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ان تحت پروتکل ارتباطی آی پی به راحتی امک )لیست زیر( است به شکلی که هم اکنون امکان راه اندازی کلیه جریان های ضعیف
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  PON (Passive optical network)    تکنولوژی  

آن  الیه توزیع شبکه  شروع شد. به زبان ساده شبکه دسترسی فیبر نوری که در 1995به عنوان یک مفهوم جدید در حدود سال 

 .میباشدهیچ تجهیز اکتیوی وجود ندارد و به همین دلیل به آن پسیو می گویند که خود شامل چندین ورژن مختلف 

1- EPON 

2- GPON 

3- XGPON 

 مت اصلی است :قس 2شامل میباشد که   GPONهم اکنون در دنیا   PONپر کاربردترین تکنولوژی 

1- OLT     مشترک شبکه فیبر است و در بخش مرکزی ساختمان یا مراکز  1111که معموال قادر به سرویس رسانی به حداقل

 سرویس دهی قرار میگیرد

2-  ONT/ONU محل مصرف کننده نهایی قرار میگیرد. هر در  GPON OLT  عدد 64میتواند تا تعداد ONT    را سرویس بدهد

  OLT   و  ONT   .به وسیله یک تار فیبر نوری سینگل مود به هم وصل هستند 

 

OLT Splitter 
Building Cabling 

Solutions 

Optical Network 

Terminal (ONT) 
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 )SIP Phone( یا اینترنتی تلفن ثابت آی پی مزیت های 

 نداشتن محدودیت جغرافیایی -

ساختار خطوط تلفن آنالوگ شهری، امکان استفاده از سیستم، صرفا منوط به طول مسیر سیم مسی مخابراتی بود، به نحوی 

که اگر از محل دریافت سیم تلفن تان دور می شدید، عمال امکان برقراری تماس تلفنی از طریق آن خطوط از بین می رفت. 

وجود ندارد و کاربران استفاده کننده از خطوط تلفن اینترنتی قادرند تا در  در خطوط تلفن اینترنتی، این گونه محدودیت ها

 .هر مکانی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد، اقدام به برقراری تماس تلفنی کنند

 

 مکالمات  HDکیفیت -

ن تا درب یر سیم تلفاز دیگر مشکالتی که در رابطه با خطوط تلفنی شهری وجود دارد این است که در صورتی که طول مس

منزل یا شرکت افزایش یابد، امکان بروز اختالالت، افزایش میزان نویز، افت کیفیت صدا یا حتی قطعی صدا وجود دارد اما در 

 خصوص خطوط تلفن اینترنتی، هیچ یک از این مشکالت را نخواهیم داشت و کاربران استفاده کننده از این سیستم کیفیت صدای

HD اتشان تجربه خواهند کردرا در مکالم. 

 

 عدم نیاز به تجهیزات سخت افزاری -

شکل گرفته اند، مشترکین می توانند بدون هیچ گونه پیش   VoIPو ساختار  IPبا توجه به اینکه خطوط تلفن اینترنتی بر پایه

در اینصورت عالوه بر اینکه اقدام به استفاده از سیستم در مراکز تلفنی ویپ نمایند.   Gatewayنیاز و دستگاه مبدل از جمله

در هزینه ی برق مصرفی و هزینه ی راه اندازی سیستم صرفه جویی کرده اید، می توانید از کیفیت سرویس باالتری نیز بهره 

 .مند شوید

 

 فعالسازی سریع -

ی فعالسازی آن اشاره کرد. از آنجایاز دیگر تفاوتهای خطوط تلفن اینترنتی با خطوط تلفن قدیم، می تواند به مدت زمان 

که این خطوط از تکنولوژی های پیشرفته تری بهره می برند، ظرف مدت کوتاه تری فعال شده و در اختیار مشتری قرار می 

 .گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کاهش هزینه مکالمات -

رای خطوط ویپ ب کاهش تعرفه ی مکالمات نسبت به خطوط تلفن قدیمی، یکی از مهم ترین دستاوردهای استفاده از ساختار

تلفن اینترنتی است. این موضوع به تنهایی باعث شده تا بسیاری از سازمانها، ارگانها، نهادها، فروشگاهها و حتی مشترکین خانگی 

 .عالقه مند به استفاده از آن شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربر 111مرکز تلفن آنالوگ برای حداکثر  کاربر11،111 قل برای حدا IPمرکز تلفن 



 

 

 اینترنت بر بستر فیبر نوری

شد، سرعت اینترنت خانگی در ایران جهشی چند برابری را   Dial Upاز راه رسید و جایگزین روش قدیمی  ADSLزمانی که

های و اینترنت بر بستر کابل   DSLکه مدت نسبتاً کمی از حضورش در ایران می گذرد موجب شد فناوری VDSL .تجربه کرد

داشت   DSLمکس هم تالش نافرجامی برای جایگزینی با-قدیمی تلفن همچنان به زندگی ادامه دهد. در این میان تکنولوژی وای

، باید گفت که بخش عمده ای از آینده اینترنت  DSLاما با وجود نیاز به سرعت باالتر اینترنت و محدودیت های فناوری های

 مگابیت را برای انها به ارمغان میاورد. 311سرعت بی نظیر  تا  کهخانگی به فیبر نوری گره خورده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریز فیبر نوری که میتواند تمامی جریانهای ضعیف 

 توسط یک رشته فیبر به داخل خانه انتقال دهد

خروجی  4خط تلفن آنالوگ و  2با امکان  ONTدستگاه 

 شبکه با سیگنال وای فای



 

 

 ماهواره مرکزیآنتن مرکزی و 

افت کلیه کانالها ریدپیشرفته یعنی سیستمی که در آن کلیه واحدها به یک شبکه جهت  سیستم مرکزی یا ماهواره مرکزیآنتن و 

کردن تمامی شبکه های داخلی و ماهواره از طریق تلویزیون بدون نیاز به  Searchدر این سیستم امکان  .متصل می شوند

 رسیور بر بستر فیبر نوری را خواهید داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنتی فیبر نوری

 عدم نیاز به مولتی سوییچ 

 HDارسال تصاویر بصورت نامحدود باکیفیت 

 بدون نیاز به دستگاه ریسیور

استفاده از مولتی سوییچ با پورتهای محدود به ازای هر دستگاه 

 ریسیور یک پورت و یک کابل مستقیم اجرا میشود

 51طول حداکثر مسافت  -نویز و تاثیر میدان مغناطیسیوجود 

 وجود دستگاه ریسیور و تنظیم هر دستگاه بطور مجزا –متر

 



 

 

 آیفون تصویری

 شود تاهای مسکونی یا تجاری نصب میبازکن است که در مجموعهنوعی درب  آیفون تصویری یا درب بازکن تصویری

را ببیند  بتواند فرد پشت درباشد. مشخصه این وسیله آن است که شخص میه زنگ درب، مکالمه و بازکننده درب کنندتأمین

به دو نوع سیاه سفید و رنگی در  صفحه نمایش های تصویری از لحاظبازکن برا برای او باز کند. در بو تنها اگر مایل باشد در

گوییم، ها آیفون تصویری میهای ارتباطی که ما به آنشوند. سیستماینچ به بازار عرضه می 11اینچ و 7 اینچ، 4 ،اینچ 4٫3سایزهای 

مانیتور  هتواند عالوه بر اینکه صدا را منتقل کند، تصویر را نیز بباشند. آیفون تصویری میهای صوتی قدیمی میمکمل آیفون

های تصویری جدید و پیشرفته تر معموالً دارای امکانات برد. آیفونداخل ساختمان منتقل کند و این امر امنیت را نیز باال می

 .تواند از آن استفاده کندهستند که در صورت لزوم کاربر می ارتباط از راه دور مانند ضبط صدا و تصویر و همچنین

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم نیاز به کابل کشی انالوگ و امکان استفاده از بسیتر 

قابلیت ارتباط داخلی و ارتباط با سیستم تلفن فیبر موجود . 

ثابت امکان مانیتورینگ دوربین ها کنترل سنسورهای 

 دزدگیر و استفاده به عنوان تاچ پنل هوشمند.

 از گوشی واحدها هاتغذیه دوربین پنل

 های باالتعداد واحد  عدم پیاده سازی در

 کیفیت پایین صدا و تصویر –قطعی  –نویز 

 



 

 

 داخلیارتباط 

در بسیاری از محیط های کاری نیاز به ایجاد ارتباط بین دو واحد یا بیشتر می باشد در این صورت شما باید هم در مبدا و هم 

 .یا اصطالحا یک گوشی مرکزی با قابلیت وارد کردن شماره استفاده نماییدبا کابل کشی مناسب  در مقصد از یک گوشی

مکالمه رایگان و سریع از اتاقی به اتاق یا بخش دیگر مثال پیج کردن یا صحبت مدیر با  مناسب برای صحبت کردن و پیجینگ و 

بیمار و پزشکک با منشکی یا اسکتیشن پرستاری ، کارمندان با بخش حسابداری یا مس ول انبار و بایگانی و بخش تعمیرات یا حتی    

 .امکان مکالمه اعضای خانواده با یکدیگر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط داخلی تحت شبکه نامحدود بروی تجهیزات مختلف 

سخت افزاری و یا نرم افزاری و به صورت  تصویری با کیفیت 

 بدون محدودیت مکانی قابل ارایه می باشد.  

 دستگاه ارتباط داخلی آنالوگ 

 نویز  و محدودیت در مسافت ومحدودیت در تعداد داخلی ها

 معایب این سیستم بودند.



 

 

 دوربین مداربسته

ای است که می توان بوسیله آن نامیده می شود وسیله CCTV  که به اختصار Closed Circuit Television یا مداربسته دوربین

به بهبود نظارت بر عملکرد افراد و افزایش امنیت کمک کرد که به صورت  رار داد وبخش های مختلف را تحت نظارت ق

 دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته تحت شبکه می باشد.

دوربین  می باشد که برای انتقال اطالعات از امواج دیجیتال، تحت بستر شبکه استفاده می کند. IP نسل جدید دوربین مداربسته

IP  .پس از دریافت اطالعات تصویر آن ها را به اطالعات دیجیتال تبدیل کرده و طبق پروتکل های شبکه ارسال می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به بتنس شبکه تحت مداربسته دوربین مزیت ترین اصلی

و  باشد می آن تصویر کیفیت نبودن محدود آنالوگ

استفاده از بستر فیبر نوری اجرا شده برای دیگر 

 سیستمهای جریان ضعیف میباشد.

نسل قدیمی دوربین های مداربسته که جهت دریافت اطالعات و 

معایب  یکی از  .ارسال آن ها از امواج آنالوگ استفاده می کند

و  رزولوشن پایین آن می باشد دوربین مدار بسته آنالوگ

 به مرور زمان است.کاهش کیفیت آن 

http://unv.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87


 

 

 تحت شبکه سیستم پیجینگ

امروزه با پیشکرفت تکنولوژی و سکیسکتم های نوین ارتباطی و از سکوی دیگر نیاز به اطالع رسانی و هماهنگی برای     

 مدیریت بهتر  و گسکترش مراکز صنعتی ، ادارات و کارخانجات ، بیمارستان ها ، فضاهای سبز و پارک ها و ... سیستم 

 .های تحت شبکه پیجینگ جای خود را در ارتباطات امروزی یافته است

وجود یک سیستم ارتباطی داخلی برای پخش پیام ها ، اطالع رسانی ها ، هشدار یا اعالم شرایط اضطرار ، با تکنولوژی 

و راهبردی تبدیل  رروز و سهولت استفاده و کیفیت باال با قابلیت های متنوع ، سیستم پیجینگ را به یک سیستم فراگی

 .کرده است

به کمک این سکیستم این امکان وجود خواهد داشت که پیام از سمت اپراتور روی همگی یا تعداد تعریف شده ای از  

 .بلندگوها ارسال شود

در سکیستم هایی که با توجه به شرایط خاص کاری نیاز به نظارت راه دور توسط دوربین های مداربسته دارند نیز  

پیجینگ می تواند بعنوان مکمل دوربین های مداربسکته وارد عمل شود و ناظر در صورت هرگونه خطا یا  سکیسکتم   

 .نیاز به تذکر میتواند با این سیستم ، پیام خود را ابالغ کرده و از بروز مشکل های آنی احتمالی جلوگیری نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه با اسککتفاده از فناوری پیجینگ تحت شککبکه ، مشکککالت سککیسککتم های آنالوگ    

 بل مالحظه ای افزایش یافته استبرطرف شده و کیفیت برقراری ارتباط به شکل قا

 



 

 

 کنترل هوشمند ساختمان

 مدیریت هوشمند ساختمان کنترل شود به شرح ذیل میباشد:سیستم هایی که میتواند در 

 کنترلرها، کوپرلرها و ماژول های ارتباطی -1

 ( کنترلر اختصاصی برای هر هواسازAHU Controller) 

 کنترل اختصاصی برای هر طبقه (FLOOR CONTROLLER) 

  کوپلرهای اختصاصی برای تابلوهای موجود در هر طبقه(FLOOR COUPLER) 

  کنترلر مرکزی(MAIN CONTROLLER) 

 کنترلر و HMI  اختصاصی موتورخانه(MECHANICAL ROOM CONTROLLER) 

 ماژول های ارتباطی 

 ماژول های ورودی و خروجی 

 سیستم کنترل و مانیتورینگ مرکزی -2

 کنترل مانیتورینگ فیدرهای روشنایی -3

 کنترل مانیتورینگ هواسازها -4

 ر( در هواسازها، برج خنک کننده و اگزاست فن ها)به منظور کنترل دو VFDاستفاده از  -5

 اتوماتیک بین هواسازها و تجهیزات اعالم حریق INTEGRATONارتباط و  -6

 برای فن کوئل ها در اماکن عمومی BMSسیستم  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خوانش کنتور از راه دور

ا خطا که توام بقرائت کنتور و ثبت مصکرف برق مشتریان به روشهای متداول کاری است وقت گیر، خسته کننده و  

یا قرائت خودکار  AMR (Automatic Meter Reading).آیدهای اصککلی هر شککرکت توزیع برق به حسککاب می از دغدغه

ایده آل تمامی کنتورهای برق یک شهر از یک مرکز  AMR یک سیستم کنتور راه کاری برای حل این معضل است. در

 .گرددب مشتریان نیز بدون خطا وبطور خودکار تولید میشود و صورتحساواز راه دور بطور خودکار قرائت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خانه هوشمند

فناوری های نوین جهانی به ویژه در  شکرکت سکهند ارتباط به عنوان یک شکرکت خصوصی، جهت فعالیت در عرصه   

تاسکیس گردیده اسکت. خدمات شرکت بدون حد و مرز به کلیه بخش های مختلف جامعه به مانند    ITحوزه برق و 

سکازمان ها و ارگان های دولتی، شکرکت های خصکوصکی، کارخانه ها، واحدهای تولیدی، مراکز بهداشتی و درمانی،     

نه، با باالترین کیفیت مراکز آموزشی، مراکز نظامی و بخصوص جهت رفاه مردم عادی در حوزه جغرافیایی خاورمیا

ارائه می گردد. این شکرکت سکعی نموده اسکت با بهره گیری از مدیران و کارشکناسکان متخصککص در عرصه های      

سککیسککتم هایی که میتواند در خانه هوشککمند  گوناگون، خدماتی به روز و متناسککب با نیازهای مشککتریان ارائه نماید.

 کنترل شود به شرح ذیل میباشد:

  کردن سیستم روشناییروشن و خاموش 

 دیمرینگ روشنایی 

 کنترل سیستم سرمایش و گرمایش 

 کنترل پرده برقی 

 کنترل پریزهای برق 

 سیستم دزدگیر 

 سنسورهای هوشمند تشخیص حرکت و نور 

 کلیدهای هوشمند با صفحه نمایش 

 کلیدهای هوشمند چند پل 

 صفحات نمایش و کنترل رنگی دیواری و قابل حمل 

 ریموت کنترل 

 ای تصویری هوشمندآیفون ه 

 کنترل از طریق اینترنت، تبلت و موبایل 

 

 

 

 

 



 

 پارکینگ هوشمند

های بزرگ تجاری، اداری، ها و مجتمعهای پارکینگ هوشکمند در ساختمان ی سکیسکتم  با ارائه شکرکت سکهند ارتباط  

م شککماری را همسکککونی، تفریحی، بیمارسککتانی، فرودگاهی و... فرایند پارک خودروها را نظم بخشککیده و مزایای بی

 ارکینگ هوشمند، دخالت نیرویهای پآورد. با سیستمبرای بازدیدکنندگان و هم برای مدیران مجتمع به ارمغان می

جویی در زمان و هزینه، بر آرامش اندازی تجهیزات خودکار، ضمن صرفهانسکانی به حداقل رسیده و با نصب و راه 

شکرکت سهند ارتباط در بخش سیستم هوشمند پارکینگ و تجهیزات   و رفاه کاربران سکاختمان افزوده خواهد شکد.  

در  های بزرگها و مجتمعتنوعی را در اختیار صاحبان و مدیران ابرساختمانکنترلی پارکینگ هوشمند، راهکارهای م

  دهد.شهرها قرار میکالن

 خدماتی که در این زمینه توسط شرکت سهند ارتباط قابل ارائه هستند عبارتند از :

 آگاهی کامل و دقیق از شمار و محل خودروهای موجود در پارکینگ در لحظه 

 ی تردد، ورود، خروج و توقفروها در لحظهافزایش ضریب امنیت خود 

 کاهش زمان ثبت خودرو در سیستم 

 ی نیروی انسانیکاهش میزان و در نتیجه هزینه 

 افزایش میزان ایمنی و امنیت برای خودروها و سرنشینان 

 های تعمیر و نگهداریکاهش هزینه 

 ها به صورت خودکار یا دستیسهولت و سرعت دریافت هزینه 

 مدیریت مصرف انرژی جویی وصرفه 

 های اوجویژه در زمانمدیریت ترافیک و دسترسی به مجتمع به 

 ی راهکار یکپارچه در راستای اهداف شهر هوشمندارائه 

 ی خدماتِ ارزش افزوده به مشتریانارائه 

 

 


