
 (…,BMS,BEMS,LMS,BAS)ػیؼتن ّبی وٌتشل َّؿوٌذ ػبختوبى 

BMS چیست ؟ 

ػیؼتوی اػت وِ ثِ فؼبلیتْب ٍ اهَس  BMS (Building Management System )ػیؼتن هذیشیت ػبختوبى یب 

ایي . ًوبیذوشدُ ٍ دس هَالغ الصم ثب تَجِ ثِ تغییشات ؿشایظ هحیغی، تغییشات الصم سا ثغَس خَدوبس اػوبل هیػبختوبًْب ًظبست 

جْت آًْب عشاحی ٍ اجشا ؿذُ ٍ ثش ... ( هؼىًَی، اداسی، تجبسی، ثیوبسػتبى ٍ ) تَاًذ ثب تَجِ ثِ وبسثشی ػبختوبى ػیؼتن هی

ّبی تَْیِ هغجَع پٌجشُ ٍ ّبی سٍؿٌبیی، ػیؼتن، ٍسٍد ٍ خشٍج افشاد، ػیؼتنّبی اػن اص ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى دسةولیِ فؼبلیت

 .ًظبست داؿتِ ثبؿذ... پشدُ اتبلْب، كَتی ٍ تلَیشی ٍ 

ایي ػیؼتن ثِ افشاد ػبوي ایي اهىبى . ثبؿذ اكغالحبً ػبختوبى َّؿوٌذ گَیٌذ BMSػبختوبًی وِ هجْض ثِ ػیؼتن هذیشیت 

-دّذ ٍ ّوچٌیي هیس وبسآتشی اػتفبدُ ًوَدُ ٍ احؼبع اهٌیت ٍ آػبیؾ سا دس آًْب افضایؾ هیدّذ وِ اص تجْیضات ثغَسا هی

 .جَیی اًشطی گشددتَاًذ هَجت كشفِ

ّب، ػبختبس، ػشٍیغ ٍ هذیشیت ٍ ثب ثشلشاسی استجبط ایي ػبختوبًْب ثب اػتفبدُ اص یه پبسچِ ًوَدى چْبس ػٌلش اكلی ػیؼتن

  .ثِ كشفِ ثَجَد آٍسًذهیبى آًْب هحیغی پَیب ٍ همشٍى 

 

 قابل کنترل هستنذ BMSتجهیساتی که از طریق  -

 روشنایی  -1

وٌتشل سٍؿٌبیی ؿبهل سٍؿي ٍ . ّبی هختلف ػبختوبى سا َّؿوٌذ ًوَد تَاى سٍؿٌبیی ثخؾهی BMSثب اػتفبدُ اص ػیؼتن 

هـبّذُ ٍضؼیت آًْب ٍ اهىبى سٍؿي ٍ خبهَؽ ًوَدى خَدوبسآًْب، تٌظین ػغح ًَس، وبّؾ یب افضایؾ ٍ ّوچٌیي تؼییي ٍ 

 .ثبؿذخبهَؽ ًوَدى آًْب اص ساُ دٍس ٍ ثیشٍى ػبختوبى هی

 های حفاظتی و امنیتیسیستم – 2

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/fanavari/control


ّبی اػالم ٍ اعفبء حشیك، ٍسٍد ٍ خشٍج پشػٌل، دٍسثیي هذاس ثؼتِ ٍ ًـتی آة ٍ آثگشفتگی ٍ حفبظت اص ثشق هیتَاى ػیؼتن

 .ًوَدُ ٍ ثَػیلِ آى وٌتشل ًوَد هتلل BMSگشفتگی سا ًیض ثِ ػیؼتن 

 در، پنجره، پرده و سایبان -3

تَاى ایي تجْیضات وٌتشل ٍ ٍضؼیت آًْب هـبّذُ ًوَدُ ٍ فشهبهیي الصم سا دس ایي خلَف كبدس هی BMSثَػیلِ ػیؼتن 

ثٌذی ٍ ُ اهىبى عجمِتَاى ثب اػتفبدُ اص حؼگش اثش اًگـت یب وبست هغٌبعیؼی ػالٍُ ثش ایجبد ایوٌی ثیـتش ةًوَد ٍ حتی هی

 .ثٌذی دػتشػی ًیض اػوبل ًوَدصهبى

 (تهویه مطبوع) های سرمایشی و گرمایشی سیستم -4

ثبؿٌذ تجْیضات هشوضی وِ دس تَاًذ ؿبهل تجْیضات هشوضی ٍ تجْیضات هحلی هیّبی ػشهبیـی ٍ گشهبیـی هیػیؼتن

ثبؿذ ٍ تجْیضات هحلی ًیض هبًٌذ  هی... وي ٍ ، ثشج خٌه ّبی ػیؼتناًذ هبًٌذ چیلش، دیگش آثگشم ، پوپهَتَسخبًِ ٍالغ

تَاى تجْیضات هشوضی سا دس صهبًْبی هـخق هی BMSاص عشیك ػیؼتن . ثبؿٌذای ٍ َّاػبصّب هیّب، وَلشّبی پٌجشُوَئلفي

ل ًوَد ٍ ّوچٌیي ایي ٍ اص ساُ دٍس سٍؿي ٍ خبهَؽ ًوَد ٍ ّوچٌیي ثب تغییشات ؿشایظ هحیغی تغییشات الصم هَسد ًیبص سا اػوب

تَاًذ دهبی اتبلْب سا ثلَست َّؿوٌذ وٌتشل ًوَدُ ٍ دس كَست ػذم حضَس افشاد ًؼجت ثِ خبهَؽ ًوَدى تجْیضات ػیؼتن هی

 .الذام ًوبیذ

 های صوتی و تصویری، تجهیسات اداری سیستم – 5

ّبی اص ّبی هختلف حبلتة ٍ یب جْت هشاػنتَاى اهىبى اػتفبدُ اص یه آسؿیَ هشوضی كَتی سا اًتخبهی BMSثب اػتفبدُ اص 

 .لجل تؼشیف ؿذُ سا اًتخبة ٍ اجشا ًوَد ٍ یب تجْیضات اداسی سا ًیض اص عشیك ایي ػیؼتن وٌتشل ًوَد

 سیستم آیفون تصویری و ورود و خروج مهمانان یا مراجعه کننذگان  – 6

هْوبًبى سا ثجت ٍحتی تلَیش آًْب سا ضجظ ًوَد ٍ دس تَاًذ ٍسٍد ٍ خشٍج ولیِ دس هَسد ػبختوبًْبی اداسی ایي ػیؼتن هی

ػبختوبًْبی هؼىًَی ًیض اهىبى دسیبفت تلَیش هشاجؼِ وٌٌذُ ثش سٍی ًوبیـگش ٍ دس كَست ػذم حضَس ثجت تلَیش ثِ ّوشاُ 

 .صدصهبى هشاجؼِ ٍجَد داؿتِ ٍ حتی دس كَست ٍجَد ایٌتشًت اهىبى ثشلشاسی استجبط ثب هْوبى اص ساُ دٍس سا هْیب ػب

 کنترل تأسیسات استخر، سونا و جکوزی -7

-تَاًذ ثغَس َّؿوٌذ ایي تجْیضات سا سٍؿي ٍ خبهَؽ ًوَدُ ٍ دػتگبّْبی تلفیِ، دهب سا وٌتشل ٍ ػبیش وٌتشلایي ػیؼتن هی

 .ّبی الصم سا اًجبم دّذ

 های ارتباطی سیستم – 8

 .سٍدای ایي ػیؼتن ثِ ؿوبس هیُگیپـتیجبًی خغَط تلفٌی، پیبهگیش، تلفي ػبًتشال ًیض اص ٍیظُ



 وسایل الکتریکی ساختمان  – 9

 .دس ػبختوبى َّؿوٌذ اهىبى اعالع یبفتي اص ٍضؼیت ولیِ ٍػبیل الىتشیىی ػبختوبى ٍ وٌتشل آًْب ٍجَد داسد

 سیستم آبیاری-10

 .ؿذُ اًجبم ؿَدآثیبسی گیبّبى هَجَد دس حیبط ٍ یب داخل ػبختوبى سا ثغَس خَدوبس عجك ثشًبهِ اص پیؾ تؼییي 

تَاى ػبختوبًْب سا تب ػغح هَسد ًظش َّؿوٌذ ًوَد ّضیٌِ ایي وبس ًیض دس ًتیجِ ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن هذیشیت ػبختوبى هی

 .ثبؿذپزیش هیتَاًذ ثؼیبس هتفبٍت ثَدُ ٍلی اهىبىثؼتِ ثِ ػغح َّؿوٌذ ػبصی هی

  BEMSسیستم مذیریت انرشی ساختمان یا  -

ایي ػیؼتن دس ٍالغ صیش . ثبؿذ ثبؿذ ثب ایي تفبٍت وِ ّذف آى هذیشیت اًشطی ػبختوبى هیهی BMSایي ػیؼتن ًیض هـبثِ 

ثش ٍ وٌتشل آًْب داسد ٍ ّوچٌیي هوىي اػت ای ثِ هلبسف اًشطی، تجْیضات اًشطیثبؿذ وِ تَجِ ٍیظُهی BMSای اص هجوَػِ

ثِ ایي ػیؼتن هتلل ٍ یه ػشی گضاسؿبت ٍ فشهبهیي وٌتشل الصم ًیض دس ساػتبی گیشی هلشف اًشطی ًیض ّبی اًذاصُدػتگبُ

وٌتشل ٍ وبّؾ هلشف اًشطی ثِ عَس َّؿوٌذ كبدس ًوبیذ ثِ ػٌَاى هثبل وٌتشل دیوبًذ هلشفی یب وٌتشل سٍؿٌبیی ػبختوبى 

 ٍ ... 

  LMSسیستم مذیریت روشنایی یا  -

ایي ػیؼتن ثغَس خبف ثِ هذیشیت . ثبؿذهی BMS  ٍBEMSػیؼتن  ای اصػیؼتن هذیشیت سٍؿٌبیی ًیض صیش هجوَػِ

تَاًذ ثب اػتفبدُ اص اًَاع ػٌؼَسّب ًظیش ػٌؼَسّبی حضَس ٍ ًَس ًؼجت ثِ دس ایي ػیؼتن هی. پشداصدّبی سٍؿٌبیی هیػیؼتن

ثش اػبع صهبى ثؼضی اص  ٍ یب ثب اػتفبدُ اص تبیوش. سٍؿي ٍ خبهَؽ ًوَدى ٍ یب وٌتشل ػغح ًَس هىبًْبی هختلف الذام ًوَد

 .هىبًْب سا وٌتشل ًوَد

ثٌذی هٌبػجی سا ثَجَد آٍسد ٍ ّوچٌیي ّبی هختلف، هٌغمِتَاى ثب آدسع پزیش ًوَدى هٌغمِثب اػتفبدُ اص ایي ػیؼتن هی

فشهبى اجشا  ّب الذام ٍ ثب تٌْب كذٍس یهّبی اص پیؾ تؼشیف ؿذُ ثشای هىبًْبی خبف هبًٌذ آهفی تئبتشّب ٍ ػبليًؼجت ثِ حبلت

 .ًوَد

جَیی دسكذ وبّؾ دادُ ٍ كشفِ 75تَاًذ هلشف ثخؾ سٍؿٌبیی سا تب اػتفبدُ اص ػیؼتن َّؿوٌذ ثِ ّوشاُ تجْیضات وبسا هی

 .لبثل تَجْی دس ثشق هلشفی ػبختوبى ایجبد ًوَد

 BMSاجسای سیستم  -

ت وٌتشل ٍػبیل هختلف هَجَد دس ػبختوبى هَسد افضاسّبیی وِ جِّبی استجبعی ٍ ًشمهٌظَس اص اجضا، ولیِ تجْیضات، ػیؼتن

 .ثبؿذگشدد هیاػتفبدُ لشاس هی



تَاًذ ثب تَاًذ ثؼیبس هتفبٍت ثَدُ ، تجْیضات ٍ اجضا ّش ػیؼتن ًیض هیّبی ّش وبسثشد هیثب تَجِ ثِ ایٌىِ ًیبصّب ٍ خَاػتِ

ثِ ؿشح  BMSتشیي اجشاء هتذاٍل. سا اًتخبة ًوبیذ تَاًذ ثِ دلخَاُ خَد آًْبّبی دیگش ثؼیبس هتفبٍت ثبؿذ ٍ وبسثش هیػیؼتن

 .ثبؿٌذصیش هی

 

 سیستم کنترل مرکسی  -1

گبّی اٍلبت اص یه وبهپیَتش ًیض ثِ . ثبؿذثَدُ ٍ ّؼتِ هشوضی آى هی BMSایي ثخؾ هْوتشیي ٍ ثضسگتشیي جضء یه ػیؼتن 

سیضی ٍ وٌتشل ثَدُ ٍ فمظ اص عشیك وبهپیَتش ثشًبهِگشدد ٍلی دس اغلت هَاسد ایي ثخؾ هؼتمل جبی ایي ػیؼتن اػتفبدُ هی

اًذ ّبیی وِ ثب ولیِ اجضاء دس استجبطایي ثخؾ ؿبهل ٍاحذ پشداصًذُ ، وٌتشلشّبی اكلی ػیؼتن ٍ وٌتبوٌتَسّب ٍ سلِ. گشددهی

تَاًذ ثشًبهِ هیّوچٌیي دس ایي ثخؾ ولیذّبیی ٍجَد داسًذ وِ ثغَس دػتی لبثل تغییش ّؼتٌذ ٍ ثب تغییش آًْب . ثبؿذهی

ّبی ثبع ٍ یب خظ تَاًذ اص عشیك خغَط ثشق، ػینّبی استجبعی وٌتشل هشوضی ثب اجضاء هختلف هیسٍؽ. ػیؼتن سا تغییش داد

 .تلفٌی ثبؿذ

 (BUS)خطوط ارتباطی  -2

ػجَس وشدُ ٍ  BMSگشدد ایي خغَط اص توبم اجضاء ثب یىذیگش اص خغَط استجبعی اػتفبدُ هی BMSثشای استجبط اجضاء هختلف 

ّبی ثشق ػبختوبى، چٌذ سؿتِ ػین تَاًذ ثلَست ػینایي خغَط هی. ػبصداهىبى اسػبل اعالػبت سا ثیي آًْب هیؼش هی

 .هـتشن ٍ یب ثلَست اهَاج ثی ػین ثبؿذ

 (Access Point)نقاط دسترسی و کنترل کننذه  -3

ثَدُ ٍ دس ًمبط هختلف ػبختوبى ًلت ؿذُ ٍ  ایي ثخؾ ؿبهل یه ًوبیـگش ٍ یه كفحِ ولیذ ٍ یب یه ًوبیـگش لوؼی

ایي ثخؾ هبًٌذ ٍاحذ وٌتشل . لبثلیت وٌتشل ٍ ًوبیؾ اعالػبت آى ثخؾ ، هبًٌذ دهب، ٍضؼیت ٍػبیل ٍ غیشُ سا داسا اػت



 .ّبی آى هحذٍدتش اػتهشوضی اػت ثب ایي تفبٍت وِ تَاًبیی

 سنسورها – 4

اًَاع هتذاٍل . تَاًذ دس ًمبط هختلف ًلت گشددس ٍ ػغح َّؿوٌذ ػبصی هیػٌؼَسّبی گًَبگًَی ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی هَسد ًظ

تَاًٌذ هـخلبت هَسد ًظش سا تجذیل وِ هی... ػٌؼَس حضَس، ػٌؼَس دهب، ػٌؼَس ًَس، ػٌؼَس دٍد ٍ : ایي ػٌؼَسّب ػجبستٌذ اص 

ٍ . ًوبیٌذا ًمبط وٌتشلی اسػبل هیّب ٍ اعالػبت هَسد ًظش ًوَدُ ٍ اص عشیك خغَط استجبعی ثِ وٌتشل هشوضی یثِ ػیگٌبل

 .ًوبیٌذوٌتشل هشوضی یب هحلی فشهبهیي الصم سا ثِ اًَاع ولیذّب، تبیوشّب ٍ دیوشّب اسػبل هی

  دیمرهای روشنایی-5

ثب ایي تجْیضات  . آٍسًذّب ثلَست الىتشًٍیىی ثَجَد هیدیوشّب اهىبى تٌظین ًَس سا ثب افضایؾ یب وبّؾ ًَس الهپ

ّوشاُ ػٌؼَس ًَس ػغح ًَس هحیظ سا ثب ون ٍ صیبد ؿذى ًَس عجیؼی تٌظین ٍ یب حتی سٍؿٌبیی سا خبهَؽ ًوَد ٍ ثِ  تَاًٌذ ثِهی

 .ًوبیٌذجَیی اًشطی هیایي عشیك كشفِ

 تایمرها  – 6

 تَاًٌذ هفیذ ثبؿذ الجتِ وٌتشلؿًَذ هیتبیوشّب جْت یه ػشی اػوبلی وِ ثلَست تىشاسی ٍ دس صهبًْبی هـخق اًجبم هی

 .تش اص اػتفبدُ اص تبیوش هجضا ثبؿذتَاًذ اسصاىهشوضی ًیض لبثلیت اسػبل فشهبى ثلَست صهبًی سا داسًذ وِ هی

 پریسها  – 7

ّبی هتلل تَاى هلشف وٌٌذُثب اػتفبدُ اص پشیضّبیی وِ لبثلیت اسػبل ٍ دسیبفت اعالػبت اص عشیك خغَط استجبعی سا داسًذ هی

 .یب اص ٍضؼیت آًْب هغلغ گشدیذثِ آًْب سا سٍؿي ٍ خبهَؽ ٍ 

 نرم افسار سیستم  – 8

حتی . ثبؿذ BMSتَاًذ یىی اص اثضاسّبی هفیذ ٍ ثب لبثلیت اًؼغبف ثبال ثشای ػیؼتن اػتفبدُ اص ًشم افضاس ثَػیلِ یه وبهپیَتش هی

گیشی ٍ ثجت ٍالغ ٍ هلِ گضاسؽدّذ وِ وٌتشل هشوضی فبلذ آى هیجبؿذ اص جّبیی ایي ًشم افضاس ثِ ػیؼتن هیدس هَاسدی تَاًبیی

 .ّوچٌیي استجبط ثلشی هٌبػت ثب ػیؼتن

9- Web Server 

دػتشػی پیذا وشدُ ٍ آى  BMSای اص دًیب اص عشیك ایٌتشًت ثِ ػیؼتن ػبصد تب دس ّش ًمغٍِػیلِ ای اػت وِ وبسثش سا لبدس هی

هتلل ٍ اص عشف دیگش ثِ تجْیضات هبًٌذ هَدم ثِ ایي ػیؼتن اص عشفی ثب خغَط استجبعی ثِ وٌتشل هشوضی . سا وٌتشل ًوبیذ

 .گشددؿجىِ هتلل هی

  BMSفوایذ استفاده از سیستم -



 :هحَس اكلی صیش تمؼین ًوَد 3تَاى ثِ سا هی BMSهضایبی اكلی اػتفبدُ اص 

 ّبی ًگْذاسی جَیی اًشطی ٍ وبّؾ ّضیٌِكشفِ -1

 ایوٌی  -2

  افضایؾ ػغح سفبُ ٍ آػبیؾ -3

 های تعمیر و نگهذاری مصرف انرشی و کاهش هسینه جوییصرفه -1

ّبی جبسی دسكذ اص هلشف اًشطی ٍ ّضیٌِ 20تَاًذ ثغَس هتَػظ هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت وِ اػتفبدُ اص ػیؼتن َّؿوٌذ هی

ایي ػیؼتن ػالٍُ ثش وبّؾ هلشف اًشطی ثب خبهَؽ ًوَدى ٍ وٌتشل آًْب هَجت وبّؾ اػتْالن ٍ . وبّذػبختوبى هی

 .ّبی هشثَعِ هی گشددّب ٍ وبّؾ ّضیٌِصایؾ عَل ػوش دػتگبُاف

 ایمنی  -2

تَاًذ دس جلَگیشی اص حَادث ٍ وبّؾ اثشات آى ًمؾ هؤثشی داؿتِ دس ؿشایظ ثحشاًی ثب اسػبل ػشیغ ٍ ثِ هَلغ اػالم خغش هی

چٌیي وٌتشل دسة ٍ هجبدی ٍسٍدی ٍ ّن. كالح اسػبل ًوبیذٍ ثِ عَس خَدوبس پیبهْبی اضغشاسی سا ثِ افشاد یب اسگبًْبی ری

 .ای افضایؾ دّذتَاًذ ایوٌی ػیؼتن سا ثغَس لبثل هالحظِّبی ثجت ٍسٍد هیّبی هذاس ثؼتِ ٍ دػتگبُاتلبل آى ثِ دٍسثیي

 راحتی  -3

 .ّبی هَسد ًیبص سا ثغَس َّؿوٌذ اًجبم دّذتَاًذ ثؼیبسی اص وبسّبی تىشاسی ٍ ثبصسػیایي ػیؼتن هی

وَئل الذام ًوبیذ ٍ یب آثیبسی فضبی ػجض ٍ ثبغچِ سا ثغَس خَدوبس ؿذى سٍؿٌبیی ٍ في حضَس افشاد ًؼجت ثِ سٍؿي ثغَس هثبل ثب

ٍ یب دهب ٍ ًَس ٍ سعَثت هىبًْب سا دس حذ . ای سا اجشا ًوبیذّبی اص پیؾ تؼشیف ؿذُاًجبم دّذ ٍ یب ثب تٌْب فـبس یه دووِ حبلت

 .هغلَة تٌظین ًوبیذ

 

 

 


