم رادیوئی با ُبردي در حدود 

ده مانی تعریف شرنامۀ زن فعلی ، و باطالعات دریافتی از سنسورهاي دما و رطوبت ، تنظیمات شرایط محیطی مورد درخواست کاربر و تاریخ و زما
ر ، میزان مش کاربتوسط کاربر ، اقدام به کنترل هوشند سامانۀ سرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرا

 مصرف انرژيِ برق و آب را به حداقل رساند . 

  خودکار نمودن فرآیند آماده به کار و روشن شدن کولر . – 1

ز اکنترل و یا  سامانۀ ر این سامانۀ کنترل ، کاربر می تواند درخواست خود مبنی بر روشن شدن کولر را بصورت دستی از روي سوئیچ فرماند
ن زمان س از سپري شداید . پطریق فرستندة بیسیم کنترل از راه دور اعالم نماید . در این حالت سامانۀ کنترل ابتدا پمپ آب کولر را روشن می نم

 .لر می نماید منده کودالزم جهت مرطوب شدن کامل پَدهاي پوشالی و یا سلولزي کولر ، سامانۀ کنترل بصورت خودکار اقدام به روشن نمودن فن 
 دینمی باشد . ب ل تغییرزمان الزم و کافی براي مرطوب شدن پَدهاي کولر در قسمت تنظیمات برنامۀ نرم افزاري سامانۀ کنترل تعریف شده و قاب

مودن فِن روشن ن طریق با روشن شدن فِن دمنده کولر ، هواي خنک و مطبوع به محیط وارد خواهد شد . همچنین کاربر نگران فراموش نمودن
 دمندة هوا نخواهد بود .  

  کنترل خودکار عملکرد کولر بر اساس شرایط محیطی شامل دما و رطوبت نسبی . - 2

ریبا همانند هوشمند تق ، سامـانۀ کنتـرل "دستی"می باشد . در حالـت  "خودکار"و  "دستی"ت کارکرد سامانۀ کنتـرل هوشمنـد داراي دو حال
ت مورد درخواس ی مطلوبسامانه هاي دستیِ متداول و مرسوم فعلی عمل می نماید . لیکن در حالت خودکار سامانۀ کنترل با توجه به شرایط محیط

ۀ کاري سـامان شـرایط سۀ آن با دما و رطوبت نسبی فعلیِ محیط داخل ، اقـدام به کنتـرل خـودکارکاربر ( شامل دما و رطوبت نسبی ) و مقای
دن جهت مرطوب ش نِ الزمسـرمایشی می نمـاید . در این حـالت سـامانۀ کنترل ابتـدا پمپ آب کـولر را روشـن می نماید . پس از سپري شدن زما

ف دماي ورتیکه اختالصد . در امانۀ کنترل بصورت خودکار اقدام به روشن نمودن فنِ دمندة کولر می نمایکامل پَدهاي پوشالی و یا سلولزي کولر ، س
ي می نماید ا دور تند راه اندازدرجه سانتیگراد باشد ، سامانۀ کنترل ابتدا فن دمندة کولر را ب 2بین دماي مطلوب کاربر و دماي فعلی محیط بیش از 

ا در رموتور فن دمنده  درجه سانتیگراد باالي دمايِ مطلوب کاربر ، سامانۀ کنترل بصورت خودکار دور 2کمتر از . پس از کاهش دماي محیط به 
اموش خواهد مپ را خوضعیت کُند قرار خواهد داد . در صورت رسیدن دماي محیط به دماي مطلوب ، سامانۀ کنترل بصورت خودکار فن دمنده و پ

کار پمپ رل بصورت خودانۀ کنتیط به بیش از یک درجه سانتیگراد باالتر از دماي مطلوِب کاربر افزایش یابد ، سامنمود . در این حالت اگر دماي مح
ب را بصورت آرل پمپ آب و فن دمنده را روشن خواهد نمـود . در صورت رسیدن رطوبت نسبی محیط به حداکثر رطوبت مطلوب کاربر ، سامانۀ کنت

  .مل آید ود تا ضمـن ثابت نگاه داشتن دما ، از افزایش فزاینده رطوبت نسبی محیط ممانعت به عمتناوب روشن و خاموش خواهد نم

  کنترل عملکرد کولر بصورت بیسیم و از راه دور . - 3

انۀ ر سامی جهت کامین اصلسامانۀ کنترل قادر است از طریق دستگاه فرستندة بیسیم کنترل از راه دور که بصورت رادیوئی عمل می نماید ، فرا
ور فن د و کُند موتدور تن سرمایشی را از کاربر دریافت نموده و اجرا نماید . این فرامین شامل روشن و خاموش نمودن سامانۀ سرمایشی ، انتخاب

زمان سنج (  رمـایشیدمنده در حالت عملکرد دستی ، انتخاب حالت عملکرد دستی و یا خودکار ، تنظیم زمان سنج خاموش شدن خودکار سامانۀ س
تقیم بین زي به دید مسی ، نیاخواب ) می باشند . به دلیل استفاده از امواج رادیوئی جهت برقراري ارتباط بین فرستنده بیسیم و سامانۀ کنترل اصل

هاي دوره  ویس و بازدیدـگام سرفرستنده و گیرنده نبوده و عمل کنترل از راه دور با وجود موانع مختلف قابل انجام خواهد بود . بدیـن ترتیب در هن
 ومودن پمپ آب نخاموش  اي کولر ، سرویسکار قادر است از محل نصب کولر اقدام به راه اندازي و آزمایش عملکرد هاي مختلف کولر نظیر روشن و

 موتور فن دمنده و تغییر دور آن نماید . 
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  کنترل و مدیریت مصرف انرژي برق . - 4

ارا بودن یک دوشمند با هانجام وظیفه نماید . سامانۀ کنترل  "اقتصادي"و یا  "عادي"است در دو حالت عملکردي  سامانۀ کنترل هوشمند قادر
ه با مند ضمن اینکترل هوشساعت و تقویم داخلی می تواند بر اساس تاریخ و ساعت فعلی ، مصرف انرژي برق را کنترل و مدیریت نماید . سامانۀ کن

ی محیط داخل سبی فعلب مورد درخواست کاربر ( شامل دما و حداکثر رطوبت نسبی ) و مقایسه آن با دما و رطوبت نتوجه به شرایط محیطی مطلو
ن فزایش راندماموجب ا ، اقدام به کنتـرل خـودکار شـرایط کاري سامانۀ سـرمایش می نمـاید تا از این طریق مصرف انرژي را مدیریت نموده و

 ه حداقل ممکنآن را ب وهمزمان با توجه به زمان هاي اوج مصرف برق (پرباري) ، مصرف انرژي را مدیریت نموده سامانۀ سرمایشی گردد ، بصورت 
د باالتر از دماي مطلوب درجه سانتیگرا 2، در صورتیکه حتی دماي محیط به بیش از  "اقتصادي"می رساند . براي مثال در صورت فعال بودن حالت 

وش مطلوب و خام به دماي کنترل از دور تند فنِ دمنده استفاده نخواهد نمود . همچنین در صورت رسیدن دماي محیطکاربر افزایش یابد ، سامانۀ 
انتیگراد ( درجه س شدن خودکار فن دمنده و پمپ آب ، شروع مجدد کار پمپ آب و فن دمنده منوط به افزایش دماي محیط به بیش از یک و نیم

ر قسمت درباري ) پ) باالتر از دماي مطلوب کاربر خواهد بود . زمان هاي اوج مصرف (  "عادي"عملکرد  بجاي یک درجه سانتیگراد در حالت
 تنظیمات برنامه نرم افزاري سامانۀ کنترل تعریف شده و قابل تغییر می باشد . 

  کنترل و مدیریت مصرف آب . - 5

قدار تنظیم شده مزیر  %10باشد ، شرایط حداکثر رطوبت مطلوب را قرار داشته  "اقتصادي"در صورتیکه سامانۀ کنترل هوشمند در حالت 
ش خواهد و خامو توسط کاربر در نظر گرفته و در صورت رسیدن رطوبت نسبیِ محیط به مقدار مذکور ، پمپ آب کولر را بصورت متناوب روشن

 نمود تا مصرف آب به حداقل کاهش یابد . 

  برنامۀ زمانبندي شده عملکرد کولر . - 6

اي مشخص و هر زمان سامانۀ کنترل هوشمند قادر است با توجه به یک برنامۀ زمانبندي مشخص که توسط کاربر تعریف می گردد ، کولر را د
س تقـویم و ـده بر اسـاروشن و یا خاموش نماید . این برنامۀ زمانبندي ش "اقتصادي"و یا  "عادي"،  "خودکار"،  "دستی"در حالت هاي دلخواه 

ی ( نظیر سال شمس سامانۀ کنترل هوشمند عمل می کند . در تقویم مذکور روزهاي کاري ، روزهاي تعطیالت آخر هفته ، تعطیالت رسمیسـاعت 
.  عریف می باشدي قابل تتعریف شده و تعطیالت رسمی قمري ، میالدي و . . . نیز بصورت دستی و موردتعطیالت نوروزي و . . . ) بصورت خودکار 

ی باشد . براي یم و تعریف مابل تنظاین برنامۀ زمانبندي با توجه به محل استفاده سامانۀ سرمایشی ( خانگی ، اداري ، کارگاهی و . . . ) توسط کاربر ق
ا به رامانۀ کنترل توان س صورتیکه در ساعاتی از روز هیچ یک از اعضاي خانواده در خانه حضور نداشته باشند ، می مثال در کاربردهاي خانگی در

ی امانۀ سرمایشاده ، سنحوي برنامه ریزي نمود تا در ساعات مذکور سامانۀ سرمایشی غیر فعال باشد . نیم ساعت قبل از حضور اولین فرد خانو
شب )  12ي خانواده ( بامداد ، یعنی یک ساعت پس از زمان خواب کلیـه اعضـا 1روشن شده و تا ساعت  "اقتصادي"  و در حالت "خودکار"بصورت 

و  "عادي"د در حالت صبح که اولین عضو خانواده از خواب بر می خیز 6به کار ادامه داده و سپس خاموش گردد . در ساعت  "خودکار"، بصورت 
نین اموش گردد . همچخصبـح که آخـرین فـرد خانواده خانه را ترك می نماید به کار ادامه داده و سپس  7ت روشـن شـده و تا سـاع "خودکار"

 می توان برنامه هاي مختلف و مجزائی را براي روز هاي کاري ، تعطیل هاي آخر هفته و تعطیالت رسمی تعریف نمود . 

  زمان سنج خاموش شدن خودکار ( زمان سنج خواب ) . - 7

ولر را پس ککاربر ،  و جدا از برنامۀ زمانبندي مشخص شده توسط "خودکار"و یا  "دستی"انۀ کنترل هوشمند قادر است در عالت عملکرد سام
خصوصًا در ن سنج ماز مدت زمـانی که تـوسط زمـان سنـج خاموش شدن خودکار تعیین می نماید ، از کار انداخته و خاموش نماید . این زما

بیدن نی پس از خواتا زما گی و در زمانیکه اعضاي خانواده قصد خوابیدن داشته ولی به علت گرماي هوا مایلند تا سامانۀ سرمایشیکاربردهاي خان
سط کاربر قابل تنظیم می دقیقه تو 120دقیقه اي و تا حداکثر  5ایشان به کار ادامه دهد ، مفید می باشد . زمان سنج خواب در پله هاي زمانی 

 باشد .  
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  زمانبندي و اعالم مواعد سرویس هاي مختلف سامانۀ سرمایشی . – 8

رویس واعد انجام سماعالم  وبا توجه به اینکه سامانۀ کنترل هوشمند داراي یک ساعت و تقویم داخلی می باشد ، می توان از آن براي زمانبندي 
نترل هوشمند بصورت خودکار کاردیبهشت ) ، سامانۀ  15با آغاز فصل گرما ( مثال هاي دوره اي مختلفِ سامانۀ سرمایشی استفاده نمود . براي مثال 

یا  وهاي سلولزي  ویض پَدبا فعال ساختن آالرم هاي صوتی و نوري کاربر را جهت انجام سرویس سالیانه و اولیۀ کولر شامل شستشو ، آبگیري ، تع
اهیانه شامل یس هاي م. در مواعد یک ماهه بعد از سرویس اولیه ، کاربر جهت سروپوشالی ، روغنکاري یاتاقان ها و . . . آگاه خواهد ساخت 

رما ، ( سو آغاز فصل  صل گرمافروغنکاري یاتاقان ها ، کنترل وضعیت شناور و . . . توسط آالرم هاي صوتی و نوري آگاه خواهد شد . با پایان یافتن 
شاندن کاور کولر ، پو با فعال ساختن آالرم هاي صوتی و نوري فرارسیدن زمان تخلیه آبآبان ) سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار  15مثال 

ـودکار به خولـر بصـورت کوشمنـد هکولر ، بستن دریچه هاي کانال کولر و . . .  را به کاربر گوشزد خواهد نمود . ضمناً در این زمان سامـانۀ کنتـرل 
هوِي هر یک از غیر فعال خواهد شد . حالت خواب زمستانی به منظور ممانعت از روشن شدن س) رفته و  Hibernateحالت خواب زمستانی ( 

رما ، راسیدن فصل گ. با ف تجهیزات سامانۀ سرمایشی در فصل سرما و بروز خطرات احتمالی نظیر سوختن موتور پمپ آب ، فن دمنده و . . . می باشد
نجام سرویس اظر جهت نب زمستانی در آمده و فعال خواهد شد . مواعد و زمانبندي هاي مورد سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار از حالت خوا

شده و  کنترل تعریف سامانۀ هاي دوره اي سامانۀ سرمایشی ، دوره کاري و فعال شدن سامانۀ سرمایشی و . . . در قسمت تنظیمات برنامۀ نرم افزاري
 قابل تغییر می باشد .
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 مشخصات فنی محصول :   انواع و 

 به دو صورت قابل عرضه می باشد : سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف آب و انرژي کولر هاي آبی در حال حاضر 

 

 : )  Stand Alone Smart Control Units( یک پارچه و الف ) سیستم هاي مستقل 

 ل از راه دورول کنترد دارد و کلیه تجهیزات مربوطه شامل سنسورهاي دما و رطوبت ، ماژاین سیستم ها عمدتاً براي منازل مسکونی کاربر
 محل کلیدهاي یقاً دربیسیم ، ماژول پردازنده مرکزي و رله هاي فرمان در یک مجموعه و بصورت یک پارچه جمع آوري شده اند . این سیستم دق

 . وئیچ نماید را س A @ 250V/AC 8له هاي قدرت آن قادر است تا توانی معادل و هر یک از رو جایگزین می شود متداول فعلی کولر نصب 
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 : )  Wireless LAN Smart Control Units( نی بر شبکه تب ) سیستم هاي مدوالر مب

 بیسیم ه داده اراي یک شبکداین سیستم رد دارد . کارخانجات و . . . کاربهتل ها ، ، تجاري ،  يادارساختمان هاي این سیستم ها عمدتًا براي 
ن شبکه در فضاي بُرد مفید ایمی نماید . )  Data( تبادل داده  Mhz 433است که بر روي فرکانس )  Wireless Data Lan( و مستقل محلی 

 نیز می باشد . m 3000است و در صورت نیاز قابل افزایش تا بیش از  m 1000باز معادل 
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 این شبکه مشتمل بر اجزاي مدوالر زیر می باشد :  

 : )  Wireless Cooler Control Units( کولر از راه دور بیسیم مدول هاي کنترل  -

حل کلیدهاي مر یقاً ددقکه از نظر ظاهري بسیار مشابه سیستم هاي مستقل و یکپارچه ولی با ابعاد کمی کوچکتر می باشند  ، این مدول ها 
هر وئیچ نماید . را س A @ 250V/AC 8متداول فعلی کولر نصب و جایگزین می شود و هر یک از رله هاي قدرت آن قادر است تا توانی معادل 

رت ادر است بصوقمی باشند که مستقل  ) Bipolar Data Trans Receiver( یک از مدول هاي کنترل کولر داراي یک فرستنده / گیرنده داده 
مپیوتر صادره از کا فًا فرامینمدول هاي کنترل کولر صرد . نرور ارتباط برقرار نمایکامپیوتر سِ  یاو کنترل موضعی دو طرفه با مدول هاي تله متري 

ور تند روشن و دش و را خامو پمپ و الکتروموتور فن دمندهالکتروسرور و یا مدول هاي تله متري را دریافت و اجرا کرده و بر حسب فرامین دریافتی 
 کولر بر روي ي کارکردرایط لحظه اکاربر امکان هیچگونه کنترل موضعی را بر روي این مدول ندارد . ش وکند فن دمنده را تنظیم می نمایند  /

ا در تشد ي می باو قابل مالحظه می باشد . این مدول جهت ایمنی بیشتر مجهز به یک فیوز شیشه امدول نمایش داده شده  LCDصفحه نمایش 
ز آسیب به ارج و از برومدار خ صورت بروز اضافه بار و یا مشکالت الکتریکی بوجود آمده براي الکتروپمپ یا الکتروموتور کولر بالفاصله کولر را از

 مدول و سیم کشی هاي برق ممانعت به عمل آید . 

 

کنترل هاي  از مدول ل کولرهاي هر طبقه می باشند ، می تواندر مورد ساختمان هایی که داراي تابلوي کنترل مرکزي براي کنتر* تذکر : 
ا کولر ر 5تا  ک قادرندمی باشند ، لیکن هر ی. این مدول ها از نظر ساختار و مشخصات فنی مشابه مدول هاي استاندارد  کولر مرکزي بهره جست

ل ر ، تحت کنترول مذکوشتري را نیز با تغییرات اندك در مدبصورت همزمان کنترل و هدایت نمایند . در صورت لزوم می توان تعداد کولرهاي بی
 سیستم مرکزي قرار داد . 

 

 ) :  Wireless Telemetry & Local Control Units( تله متري و کنترل موضعی مدول هاي  -

محل الن و یا تاق ، سادر شند ، این مدول ها که از نظر ظاهري بسیار مشابه سیستم هاي مستقل و یکپارچه ولی با ابعاد کمی کوچکتر می با
ه کان دسترسی بو اماشته ددسترس و دید کاربر قرار تحت کنترل آن داراي کانال هواي ورودي می باشد و در موقعیتی مناسب که در  کولرِ هایی که 

 هر کولر معموالًوند . ش) ، نصب می وجود داشته باشد ( مثالً در مجاورت پریز ، کلید ، جعبه تقسیم و یا تابلو برق  220V/ACمنبع برق شهري 
ه بیش از که یک کولر بر صورتیداراي انشعابات کانال هواي چند گانه اي می باشد که هواي خنک را به یک یا چند اتاق ، سالن و . . . می رساند . د

له متري تول هاي هر یک از مدگرفت .  یک محل هوادهی می نماید ، می توان براي هر محل یک مدول تله متري و کنترل موضعی مستقل در نظر
ورت دو طرفه با می باشند که قادر است بصمستقل  ) Bipolar Data Trans Receiver( داراي یک فرستنده / گیرنده داده و کنترل موضعی 

تقل می باشد کنترل مس حه کلیدهر مدول تله متري و کنترل موضعی داراي صفو کامپیوتر سرور ارتباط برقرار نماید . کنترل کولر مربوطه مدول 
 ل تله متري وهر مدو که از طریق آن می توان تنظیمات سیستم کنترل هوشمند را بصورت موضعی تنظیم نمود . البته امکان دسترسی به تنظیمات

ما و رطوبت دوضعی ، ترل مهر مدول تله متري و کنکنترل موضعی ، از طریق کامپیوتر سِرور قابل محدود شدن و حتی غیر فعال شدن می باشد . 
ود ، آن ها را در خ LCDنسبی محیط محل نصب را اندازه گیري نموده و ضمن نمایش مقادیر لحظه اي پارامتر هاي مذکور بر روي صفحه نمایش 

 ل تله متري ولر ، مدووکتنظیمات و خاموش / روشن نمودن  قرار می دهد . در صورت مجاز بودن کاربر براي کنترل موضعیِکامپیوتر سرور اختیار 
ریزي انجام  بق برنامهطکنترل کولر تحت کنترل خود ارسال نموده و مدول کنترل موضعی می تواند بصورت مستقیم و بیسیم فرامین الزم را براي 

 یم نمایند . را تنظ هپمپ آب و الکتروموتور فن دمنده را خاموش و روشن و دور تند / کند فن دمندشده بر روي واحد پردازنده مرکزي خود ، 
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 ) :  Central Control , Monitoring & Server Computer( مونیتورینگ و کنترل مرکزي کامپیوتر سِرور ، مدول  - 

سترسی توسط افراد دمی باشد که می بایست در محلی مناسب که صرفًا قابل  Laptopو یا  Desktopیک کامپیوتر معمولی از نوع این مدول 
مان و ع شمالی ساختمحل نصب کامپیوتر مرکزي ترجیحاً می بایست از طریق پنجره به ضل) باشد قرار داده و نصب شود .  Supervisorجاز ( م

تر مرکزي در ب کامپیوهمچنین بهتر است که محل نصهواي آزاد ارتباط داشته باشد تا بتوان سنسور دماي محیط خارج را به سهولت نصب نمود . 
ر کنترل می رت خودکاسیستم کنترل هوشمند با توجه به دماي لحظه اي هواي محیط بیرون ، دماي پیش تنظیم هر اتاق را بصوداالمکان مکانی ح
هاي ا کلیه مدول ب ) Bipolar Data Trans Receiver( فرستنده / گیرنده داده ماژول یک  و USBاین کامپیوتر از طریق یک درگاه نماید . 

و  موضعی تري و کنترلمله تها مدول هاي ارتباط دو طرفه برقرار نماید . هر یک از مدول هاي کنترل کولر و همچنین  رل موضعیتله متري و کنت
 طالعات با هرادون تداخل بو یکتا می باشند که کامپیوتر مرکزي را قادر می سازد  واحدارتباط داراي یک کد شناسایی مدول هاي کنترل کولر نیز 

 ادر است دما وقکه شود  مستقل ارتباط بر قرار نماید . بر روي کامپیوتر مرکزي یک نرم افزار کنترل و مونیتورینگ نصب میبصورت یک از آنها 
ار مذکور ریق نرم افزطرا قرائت و نمایش دهد . همچنین از  مدول تله متري و کنترل موضعیها مدول هاي هر یک نقاط مجهز به رطوبت لحظه اي 

لرها را ین نمود ، کورا تغییر داد ، سطح دسترسی کاربران موضعی را تعی مدول تله متري و کنترل موضعیتنظیمات هر  Onlineرت می توان بصو
 در ساعات مشخصی خاموش و روشن نمود و بصورت کلی وضعیت تمامی کولرهاي آبی را از راه دور بررسی و مدیریت نمود . 

 

 


