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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
و توسعه در كشور است  تابلوي مديريت انرژي ساختمان برآيند تحقيق

:مقدمه

و توسعه ، اصطالحي آشناست،) A&D(اصطالح تحقيق و حتي غير حرفه اي براي جامعه حرفه اي

و تالشهايي اشاره دارد كه راز موفقيت بسياري از اقتصاد هاي پيشرفته در آن نهفته  و توسعه به تكاپو تحقيق

.ت اس

و ميزان پيشرفت هر كشور رابطه اي مستقيم و توسعه اكنون به وضوح مي توان گفت كه بين تحقيق

و توسعه بيشترين هزينه ها را متحمل شده اند آنهايي هستند كه  و كشورهايي كه در زمينه تحقيق وجود دارد

و صنايع پيشرفته هستند .صاحب فناوري

و مطالعات نظري وتجربي نيز نشان داده كه عامل حياتي رشد وتوسعه اقتصادي، پيشرفت هاي علمي

و  و توسعه، هسته فناوري و كليه اين پيشرفت ها در تحقيق وتوسعه است، به بيان ديگر تحقيق تكنولوژيكي است

و فر آورده هاي جديد صنعتي است  .ريشه ايده هاي جديد

نايي صحه گذاشته شده است نقش حياتي اكنون كه در برنامه ريزي كالن كشور بر توسعه مبتني بر دا

و توسعه براي دستيابي به رشد اقتصادي نمايان تر شده است  .تحقيق

و توسعه به همراه تغييرات سريع بين المللي و جهاني شدن تحقيق استفاده از تجربيات ديگر كشور ها

و شرايط علمي در سطح مل و منطقه اي دارد تاثير بسزايي بر ساختار صنعتي، فعاليت هاي تجاري .ي

و توسعه با نياز هاي حال وآينده صنعت تطبيق داده اكنون زمان آن رسيده است كه فعاليت هاي تحقيق

و به سمت جهاني  و گسترش يابند و صنعتي تقويت شوند و مراكز تحقيق وتوسعه در واحد هاي توليدي شود

و توسعه گام بر دارند .شدن تحقيق

ر كيش جهت حضور در عرصه هاي بين المللي اهداف شركت تماس كست
 2015نفوذ در بازار منطقه به صورت پايدار تا سال-

 هماهنگي با تكنولوژي هاي نوين جهاني در بخش توليدات-

 تحقيقات در فن آوري هاي جديد با استفاده از سنسورهاي مختلف براي افزايش توان بهره وري-

 ري اطالعات با رعايت استانداردهاي بين المللي ارائه راه حلهاي بهينه مبتني بر فناو-
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.براي رسيدن به اهداف فوق استراتژيهاي ذيل در نظر گرفته شده است

و اخذ حمايت سازمانهاي جهاني با توجه به ثبت- و مديريت ارتباط با مشتريان تاكيد بر ارائه خدمات

.اختراع انجام شده 

    ISO-CE يت محصوالاخذ استانداردهاي مديريت كيف-

 ايجاد فرصت هاي همكاري با موسسات بازرگاني خارجي جهت تسهيل واردات مواد اوليه-

و حمايتهاي سازمانهاي حفاظت از محيط زيست بين المللي-  تالش در جهت استفاده از تسهيالت

و نيز بازار يابي خارجي در زمينه- همكاري با شركت هاي خارجي جهت به اشتراك گذاري دانش فني

 ير تكنولوژيهاي مرتبط با موضوع سا

و ارتباطات- و كاربري فناوري اطالعات و ايجاد ارتباطات با نهاد هاي بين المللي توسعه  همكاري

نامه هاي همكاري براي خريد قطعات مورد نياز از شركتهاي معتبر بين المللي جهت حصول عقد تفاهم-

 اطمينان از تامين قطعات مورد نياز 

 گاههاي بين المللي شركت در نمايش-

اي معرفي توانمندي هاي خود پيوسته در نمايشگاههاي تخصصي وبين المللي شركت تماس گستر كيش بر

. حضور يافته است به شرح ذيل

شركت در كشور مالزي كه در بين چندين ITEX2006نمايشگاه بين المللي تخصصي اختراعات-1

.شدكننده موفق به اخذ مدال طالي اختراعات جهاني

و.35 مجارستان كه در آن با حضورنمايشگاه بين المللي اختراعات در كشور-2 شركت موفق به اخذ كشور

و مدال جنيوس كشور مجارستان گرديد كاپ و تحقيقات كشور روماني .وزارت آموزش

، بازرگاني ايران در مالزي-3  بعمل MIEDAكه مذاكرات عمده اي با مجموعه نمايشگاه اختصاصي

ا و .ميد ميرود حاصل تالشها منتهي به عقد قراردادهايي گرددآمد

و نوآوريها در كشور روسيه كه در آن موفق به اخذ مدال طالي جهاني-4 نمايشگاه بين المللي اختراعات

.شد

و دنيا و اهميت صنعت مورد بحث در ايران  معرفي جايگاه
ازا العاده مديريت منابع سوختي در جنگ جهاني دوم اهميت فوق و در برخي ي پيدا كرد

به. كشورهاي درگير جنگ، اولين سازمان مديريت منابع سوختي تاسيس شد مديريت انرژي به مفهوم نزديك
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و پس از بحران دوم در سالبه1973آنچه امروزه مورد توجه است پس از اولين بحران انرژي در سال وجود آمد

. به موضوع قابل توجه در جهان تبديل گرديد كه باعث افزايش چشمگير قيمت انرژي شد،1979

هاي در خالل سال. جويي در مصرف انرژي مطرح بود در ابتدا مديريت انرژي تنها به مفهوم صرفه

به1981-1973 و ذخيره مهمترين استراتژي در مقابل بحران اين. سازي انرژي بود وجود آمده كاهش مصرف

و مديريت تقاضاي انرژي مورد توجه قرار تغي1981-1993استراتژي در دوره زماني  و مديريت مصرف ير كرد

جويي به تدريج اين مفهوم جايگزين صرفه. در اين دوره مديريت انرژي به عنوان مفهومي مستقل درآمد. گرفت

و سيستم و پياده سازي گرديد در انرژي شد .هاي متعددي براي آن طراحي

ا پس از آن، مديريت وسايل مصرف و به كمك كامپيوترها، كننده نرژي مورد توجه قرار گرفت

و نقاط اتالف هاي مديريت انرژي توانستند روند مصرف انرژي در سيستم سيستم ها را به طور كامل تحليل كرده

.سازي الگوي مصرف تعريف كنند اي براي بهينه انرژي را تشخيص دهند همچنين برنامه

ها در ابتدا اين سيستم. طراحي شدند1993ي اولين بار در سال هاي مديريت انرژي ساختمان برا سيستم

هاي مركزي كنترل انرژي، اتوماسيون تنها وسايل كاهش مصرف انرژي بودند اما به سرعت پس از آن به سيستم

.و مركز هشدارها تبديل شدند

مان را برعهده ها در كشورهاي توسعه يافته مديريت بسياري از امور ساخت در حال حاضر اين سيستم

و هماهنگي سيستم. دارد و تعيين الگوي مناسب مصرف، كنترل در مديريت تخصيص بهينه انرژي هاي موجود

و تهويه، از جمله كاركردهاي اين سيستم ها مانند سيستم آيفون، دزدگير، پيام ساختمان ها گير، روشنايي، حرارتي

.است

و تحليل در كشور ما نيز شركت تجهيزات آموزشي سپاها ن با استفاده از روشهاي مهندسي معكوس

و خطا از سال سيستم و با روش سعي هاي مديريت فعاليت خود را در زمينه توليد سيستم1371هاي مشابه خارجي

و با ارتقاء سيستم و استفاده از شبكه انرژي آغاز كرده و هاي موجود هاي تك سوئيچ، موفق به تقليل مدارات

ف .ها براي انتقال قدرت شده است رمانمجزاكردن بخش

اي پيدا كرده يافته اهميت ويژه هاي توسعه با پيشرفت فناوري اطالعات، هوشمندسازي در اغلب كشور

و دوربين ها، حسگر اين امركه تا كنون بيشتر در قالب استفاده از ربات. است هاي مدار بسته جهت باال بردن ها

و كاهش خطرات در صن و مدتي است كه براي استفاده در ضريب امنيتي عت موارد استفاده خاص داشته
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و مناطق شهري نيز مورد توجه قرار گرفته است ساختمان از بحث سيستم. ها هاي مديريت انرژي ساختمان كه

مي موضوعات روز در جوامع پيشرفته به مي حساب .شود آيد از كاربردهاي اصلي اين تكنولوژي محسوب

ش بهتحوالت ايجاد از ده در فناوري اطالعات شرايطي را وجود آورده است كه بتوانيم كنترل بسياري

به فرايند هاي اطرافمان را در دست بگيريم با اين وجود در كشورهايي از جمله كشور ما تا كنون توجه خاصي

ه از مهمترين اين امر در حالي است كه محدوديت منابع انرژي مصرفي، امروز. مسئله هوشمندسازي نشده است

مي مباحث جوامع به و افزايش تصاعدي مصرف آن با توجه. آيد شمار محدوديت منابع انرژي مصرفي از يك سو

و رواج استفاده از تكنولوژي از سوي ديگر، نگراني از كاهش شدن كشور به روند رو به رشد جمعيت، صنعتي ها

. به وجود آورده استهاي نه چندان دور شديد يا پايان اين منابع را در سال

و هاي بهينه بيني بروز بحران انرژي، مسئولين را متوجه بكارگيري الگو پيش سازي مصرف انرژي

و ايده حمايت از طرح و نياز به تبديل آن، عالوه بر ايجاد. ها در اين زمينه نموده است ها افزايش مصرف انرژي

و توسعه منابع، خطر ايجا هزينه هاي زيست محيطي را نيز به شدت افزايش دادهد آاليندههاي هنگفت تبديل

.است

و پرمصرف2001١ بر اساس آمار سال ترين، كشور ما جزو شانزده كشور پر مصرف انرژي در جهان

مي كشور در خاور و قطب ها توسعه اغلب اين كشور. باشد ميانه مي يافته و همين عامل هاي بزرگ صنعتي باشند

و مصرف نامناسب پذير نمايد حال آنكه همين مسئله از نشانه انرژي را در آنها توجيهتواند مصرف مي هاي اتالف

و عدم بكار هاي مناسب مصرف در كشور از علل گيري الگو انرژي در كشور ما است كه پايين بودن نرخ انرژي

.مهم آن است

و بكارگيري نرم و استفاده از امكا افزار لزوم توليد نات تكنولوژي براي اتوماسيون كه در هاي مختلف

كم ابتدا در كارخانه و صنايع به كارگرفته شده است، به ها مي كم براي تمام جوانب زندگي ضروري . رسد نظر

و توسعة سيستم مي رشد سريع فناوري اطالعات و ارزيابي كنند توانند تغييرات اطراف ما را اندازه هايي كه گيري

ها را در ساختمان العمل داشته باشند، اتوماسيون بسياري از فرايند رت هوشمند عكسو نسبت به آنها به صو

و هزينه. پذير ساخته است امكان و امنيت،كاهش اتالف انرژي .ها را در پي دارد اين امر عالوه بر افزايش رفاه
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 معرفي شركت تماس كستر كيش
سال كار تحقيقاتي وپژوهشي توفيق آنرا يافته تا يك سامانه پيشرفته14 گستر كيش طي شركت تماس

درصد بومي شده وبا 100 با دانش Building Energy Management Systemاي را تحت عنوان 

.آخرين دستاوردهاي تكنولوژي ديجيتالي به مرحله توليد برساند

: فهرست وار به شرح ذيل است اهم فعاليت هاي اين شركت طي سالهاي فعاليت
 سال به نمايش گذاشته14عملكرد شركت در يك نما تحت عنوان از ايده تا محصول موفقيتهاي حاصله را طي

.است

و 1-1370 و فرمانها توليد تابلو تحت عنوان ايده اوليه طراحي شبكه هاي تك سوييچ در تقليل مدارات

.موفق به ثبت اولين اختراع گرديد 1374در سال سال تحقيقات4براي روشنايي كه پس از 

 تاسيس شركت تجهيزات آموزشي سپاهان 2-1371

و صنعتي ايران رسيد74و 1373 موضوع طرح بين سال 3-1374 . به تاييد سازمان پژوهشهاي علمي

و تبديل آن به تابلوي مديريت4-1378 . ساختمان به صورت آنالوگ انرزي تكميل ايده اوليه

 تصويب طرح در سازمان بهره وري انرژي ايران 5-1382

و كسب تنديس افتخار 6-1382  ارائه طرح به پنجمين همايش ملي انرژي

و كسب لوح زرين آن 7-1382  ارائه طرح به دومين جشنواره شيخ بهايي

)مگفا( ارائه طرح به مركز گسترش فناوري اطالعات ايران 8-1383

 طرح وارزيابي دانش فنيB.P تدوين 9-1383

و نوسازي صنايع ايران 10-1383  تصويب طرح در سازمان گسترش

 تاسيس شركت تماس گستر كيش 11-1383

 انعقاد قراردادهاي فروش 12-1383

الكتريكي كه مورد نياز مصرف كننده است بايستي ايده اوليه طرح بر پايه يك ضرورت كه چرا جريان-

و به همين دلي و محاسبات به اين نتيجه رسيديم كه در مسير جريان فرمان قرار گيردشروع ل با تحقيقات

و عمال حامل ولتاژ درصد بدنه ديوار ها را از مسير هاديهاي95مدار قدرت را از مدار فرمان جدا نموده

و ولتاژ  و جريانهايي با كمتر از ميلي آمپر ولت را جهت انتقال ديتا از مدار12و جريان باال خارج كرده

.ان پذير نماييم فرمان به قدرت امك
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و با ارتقاء 1374طي سال- و تحليل سيستمهاي مشابه خارجي  با استفاده از روشهاي مهندسي معكوس

و مجزا كردن بخش و استفاده از شبكه هاي تك سوييچ موفق به تقليل مدارات سيستمهاي موجود

.فرمان براي انتقال قدرت شده كه به عنوان يك اختراع به ثبت رسيد

و با توجه به تغييرات زيادي كه در اين مدت در 1378در سال-  محصول به صورت آنالوگ توليد شد

و توسعه داشت به اين و نيز به دليل آنكه ايده اوليه هر لحظه امكان رشد دنياي الكترونيك به وجود آمد

و آن را نتيجه رسيد كه از طريق مهندسي معكوس مي توان  از بخش هاي متنوعي را به آن اضافه

و با تنظيم قرارداد  و جذب شركتهاي مشاورهاي آنالوگ به شكل ديجيتالي طراحي نمود، لذا با انتخاب

و  و رسيدن به پروتكل هاي ارتباطي بين سيستم هاي الكتريكي با پژوهشگاه نيرو به منظور ارتقاءسيستم

و بين المللي محصول را به صورت ديجيت و رعايت استانداردهاي ملي و نهايتا به مخابراتي الي طراحي

.تابلوي مديريت ساختمان مبدل گرديد

و چون ديجيتالي كردن طرح) سابا( طرح به تصويب سازمان بهره وري انرژي ايران 1382در سال- رسيد

و به دليل آنكه تخصص  و برق بود و سيستم هاي صوتي مخابراتي نيازمند ايجاد پروتكل هاي ارتباطي

ار دادي با پژوهشگاه نيرو منعقد شد كه به موجب آن وزارت نيرو به عنوان ويژه اي محسوب مي شد قر

و انجام پروتكل هاي مربوط به ديجيتالي كردن سيستم شد .پيمانكار موظف به اجراي دستورالعمل ها

به دليل هزينه بر بودن طرح با حمايت سازمان بهره وري انرژي ايران اقدام به جذب تسهيالت بانكي شد

م و بررسي مجدد باالخره آخرين دستاورد ما به عنوان اولين محصولي كه انتظارات را بر آوردهو با طالعه

و تكميل اختراع اوليه شد و متعاقباموفق به اخذ دومين گواهي ثبت اختراع و عرضه شد .كرده توليد

به كسبق سپس محصول توليد شده به پنجمين همايش ملي انرژي ايران ارائه گرديد كه طي آن موف

و براي راه يابي به بازار محصول در همان سال در  و تنديس افتخار از اين همايش گرديده 4لوح تقدير

و بين المللي حضور يافت .نمايشگاه تخصصي

و در آن موفق به در ادامه براي نائل شدن به افتخارات ملي بيشتر طرح به جشنواره شيخ بهايي ارائه

جكسب كم و برگيان زرين از اين شدشنواره شد . بر افتخارات آن افزوده

 طرح تابلوي مديريت انرژي ساختمان مورد توجه مركز گسترش فناوري اطالعات ايران 1383در سال-

و پس از انجام مذاكرا) مگفا( و اقتصادي امضاء قرار گرفت ت، تفاهمنامه اي براي تهيه طرح توجيه فني

ن و وسازي صنايع ايران ارسال گرديد كه به تصويب اين سازمان گرديد وسپس طرح به سازمان گسترش

و در ادامه شركت تماس كستر كيش با مشاركت بخش خصوصي به ميزان  و شركت55رسيده درصد

. درصد تاسيس گرديد45مگفا به ميزان 

: ديگر افتخارات بدست آمده نيز به قرار ذيل مي باشد-
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، عضويت در شبكه دوستان)ESCO( ايران عضويت طرح در شركت هاي مشاور مميزي انرژي

و و نخبگان كشور، عضويت در انجمن صنايع انرژي، بانك اطالعات صنعت برق، كانون مخترعين، مبتكران

.سنديكاي صنعت برق ايران 

 عملكردهاي سيستم تابلوي مديريت انرژي ساختمان
الي است كه بر اساس آخرين يك سامانه پيشرفته ديجيت) BEMS(تابلوي مديريت انرژي ساختمان

و در گروه صنايع نوين جهاني قرار گرفته است .دساوردهاي علوم الكترونيك وكامپيوتر به توليد رسيده

عمال با مجتمع كردن اين محصول با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري اختصاصي شركت تماس گستر كيش

ب و سخت افزارهاي مختلف قيمت تمام شده را و كاربرد آن را در تمامي سطوح مدارات ه شدت كاهش داده

.اقتصادي ممكن ساخته است

و توليد سيستم مديريت انرژي ساختمان با بررسي هاي دقيق نمونه هاي مشابه آن از ايده طراحي

و فرمانها كشورهاي  صنعتي گرفته شده است اما سه بخش مهم تابلو كه شبكه هاي تك سوييچ در تقليل مدارات

.به عنوان اختراع به ثبت رسيده است را تشكيل مي دهندو بخش زلزلهBEMSو بخش

سيستم مديريت انرژي ساختمان يك سيستم جامع نرم افزاري وسخت افزاري است كه وظيفه كنترل،

و مانيتورينگ خدمات ساختمان را به عهده دارد  .مديريت

از) BEMS(اصلي ترين كاركردهاي تابلوي مديريت انرژي ساختمان :عبارت است

 صرفه جويي در مصرف انرژي واعمال پيك سايي در مديريت مصرف انرژي-

 ايجاد سيستم هاي حفاظت وايمني براي افراد وتجهيزات-

 ICTايجاد سيستمهاي جامع كنترل واتوماسيون-

 صرفه جويي در مصرف انرژي.1

و اصالح ساختار آن يكي از اركا ن اساسي جهت نيل به توسعه پايدار مي بهينه سازي مصرف انرژي

.باشد

بر اساس آمار منتشره وزارت نيرو مصرف سرانه انرژي در كشور ما سه برابر كشور هاي صنعتي مي باشد

.و مميزان انرژي اعتقاد دارند كه اين اختالف ناشي از تلفات بسيار انرژي در بخش ساختمان است

بهينه سازي در مصرف انرژي مي تواند به طور چشمگيري در با توجه به موارد باال به نظر مي رسد

.كاهش مصرف كار ساز باشد

 پتانسيل صرفه جويي مصرف انرژي در بخش هاي (IEA)بر اساس بر آورد هاي آژانس بين المللي انرژي

:مختلف مطابق جدول زير مي باشد

}
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)درصد(پتانسيل صرفه جويي شرح نوع ساختمان كد

هاگرمايش مسكوني1 50تا10و سرمايش فضا

50تاDHW 10آب گرم مصرفي مسكوني2

50تا30)يخچالها(سرمايش مواد غذايي مسكوني3

70تا50 روشنايي مسكوني4

ها تجاري5 و سرمايش فضا  متغير گرمايش

30تا10 روشنايي تجاري6

و تجاري با نظر به اينكه باال ترين ميزان مصرف انرژي در بين مصرف كن نده ها مربوط به بخش خانگي

و اين مهم در سالهاي اخير به طور چشمگيري به صورت تصاعدي%36حدود  از كل مصرف انرژي مي باشد

.افزايش يافته ست

و مسكن منطقي به نظر مي رسد كه مي توان با لذا بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي ساختمان

و استفاد و آسايش مصرف كنندگان اعمال مديريت انرژي و اتوماسيون عالوه بر راحتي ه از سيستم هاي كنترل

.مبلغ قابل توجهي از هزينه هاي مصرف انرژي را كاهش داد

تا با كمك شش مكا(BEMS)تابلوي مديريت انرژي ساختمان.1–1 در%35نيزم مختلف بدون كاهش رفاه

و اعال مديريت در ساعات اوج مصرف با توجه به تصاعدي بودن تعرفه مصرف انرژي صرفه جويي ايجاد نموده

.در هزينه ها مي شود%50هاي وزارت نيرو باعث كاهش تا 
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 مقدار صرفه جويي ساالنه

ف
ردي

 معادل هزار mwh موارد صرفه جويي

 بشكه نفت خام

ميليون

 مگاژول

ميليون

 ريال

هزار

 دالر

و اتصال ناقص به زمين1  2172 17380 624 8/57108 حذف جريانهاي نشتي

 1217 9740 4/3261350 اعمال مديريت در سيستم هاي روشنايي2

و برودتي3  3760 30080 1080 188 100 اعمال مديريت در بار هاي حرارتي

ها4 هاكاهش تلفات حرارتي  582 4660 5/1529167 دي

و ايمني5  1880 15040 5094540 ايجاد حفاظت

 585 6860 8/2243246)پيك سايي(كاهش مصرف در ساعات پيك6

و نگهداري7  225 1800 ---- ------- ---- كاهش هزينه تعميرات

 1000 8000 ---- ------- ---- كاهش آلودگي محيط زيست8

11695 93560 300 523 5/278 جمع

 در يكصد هزار واحد BEMSميزان منابع صرفه جويي انرژي توسط تابلوي مديريت انرژي ساختمان

)1382نقل از نشريه شوراي جهاني انرژي.(مسكوني

 آمارهاي اقتصادي مصرف انرژي
ورزي در ايران مصرف انرژي در بخش ساختمان به تنهايي بيش از مصرف انرژي در بخش صنعت وكشا•

.مي باشد

تا• ما5مصرف سرانه انرژي در كشور ما  برابر كشورهاي توسعه يافته مي باشد با اين وجود مصرف كنندگان

.از رفاه نسبي كمتري برخوردار هستند يعني بخش عمده انرژي به صورت تلفات از بين مي رود

ب4قيمت تمام شده انرژي در كشور• را برابر قيمتي است كه مصرف كننده در خش خانگي بهاي آن

و دولت ساليانه بيش از  . ميليارد دالر سوبسيد بابت انرژي مي پردازد13پرداخت مينمايد

بر%50 مي تواند تا BEMSاستفاده از تابلوي• كاهش هزينه هاي مستقيم را براي مصرف كنندگان در

و بيش از چند برابر آن به اقتصاد ملي كمك كند .داشته باشد

و اتصالي ايجاد مي گردد چنانچه به صورت مقد.1–2 ي الكتريكي كه از طريق جريانهاي نشتي ار تلفات انرژ

و با حداقل احتماالت در نظر گرفته شود  به%30آماري و چون اين جريان مصرف كنندگان را شامل مي شود
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از اين سيستم صورت مستمر وپيوسته صورت مي گيرد، با فرض اينكه حداقل يكصد هزار واحد مسكوني 

.استفاده نمايند صرفه جويي انرژي بر مبناي محاسبات زير قابل مالحظه خواهد بود

A(25( جريان اسمي كنتور

1=(A) 5*2% (A)%20حداقل متوسط جريان نشتي در

Kwh/y 1927 =1000/365 *24*220 =P انرژي الكتريكي تلف شده براي يكسال

 Mwh/y 8/57=106*8/57=30000 *192 واحدهاي احداثي%30اقل انرژي الكتريكي براي حد

Mj2/624 =3*6/3*106*8/57 مقدار انرژي قابل صرفه جويي

و درصد صرفه جويي شده در يك واحد نمونه  مقادير سهم انرژي مصرفي

درصد سهم شرح مصرف انرژيرديف

 انرژي

درصد صرفه مقدار مصرف

 جويي

 صرفه مقدار انرژي

kwجويي شده

و گرمايش1 2/79%50 4/158%44 سرمايش

15%5030%14 تامين آب گرم2

پز3 و 18%6118%17 پخت

 جداگانه محاسبه شده است%25 روشنايي4

مجموع انرژي جمع

 مصرفي

100%360 3/31%2/112 

 حذف مصرف كنندگان غير ضروري.3-1

و اتوماسيونبهبود سيستم كنترل.4-1

 كاهش تلفات حرارتي هاديها.5-1

 كاهش تجهيزات الكتريكي.6-1

 مزاياي ذيل (BEMS)در مجموع در بخش صرفه جويي انرژي با استفاده از تابلوي مديريت انرژي ساختمان

:را خواهيم داشت

تا.1 %.35صرفه جويي در مصرف انرژي

.كاهش هزينه هاي سخت افزاري.2

ه.3 .زينه كابل كشيصرفه جويي در

و نگهداري.4 .كاهش هزينه هاي تعميرات
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و هادي هاي ساختمان%50كاهش.5 .لوله ها

و ايمني.2  حفاظت

 ايمني افراد.2ـ1

 ايمني تجهيزات.2ـ2

 در بخش حفاظت BEMSاهداف تابلوي

:وايمني

. حفاظت وايمني افراد.1

و ايمني تجهيزات.2 .حفاظت

آت.3 و نشت گازحفاظت در برابر .ش سوزي

. حفاظت در برابر سرقت.4

. حفاظت در برابر زلزله.5

:حفاظت وايمني افراد

حفاظت افراد در برابر برق گرفتگي با دو

:مكانيزم مجزا

).12ولتاژ(حفاظت افراد با بهره گيري از شبكه هاي تك سوييچ.1

.به كمك مدار محافظ جان220حفاظت در مقابل ولتاژ.2

و ايمني تجه :يزاتحفاظت

.محافظت تجهيزات در برابر ولتاژهاي مخرب

.محافظت تجهيزات در برابر اتصال كوتاه

.محافظت تجهيزات در برابر اتصال بدنه

و اضافه ولتاژ .حفاظت در برابر صائقه
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:حفاظت در برابر آتش سوزي ونشت گاز

BEMS و شماره5 مجهز به سيستم اخطار صوتي به صورت سخنگو بوده وهمزمان با تلفن ارتباط برقرار كرده

. مي نمايدSMSو E-MAILاقدام به ارسال 

و برق را دارا مي باشد .سيستم قابليت قطع فرمان ورودي گاز، آب

:حفاظت در برابر سرقت

و همچنين تماس تلفني با و هشدار به شكل فعال نمودن آژير 5امكان ارتباط دستگاه با انواع سنسورهاي دزدگير

و ارسال شماره تلف .SMSو E-MAILن قابل تنظيم به صورت سخنگو

:حفاظت در برابر زلزله

و برق را به طور خود كار و قابليت قطع فرمان ورودي گاز، آب سيستم مجهز به تشخيص امواج اوليه زلزله بوده

ن و سيستم قبل ار وقوع زلزله هشدارهاي صوتي را به صورت توزيع شده اعالم مي .مايددارا ميباشد

و اتوماسيون.3  سيستم هاي كنترل

و تفكيك مدارات فرمان وقدرت.3ـ1 .ساده كردن مدارات

و اتوماسيون مدارات.3ـ2 . هوشمند كردن تجهيزات

.كنترل ساعات پيك مصرف.3ـ3

و آيفون توسط رايانه.3ـ4 .رابطه الكتريكي برق، تلفن

و اتوماسيون  BEMSدر(ICT)سيستم هاي كنترل

:برخي از خدمات هوشمند تابلوي مديريت انرژي ساختمان عبارتند از

از.1 وامكان برقراري تماس با تلفن ثابت يا همراه شنود بيرون منزل

و تجهيزاتكنترل همراه داخل ساختمان  وو نيز منزل روشنايي ها قطع

و  . از راه دوربازكردن درب منزلهمچنين وصل دزدگير

ش.2 و خالي بودن منزل، دن كليد زنگ درب منزلدرصورت فشرده

 توسط استفاده هاي تعيين شده تماس دستگاه با تلفنامكان برقراري

و ارتباط با آيفون منزل از طريق خط تلفننيز هستند قابل تغيير كننده كه

.و صحبت با فرد پشت درب

م.3 32حداكثر(نزل قابليت اتصال انواع سنسورهاي محافظتي دزدگير

5با توانايي برقراي تماس تلفنيوخطر آژيرتوان فعال سازيبا) زون

. همراه با پخش پيغام صوتيشماره قابل تغيير
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شماره5با توانايي برقراي تماس تلفنيوخطر آژيرفعال سازي با قابليت) زون8حداكثر( هشداردهنده دود.4

. همراه با پخش پيغام صوتيقابل تغيير

ذ.5 وكليدهاي فانكشن جهت و خاموش كردن المپهاي كل منزل يا تك تك اتاقها درصورت خيره انرژي

.نياز

.كليدهاي باريابي مجدد تنظيمات ساختمان جهت بارگذاري حالتهاي قديم روشنايي.6

از.7 و خاموش كردن استفاده  نقطه با زدن يك يا چنداز آنهاو قابليت كنترل المپهاصفحه كليد جهت روشن

.موردنظر شماره المپ

و فن كويل منزل با استفاده از ريموت.8 و خاموش نمودن مصرف كننده ها از جمله كولر قابليت روشن

.كنترل

و.9 و قطع قابليت اتصال به دستگاه زلزله سنج .درصورت وقوع زلزلهآب خودكار گاز

و خارج امكان برنامه ريزي.10 در كننده مصرفكردن ساعت اوج مصرف .تاساع آن هاي غيرضروري

و غيرفعال نمودن مانيتورينگ ساعات اوج مصرفقاب.11 . ليت فعال

و توان اعمال كليه تغييرات دلخواه با كمك نرم افزار ويژه دستگاه با كامپيوتر نرم افزاري ارتباط امكان.12

. تابلوي مديريت انرژي ساختمان

از.13 ب هاي LEDاستفاده صورت سفيد پر نور جهت روشن نمودن نسبي فضا درصورت قطع برق شهر

.خودكار

و يا سنسور دود.14 و غيرفعال شدن دزدگير .قابليت تنظيم عملكرد كليدهاي منزل نسبت به فعال

.هتلفن كنندنيزو داراي سنسور حساس به گاز شهري با قابليت فعال سازي آژير خطر.15

آن.16 و قطع مصرف كنندها درصورت غير مجاز بودن .قابليت نظارت بر ولتاژ برق شهري

. جهت كاركرد درست سيستم درصورت قطع ناگهاني برق شهرBackupري وجود بات.17

. تعبيه مدار شارژر خودكار باتري.18

و بارگذاري مجدد بعد از وصل مجدد برق قابليت ذخيره حالتهاي مصرف كننده.19 .ها در هنگام قطع برق شهر

و غيرفعال كردن عملكرد كليدهاي منزل.20 .قابليت فعال

.ات بصورت زماني توسط كامپيوترامكان برنامه ريزي تجهيز.21

. امكان برنامه ريزي تجهيزات بصورت گروهي توسط كامپيوتر.22

. شبيه سازي ساختمان جهت سهولت در دسترسي به مصرف كننده ها در كامپيوتر.23

و كاركرد آنها در كامپيوتر.24 . امكان تعريف تجهيزات باتوجه به نوع

و.25 .رود نويز كامپيوتر به دستگاهاستفاده از تغذيه ايزوله جهت جلوگيري از
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.امكان استفاده از سنسورهاي با بورد باال جهت استفاده در فضاي باز.26

.امكان ارتباط با تجهيزات منزل توسط فرمان صوتي.27

و كامپيوترx10امكان برقراري ارتباط با محصوالت.28 .و كنترل تجهيزات بااستفاده از ريموت كنترل

.ن دزدگير سيستم از راه دور توسط دستگاه كنترل از راه دورقابليت فعال يا غيرفعال نمود.29

.استفاده از نمايشگرهاي مختلف با ابعاد مورد نياز.30

و اداري, وياليي, واحد هاي آپارتماني: كاربران ها, مراكز تجاري ها, هتلها, بيمارستانها, رستوران , كارخانه

و  ...بخش هاي صنعتي

ش  ركت ميزان سطح علمي نيروي انساني
سطح علمي نيروي انساني موجود در شركت تماس گستر كيش از حد مناسب علمي برخورداراست به

و كارشناسي بهره مندندو تيم اجرايي الزم براي اجراي طرح اكثرا95طوريكه  درصد آنان از مدارك مهندسي

.داراي تخصص هاي برق مي باشند

و تخصص در زمينه هاي مر و مديريت شركت داراي دانش تبط با تكنولوژيهاي مديريت انرژي است

و تجربيات اجرايي در زمينه انرژي دارد .سابقه طوالني

پرسنل واحد تحقيق وتوسعه شركت عالوه بر برخورداري از مدارك دانشگاهي مدام سطح اطالعات

و اين امر و دانش خود را به روز مي نمايند  سبب شده علمي خود را با دانش نوين جهاني هماهنگ نموده

و ارتقاء سيستم قرار گيرد .محصول توليدي نيز مدام در معرض باز نگري

و ثبت اختراع انجام شده در زمينه محصول توسط و تجارب علمي به طور كلي سوابق آكادميك

و هوشمند سازي، توانايي توسعه محصول با افزايش  موسس شركت، وقوف به سيستم هاي مديريت انرژي

و خدمات از جمله صالحيت هاي فني مديريت شركت تماس قابليت هاي آن  به حوزه هاي مختلف صنعت

.گستر كيش مي باشد

 تجهيزات وماشين آالت شركت
شعار اصلي در شركت تماس گستر كيش استفاده از پيشرفته ترين ابزار در توليد تابلوي مديريت انرژي

ا ساس اين شعار هميشه سعي شده از پيشرفته ترين نرم ساختمان براي به حد اقل رساندن ضايعات است لذا بر

و ماشين آالت در توليد محصول بهره گرفته شود  .افزارها وسخت افزار ها

و ماشين آالت توليد محصول به سراغ شركت ها وتوليد كنندگان صاحب نام برهمين اساس براي تهيه لوازم

و هميشه فاكتور كيفيت مد نظر قرار گرفته است .رفته
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و عالوه بر آن در واحد كنترل كيفيت شركت مدام  ماشين آالت تزريق بورد اصلي تابلو از نوع بهترينها بوده

.تست مي شوند

 امكانات آزمايشگاهي شركت
شركت تماس گستر كيش براي آنكه بتواند در بازار هاي جهاني پايدار بماند براي توليد محصول خود

و توسعه با آزمايشگاههاي مجهز به فناوري روز نموده استاقدام به راه اندازي واحد تحق .يق

اين واحد مراحل مختلف توليد محصول را كنترل نموده وحتي قطعاتي كه از ديگر شركت ها تهيه مي

و نقص به دست مصرف كننده برساند . شوند را نيز كنترل مي نمايد تا محصولي عاري از عيب

و راه اندا و در همچنين در مرحله نصب زي محصول باز واحد كنترل، كيفيت را كنترل مي نمايد

.مراحل مختلف تست هاي الزم بر روي محصول صورت مي گيرد

آزمايشگاه شركت تماس گستر كيش پس از توليد تابلوي مديريت انرژي ساختمان آن را در اقليم هاي

ن و تاييديه هاي الزم را از دستگاهاي مربوطه اخذ .موده استمختلف تست كرده

همچنين با نصب وراه اندازي دستگاه در واحدهاي نمونه رضايت نامه هاي مروطه را نيز اخذ كرده

.است

 سوابق علمي شركت
و پژوهشي است كه در شركت15تابلوي مديريت انرژي ساختمان بر آيند سال كار تحقيقاتي، علمي

.تماس گستر كيش به بار نشسته است

و تحت عنوان شركت تجهيزات آموزشي سپاهان به اين شركت در ابتداء فعاليتهاي علمي، پژوهشي

و محصول توليدي آن يعني تابلوي مديريت انرژي ساختمان در ابتدا ءيك ايده بوده آموزشي مي پرداخته است

. است

شركت تجهيزات آموزشي سپاهان نيز با فعاليتهاي پژوهشي خود وسايل كمك آموزشي زيادي را توليد

د و همزمان بر روي ايده اوليه تابلوي مديريت انرژي ساختمان نيز فعاليتو ر اختيار دانش پژوهان قرار داده است

. مي كرده است

با نام شركت تماس گستر) مگفا(سپس به دليل شريك شدن با مركز گسترش فناوري اطالعات ايران

و توليد تابلوي مديريت انرژي سا و عمال از سابقه چندين ساله كيش به فعاليتهاي پژوهشي ختمان پرداخته است

.تحقيقاتي برخوردار است
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 هاي شركت تماس گستر كيشموفقيت 

و مورد توجه وزارت خانه هاي متعدد از جمله.1 اهميت صرفه جويي انرژي كه از اهداف اصلي طرح بوده

و همچين محيط زيست مي باشد كه تائيديه ها و شهر سازي .ي آن اخذ گرديده استنيرو، نفت، مسكن

و ساز ميليوني در بخش مسكن در به كار گيري تابلوي.2  يك ضرورت انكار BEMSنياز بازار ساخت

مي.ناپذير مي و مجوز هاي خاص، عمالً اين بازار بزرگ و با داشتن گواهي نامه هاي ثبت اختراع تواند.باشد

كه. به صورت انحصاري در اختيار ما قرار گيرد ساليانه بيش از يك ميليون واحد مسكوني در در شرايطي

.كشور در حال ساخت مي باشد

و اساس آخرين دستاورد هاي تكنولوژي ديجيتالي مي باشد.3 .نوع تكنولوژي به كار گرفته شده بر پايه

در.4 و اعالم برنامه ها متناسب با پيشرفت تكنولوژي در ساير علوم وابسته  آيتم40براي ارتقاي سيستم، تدوين

و توسعه و با عضويت در مراكز تحقيق . همگام بوديمR&Dتقديم گرديده

و در اقليم هاي مختلف،.5 محصول قبل از رسيدن به مرحله بهره برداري به صورت نيمه صنعتي به توليد رسيد

.مراحل تست را با موفقيت پشت سر نهاد

.طرح توانست سه گواهي ثبت اختراع را در كارنامه خود قرار دهد.6

و صنعتي كشور را اخذ نمايدطر.7 .ح توانست تائيديه سازمان پژوهشهاي علمي

.را اخذ نمايد) سابا( طرح توانست تائيديه سازمان بهره وري انرژي ايران.8

از40مجموعه توانست در بين.9  شركت مشاور مميز انرژي جايگاه ويژه14 شركت متقاضي، به عنوان يكي

.اي را كسب نمايد

.نمايشگاه مخترعين جهان در كشور مالزي، مدال طالي اختراعات را دريافت نمود در BEMSتابلوي.10

 در نمايشگاه مخترعين جهان در كشور مجارستان مدال جنيوس را همراه با ديپلم افتخار BEMSتابلوي.11

.كسب نمود

و تحقيقات كشور رومانيBEMSتابلوي.12 و ديپلم افتخار از وزارت آموزش  موفق به كسب كاپ زرين

.گرديد

و اقتصاد ايران BEMSتابلوي.13 و لوح افتخار دومين جشنواره قهرمانان صنعت  موفق به كسب تنديس

. گرديد

. در نمايشگاه مخترعين جهان در كشور روسيه مدال طالي اختراعات را دريافت نمودBEMSتابلوي.14

و برنامه هاي آينده شركت تماس گستر كيش و استراتژي ها  اهداف
فع.1 در اليتانجام و همكاري با موسسات تحقيقات انرژي جهت نفوذ و توسعه هاي گسترده تحقيق

و با سابقه در زمينه مديريت انرژيهاي بخش و خدمات با استفاده از پتانسيل نيروي متخصص  صنايع
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و افزايش.2 و نيرو جهت توسعه طرح  رفيت توليدظاخذ تسهيالت بانكي توسط وزارت نفت

و سازي مصرف انرژي جهت تبليغات در رسانهت سازمان بهينهاستفاده از امكانا.3 و جرايد ها

.سازي فرهنگ

و شهرداري در شناسا.4 و شهرسازي ويياخذ گواهي توليد براي برخورداري از امكانات وزارت مسكن

و معرفي پروژه و حفظ هاي بزرگ ساختماني .ارتباط با آنها برقراري

در.5 مندي از مزاياي مميزي انرژي از وزارت هاي بزرگ جهت بهره پروژهعقد قرارداد براي اجراي طرح

.نفت
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OWهاي استراتژي

 برداري افزاري براي محصول جهت ممانعت از كپي داشتن قفل نرم.1

 رقمي براي ورود به نرم افزار سيستم16ايجاد رمز عبور•

STهاي استراتژي•

صب يك دستگاه نمونه در مركز تربيت مربيناي جهت حرفهو هاي آموزش فني همكاري با سازمان.1

و تدوين استاندارد جديد برق ساختمان بر اساس تكنولوژي  و آموزش مربيان برق سراسر كشور كرج

BEMSو آموزش كار آموزان سراسر كشور به كمك مربيان سازمان مذكور.

و استفاده از قطعات توليد بومي.2 در سازي محصول  داخل شده
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