LIVE SMART.

Tavan Ressan

هوشمندسازی

برای خانه
آسایش در سایه فناوری
کنترل اجزای خانه در دستان شما ،هر لحظه و هر جا!

کنترل روشنایی و دما
کنترل روشنایی و دمای خانه به صورت
دستی و هوشمند ،قابل برنامه ریزی زمانی،
اجرای سناریوی مسافرت و . . .

کنترل روشنایی ،دمای اتاقهای خانه ،سیستمهای ایمنی و امنیتی و تمامی دستگاههای دارای ریموت

کنترل دستگاه های دارای "ریموت کنترل"

کنترل ،به سادگی از طریق تلفن همراه شما یا هر دستگاه متصل به اینترنت با صرف هزینه بسیار معقول

کنترل  063درجه تمامی دستگاه های دارای

امکان پذیر است؛ سیستم خانه هوشمند توانرسان ،عالوه بر میزان تخریب نزدیک به صفر و سرعت

کنترل از راه دور در یک اتاق

باالی نصب و راهاندازی ،به سیستم های دستی موجود در خانه اضافه می شود و نیازی به خرید ادوات
هوشمند نیست.

سناریوهای ایمنی و امنیتی
کنترل تردد ،نشتی گاز ،پایش حضور خودرو
در پارکینگ و تعریف سناریوهای مختلف

گروه توانرسان
پیشرو در صنعت ،مبتکر در ساختمان
شرکت توانرسان به پشتوانه  03سال سابقه فعالیت در حوزههای فنی و بازرگانی
در صنعت کشور و به عنوان عضو رسمی انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران،
توانسته است با بومیسازی و اجرای دقیق سیستمهای هوشمند نقش به سزایی
در صرفهجویی حاملهای انرژی و بهبود آسایش ساکنین ساختمانها داشته باشد.
هوشمندسازی کامل ادوات موتورخانه ،روشنایی مشاعات و پارکینگ ،کنترل تردد
خودروها و افراد ،هوشمندسازی خانه ،سیستم اخد شارژ از واحدهای بدحساب،
اعمال سناریوهای ایمنی و امنیتی و سیستم های دورمتغیر آبرسانی از جمله
خدمات این بخش می باشد.
امید است که بتوانیم با شما همکاری ثمربخشی را نه به عنوان یک خریدار ،بلکه
به عنوان شریکی بلند مدت ،در جهت رسیدن به منافع مشترکمان داشته باشیم.

هوشمندسازی خانه
آسایش و امنیت در خانه شما
هوشمندسازی ،عموما به عنوان خدمتی لوکس برای ساختمانهای مدرن شناخته
میشود ولی به لطف پیشرفت فناوری و کاهش هزینه تولید ،میتوان از مزایا و
امکانات این سیستم با هزینهای کامال مقرون به صرفه برای ویالهای شخصی،
ساختمانهای مسکونی ،محل کار ،مجموعههای ورزشی و  . . .نیز بهرهمند شد؛
سیستم خانه هوشمند توانرسان ،قابلیت اجرا در کنار سیستمهای سنتی معمول
را دارد و نیازی به خریداری ادوات هوشمند (کلید ،پریز و  ). . .نخواهد بود.
عالوه بر ظاهر لوکس محیطهای هوشمند ،امکان کنترل کلیه لوازم برقی و الکتریکی
از هر جا و در هر لحظه ،اجرای سناریوهای از پیش تعریف شده ،کنترل انرژی
مصرفی ،تنظیم ایدهآل نور و دمای محیط داخل نسبت به وضعیت و شرایط محیط
بیرونی  ،سناریوهای ایمنی و امنیتی نظیر کنترل نشتی گاز یا امکان قطع گاز و آب
ورودی از راه دور ،کنترل وضعیت دربها ،پنجرهها و پردهها ،برق اضطراری و
بسیاری موارد دیگر از امکانات ارزشمند یک خانه هوشمند است.
به عبارت ساده تر ،یک خانه هوشمند ،آسایش و امنیت ساکنین را در کنار کاهش
استهالک دستگاهها و کاهش هزینه انرژی مصرفی به ارمغان میآورد.

روشنایی هوشمند


کنترل لوسترها



قابلیت کنترل از طریق زمان



کنترل هالوژنها و دیوار کوب



قابلیت کنترل از طریق سنسور نور



کنترل به صورت خاموش و روشن



کنترل از طریق گوشی ،تبلت ،لبتاب

فن و تهویه هوشمند

کنترل نورهای مخفی


مدیریت مصرف انرژی



قابلیت کنترل راه دور از طریق اینترنت



کنترل از طریق گوشی ،تبلت یا ریموت



تنظیم شدت روشنایی به همراه تعیین رنگ



قابل تنظیم و برنامهریزی برای مهمانیها و جشنها



قابلیت تنظیم رنگ نور مخفی بر اساس دما و نور محیط



کنترل به صورت روشن و خاموش



قابلیت کنترل راه دور از طریق اینترنت



کنترل فن و تهویه از طریق گوشی و تبلت



قابلیت همگام سازی با روشنایی و با سنسور نور



قابلیت همگام سازی با سنسور حفاظتی و نشت دود و گاز



قابلیت زمانبندی ،روشن و خاموش شدندر زمانهای خاص

ریموت کنترل هوشمند


منبع تغذیه به صورت آداپتور  9ولت



بدون نیاز به ارتباط مستقیم و کنترل از راه دور



قابلیت کنترل تلویزیون ،سی دی ،کولرگازی و ....



قابلیت تعریف کدهای  IRاز ریموت کنترلرهای مختلف



کنترل تمامی وسایل ریموتدار از طریق گوشی و تبلت



کنترل 063درجه وسایل تا فاصله حداکثر  7متر بدون مانع

سیستم گرمایش هوشمند


کنترل از طریق گوشی ،تبلت



کنترل پمپ پکیج و یا فنکویل



قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت



ایجاد دماهای دلخواه در هر نقطه از خانه



قابلیت تنظیم اتوماتیک و کنترل با سنسور دما



کنترل خطوط شوفاژها به تفکیک از سر کلکتورها

آبیاری هوشمند


مدیریت مصرف آب



مناسب برای آبیاری باغ و باغچهها



قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت



کنترل از طریق گوشی ،تبلت یا ریموت



قابلیت زمانبندی برای زمانهای خاص



قابلیت تنظیم اتوماتیک بر اساس میزان رطوبت

پرده و کرکره هوشمند


قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت



کنترل از طریق گوشی ،تبلت یا ریموت



قابلیت تنظیم اتوماتیک بر اساس نور محیط



قابلیت همگام سازی با سنسورها و روشنایی



قابلیت زمانبندی و باز و بسته شدن در زمانهای خاص



قابلیت اجرا در سناریوهای مختلف از جمله ورود و بیداری

پریز هوشمند

شیشه هوشمند



قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت





قابل تنظیم با تغییر روز و شب

کنترل از طریق گوشی ،تبلت یا ریموت





تنظیم شدت روشنایی نور محیط

قابلیت زمانبندی بر اساس ساعات مشخص





قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت

قابلیت تنظیم اتوماتیک بر اساس روزهای هفته





کنترل از طریق گوشی ،تبلت یا ریموت

قابلیت همگامسازی وسایل با سنسور نور و دما





تغییر حالت شیشه از شفاف به مات و بر عکس

قابلیت همگامسازی با بقیه وسایل و تجهیزات خانه



قابل تنظیم و برنامهریزی برای مهمانیها و جشنها

کنترلر وسایل ریموتدار
o

ولتاژ کاری  9ولت با آداپتور

o

داراری وب پیج جهت تنظیمات داخلی

o

ارتباط با مودم  -روتر از طریق وای فای

o

حداکثر فاصله قابل کنترل  7متر بذون مانع

o

مناسب جهت کنترل وسایل ریموت دار IR

o

دارای  4چشمی و کنترل به صورت  063درجه

o

مناسب برای کنترل وسایلی همچون تلوزیون ،کولر گازی ،نور مخفی  RGBو ....

پلیر هوشمند
o

ولتاژ کاری  5ولت

o

قابلیت اتصال به سنسورهای خانه

o

ارتباط با مودم  -روتر از طریق کابل شبکه

o

قابلیت ارسال فرمان پخش از طریق گوشی

o

مجهز به سیستم سخنگو جهت اعالم وقایع خانه

o

قابلیت اتصال به اسپیکرهای سقفی و کنترل اسپیکرهای هر اتاق به تفکیک

کنترلر مرکزی
O

ولتاژ کاری  5ولت

o

دارای رابط کاربری گرافیکی

o

رابط گوشی و سایر وسایل

o

قابلیت ارتباط با  555وسیله داخل شبکه

o

ارتباط با مودم  -روتر از طریق کابل شبکه

o

ارتباط با گوشی از طریق آیپی و وب پیج

o

قابلیت اتصال همزمان چندین گوشی و تبلت

رله هوشمند
o

ولتاژ کاری  25ولت

o

 23کانال خروجی رله  23آمپر

o

دارای وب با پیج جهت تنظیمات داخلی

o

ارتباط با مودم – روتر از طریق وایفای

o

دارای  7کانال ورودی لوکال جهت کلید دستی

o

دارای  5ورودی دیجتال برای سنسورهای غیر هوشمند

o

جهت کنترل روشنایی ها ،پریزها ،پردهها ،شیر برقیها ،تهویهها ،کولر آبی و.....

سنسور نشت گاز
o

ولتاژ کاری  9ولت با آداپتور

o

ارتباط با مودم – روتر از طریق وایفای

o

قابلیت ارسال فرمان خودکار بسته شدن شیر گاز و روشن شدن تهویه

سنسور شدت نور
o

ولتاژ کاری  9ولت با آداپتور

o

ارتباط با مودم – روتر از طریق وایفای

o

قابلیت ارسال فرمان خودکار فعال و غیر فعال شدن روشناییها و پردهها

سنسور دما
o

ولتاژ کاری  9ولت با آداپتور

o

ارتباط با مودم – روتر از طریق وایفای

o

قابلیت ارسال فرمان خودکار فعال و غیر فعال شدن سیستم سرمایش و گرمایش

سنسور پارکینگ
o

ولتاژ کاری  25ولت با آداپتور

o

ارتباط با واحد از طریق سیم

o

قابلیت اتصال به برد رله و ارسال وضعیت حضور و عدم حضور خودرو در پارکینگ

آدرس :تهران ،قیطریه ،اتوبان صدر ،بلوار کاوه شمال،
خیابان روشنایی ،خیابان بهار شمالی ،کوچه علیزاده ،پالک 5
تلــفن:

57694444-352

فکس:

55544433-352

ایمیل:

info@tavanresan.com

وبسایت:

bi.tavanresan.com

هوشمند زندگی کنیم...

