
 مزایا هوشمندسازی ویال چیست
در یک … ترل هوا وسیستم های زیادی مانند سیستم امنیتی، روشنایی، مکانیکی، رطوبتی، اعالم حریق، کن

ویال وجود دارد و برای کنترل کردن همه آنها باید به صورت دستی و مکانیکی انجام دهید. اما امروزه با بهره 

گیری از علم و دانش روش های بسیار آسانی و مدرنی برای کنترل سیستم های درونی ویال بوجود آمده است. 

ست. به این پلتفرم، هوشمندسازی ویال گفته می شود. ما می یکی از این سیستم ها، سیستم مدیریت ساختمان ا

و سیستم  مزایا هوشمندسازی ویال خواهیم در این مقاله اطالعات بسیار مفید و مهمی درباره هوشمندسازی ویال،

 .های هوشمند به شما ارائه کنیم. به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله با ما همراه باشید

 

مزایا هوشمندسازی 

 ویال
هوشمندسازی ویال روشی برای دسترسی و 

کنترل به لوازمی است که در خانه وجود دارد 

و برای کنترل آنها بدون هوشمندسازی خانه باید 

عمل فیزیکی بیشتری انجام دهید. سیستم 

هوشمندسازی شبکه ای تشکیل شده از دستگاه 

های الکترونیکی است که در نهایت توسط یک 

ما نصب می شود. اپلیکیشن بر روی گوشی ش

ویالهایی وجود دارد که  نویال در برغا در

باشند. شما با استفاده شامل امکانات گفته شده می

از این اپلیکیشن می توانید فرمان هایی برای 

های داخل خانه ایجاد کنید و با این فرم ها  لوازم

کنترل لوازم را به دست بگیرید. البته سیستم 

های هوشمندسازی پیشرفته ای نیز وجود دارد 

که شما می توانید با فرمان های صوتی و یا 

حتی چشمک زدن، دستورات و فرمان های 

خود را مبنی بر تغییر حالت لوازم درون خانه 

این دسترسی ها توسط یک اعمال کنید. همه 

اپلیکیشن و یا برنامه ای که در گوشی شما نصب می شود، بوجود می آید. این برنامه با توجه به سیستم گوشی 

شما با استفاده از این سستم هوشمندسازی ویال می توانید اقداماتی مانند باشد.  داندروی یا IOS شما، می تواند

را فقط با فرمان دادن از طریق گوشی انجام … کنترل روشنایی، تنظیم هوای ویال، تلویزیون، امنیت ویال و

مزایا  چیست؟ یکی از رایج ترین سواالتی که از ما می پرسند درباره مزایا هوشمندسازی ویال .دهید
است. مزایا هوشمندسازی ویال برای فردی که قرار است در ویال زندگی کند بسیار قابل توجه  شمندسازی ویالهو

 .و باارزش است. با ما همراه باشید تا با این مزایا هوشمند سازی ویال به خوبی آشنا شوید

https://137kordan.com/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7/
https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF


 

 

 همه چیز درباره مزایای هوشمند سازی ویال
 مصرف پایین انرژی اولین مزایا هوشمندسازی ویال

یا تهران، مصرف انرژی بسیار باال است. خیلی از افراد  نویال مدرن در کردا ددر بسیاری از ویال ها مانن

تصور می کنند که با هوشمندسازی ویال به دلیل استفاده بیشتر از سیستم های الکترونیکی، مصرف انرژی ویال 

است. سیستم های ” ا هوشمندسازی ویالمزای“رود اما اینطور نیست بلکه مصرف پایین انرژی یکی از باال می

درصد قابل توجهی … و سرمایشی، تهویه و یسیستم های گرمایش هوشمندسازی با کنترل کامل بر چراغ ها،

زینه های شما برای انرژی مصرفی ویال کاهش قابل از انرژی را کاهش می دهند و این باعث می شود تا ه

 .توجهی داشته باشد

https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.energy.gov/energysaver/home-heating-systems


 

 هوشمندسازی ویالراحتی و آسایش بیشتر یکی از بهترین مزایا 
شاید بتوان گفت که مهم ترین و با ارزش ترین مزیت هوشمندسازی ویال، دسترسی آسان و راحتی است. شما با 

استفاده از سیستم های هوشمندسازی ویال می توانید در هر حالت حتی وقتی کیلومترها از خانه خود دور هستید، 

ته باشید. این باعث می شود تا شما آسایش خیلی بیشتری دسترسی و کنترل کامل بر و لوازم درون خانه داش

 .در این ویال ها بهرمند شویدتوانید از امکانات ذکر شده در باال می نخرید ویال در کردا داشته باشید. با

 مزایا هوشمندسازی ویال در ایجاد امنیت
بسیاری افراد فقط برای مسافرت و یا آخر هفته ها 

ویال خود می آیند تا بتوانند بعد از یک هفته شلوغ،   به

در یک جای آرام استراحت کنند. دور بودن از ویال 

برای یک هفته می تواند خطر ورود سارقان را باال 

، ایجاد مزایا هوشمندسازی ویال ببرد. اما یکی از

امنیت است. با استفاده از این سیستم های شما برای 

ورود می تواند اثر انگشت، شناسایی صدا و یا حتی 

اسکن شبکیه چشم را قرار دهید تا راه ورود به خانه 

کامال امن کنید. البته می توانید با نظارت بر دوربین 

ستم های حرکتی، هرگونه حرکت های مداربسته و سی

مشکوک در اطراف و یا درون فضای ویال را 

 .شناسایی کرده و سریع اقدامات الزم را انجام دهید

 

https://137kordan.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


 سیستم های هوشمند ویال
اید و در این بخش می خواهیم شما را با خود این سیستم ها   آشنا شده ا هوشمندسازی ویالمزای در بخش قبل با

 .آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا با رایج ترین سیستم های هوشمند ویال به طور کامل آشنا شوید

 هوشمندسازی درجه هوا و تهویه در ویال

یکی از مزایا هوشمند سازی دسترسی داشتن و کنترل کامل بر درجه هوا و تهویه است. خیلی از اوقات شما از 

ویال خود دور هستید اما همچنان می توانید درجه حرارت داخل را را بدانید و می توانید آن را کنید. برای مثال 

بل از رسیدن می توانید به وسایل گرمایشی شما در حال رفتن به سمت ویال هستید و هوا بسیار سرد است. ق

 .درون ویال فرمان دهید تا روشن شوند و تا شما برسید ویال کامال گرم و آماده باشد

 کنترل روشنایی و نور ویال با استفاده از سیستم هوشمندسازی

ر و یا اجاق گاز است. از یخچال تا ف مزایا هوشمندسازی ویال کنترل داشتن بر تمام وسایل برقی یکی دیگر از

همگی جزء وسایلی هستند که شما می توانید به راحتی کنترل کنید. همچنین روشنایی که شاخص بسیار مهمی 

است که می توانید کنترل کنید. این در امنیت ویال شما نیز تاثیر زیادی دارد. برای مثال وقتی ویال نیستید می 

دور این تصور را ایجاد کنید که ویال خالی نیست و اینگونه  توانید با خاموش یا روشن کردن المپ ها از راه

 .امنیت برای ویال شما بیشتر می شود

 



 کالم پایانی
هوشمندسازی ویال یکی از بهترین قابلیت هایی است که شما می توانید برای ویال خود ایجاد کنید. این قابلیت هم 

برای میزبانان بسیار  مزایا هوشمندسازی ویال .باعث مدرن شدن و هم دسترسی بیشتری داشتن ویال می شود

ارم از این مقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و زیاد است. امیدو

 .قدردانی را داریم

 


