چرا از سیستم هوشمند  WULIANبا پروتکل  ZIGBEEاستفاده کنیم؟
مزایای  ZIGBEEنسبت به سیستمهای با ساختار سیمکشی یا RF
سـناریوپـردازی بـرای خــانه کنتـرل از طـریق ارتبـاط تجهـیزات کنتــرل براســاس زمانبنــدی
هسته مرکزی خانه هوشمند گیتوی بیسیم سازگاری باال ایمن و پایدار نصب اپلیکیشن WULIAN
سیستم روشنایی هوشمند کلیدها المپ رنگین کمانی هوشمند سنسور سنجش میزان نور
سیستم امنیتی تجهیزات نظارت تصویری دوربین هوشمند دستگاه نظارت تصویری دیجیتال ()DVR
حسگر تشخیص حرکت و حضور حسگر مغناطیسی درب و پنجره حسگر تشخیص جهت حرکت
آژیر و چراغ چشمک سنسور چند کاره سیستم کنترل پرده هوشمند
سیستم ایمنی
حسگر دود حسگر نشت آب حسگر نشت گاز اپراتور گاز
کنترل لوازم و وسایل خانه پریز برق با قابلیت اندازه گیری انرژی مصرفی ترانسمیتر IR
پنل صوتی هوشمند کلید سناریو
سیستم مراقبت خانگی هوشمند فشار سنج هوشمند ترازوی هوشمند حسگر کیفیت هوا
حسگر سنجش گرد و غبار بی سیم
دستگیره درب دیجیتال هوشمند
شیشههای هوشمند
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Leading Brand for
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معرفی نوین افزار

معرفی Wulian

تکنولوژی ZigBee

امنیـت ،واژهای در ردیـف آرامش اسـت و هر دو،
مفاهیمیانـد کـه «زندگـی» را کامـل مینماینـد.
درحقیقـت ،آرامـش بـدون امنیت ممکن نیسـت و
امنیـت امروزه به عوامل متعددی وابسـته اسـت.
یکــــی از ایـــن راهکارهــــا ،برخـــورداری از
سیسـتمهای هوشـمند بـر اسـاس تکنولوژیهـای
کنتـرل کامپیوتـری و ارتبـاط اینترنتـی از راه دور
بـرای سـایتهای مختلـف میباشـد در ایـن راسـتا
شـرکت مهندسـی نوینافـزار کـه در خصـوص
طراحـی ،فـروش ،نصـب و راهانـدازی محصـوالت
و خدمـات امنیتـی نامـی دیرآشناسـت و از سـال
 ۱۳۸۰بهطـور رسـمی آغـاز بـهکار نمودهاسـت
و بـرای تحقـق اصـل مشـتریمداری و نیـز تعالـی
سـازمانی خـود حرکتـی روبـه جلـو را جهـت کنتـرل
هوشـمند پیـش گرفتهاسـت و بـا تمـام تـوان در
ایـن راه قـدم برمـی دارد؛ چراکـه هـدف تعریـف
شـده بـرای ایـن شـرکت ورای خدمـات معقـول و
حتـی عالـی اسـت.
مـا باالتریـن دسـتاورد خـود را در همگامسـازی
لحظهبهلحظـهی خدمـات و محصـوالت در کشـور
عزیزمـان ،بـا آخرین فناوری برای تولیـدات روز دنیا
در جهـت هوشمندسـازی کلیـه سـاختمانها شـامل
مسـکونی ،اداری ،تجـاری ،صنعتـی ،سـازمانها،
هتلهـا ،بیمارسـتانها و ...میبینیـم و بـه ایـن
رسـالت همـواره پایبنـد خواهیـممانـد.

 Wulianیکــی از شــرکت هــای پیشــگام و پیشــرو
در زمینــه توســعه و تولیــد تجهیــزات بــا امــکان
ارتبــاط بــا یکدیگــر از طریــق بســتر اینترانــت
( )IOTمــی باشــد Wulian .هــم اکنــون بــه عنــوان
یکــی از پروموترهــای انجمــن  Zigbeeمــی باشــد
(پروموتــر بــه شــرکت هایــی اطــاق مــی گــردد
کــه عضــو هیئــت رئیســه در انجمــن و دارای حــق
رای مــی باشــند) تــا در کنــار شــرکت هایــی نظیــر
فیلیپــس ،اشــنایدر ،تگزانــس اینســرومنتز و...
بــه توســعه ایــن تکنولــوژی کمــک نمایــد .شــرکت
 Wulianدارای ده هــزار کارمنــد و  1000شــعبه
در چیــن مــی باشــد و در ســال  2012و 2013
بــه عنــوان برتریــن برنــد خانــه هوشــمند در آســیا
انتخــاب شــده اســت و هــم اکنــون بــه سراســر
دنیــا و کشــورهایی نظیــر آمریــکا ،آلمــان ،ایتالیــا،
اســترالیا ،فرانســه ،ایــران ... ،محصــوالت خــود
را صــادر مینمایــد Wulian .بــا داشــتن یــک تیــم
فنــی و طراحــی قدرتمنــد و همــگام بــا توســعه
تکنولــوژی  ZigBeeدر آمریــکا ،تکنولــوژی
جدیــدی جهــت توســعه تجهیــزات هوشــمند بــی
ســیم معرفــی کــرده اســت .ایــن تکنولــوژی بــا
برخــی از اصالحــات بــر روی  ZigBeeتوانســته
اســت سیســتمی امــن تــر ،بــا ســرعتی بیشــترو
مطمئــن تــر را ارائــه دهــد.

 ZigBeeتنهــا تکنولــوژی بــاز بــی ســیم مــی باشــد
کــه براســاس تکنولــوژی اینترنــت اشــیا ()IOT
بنــا نهــاده شــده اســت .ایــن تکنولــوژی ارتبــاط
هوشــمند اشــیا را بــا هــدف ایجــاد یــک زندگــی
راحــت و کارآمــد فراهــم مــی نمایــد .امــروزه
رونــد رو بــه رشــد اینترنــت و ارتباطــات در دنیــا،
اســتفاده از سیســتم پیشــرفته اینترنــت اشــیا
را ناگزیــر نمــوده اســت .بــرای مثــال هــم اکنــون
ممکــن اســت شــما از ایــن تکنولــوژی در یکــی از
وســایل خانگــی خــود نظیــر مایکــرو ویــو ،تلویزیون
و ...اســتفاده کنیــد .در حــال حاضــر کمپانــی
هــای بزرگــی در دنیــا (بالــغ بــر  500کمپانــی)
محصوالتــی بــر اســاس تکنولــوژی  ZigBeeتولیــد
مــی کننــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان NXP،
Texas Instrumnts، PHILIPS، Schneider،
 Bosch، Wulian، Legrandو . .را نــام بــرد.
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چرا از سیستم هوشمند  Wulianبا پروتکل  ZigBeeاستفاده کنیم؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بدون نیاز به سیمکشی
صرفهجویی در زمان و هزینههای کابل و کابل کشی
تکنولوژی پیشرفته بیسیم
ارتباط دو طرفه
استفاده از تکنولوژی  AESجهت کدگذاری اطالعات
اتصال مجدد به صورت خودکار به شبکه در صورت قطع شدن شبکه
تکنولوژی بیسیم ضد تداخل با پایداری بسیار باال
توسعه پذیری آسان
بدون نیاز به پنل کنترلی
کاربری ساده و آسان
قابلیت تعریف سناریو و برنامهریزی توسط کاربر بدون نیاز به تخصص
قابل استفاده در ساختمانهای در حال ساخت و یا ساخته شده
کنترل از طریق موبایل ،تبلت و یا حتی کامپیوتر با نرم افزار فارسی به صورت رایگان

مزایای  ZigBeeنسبت به سیستمهای با ساختار سیمکشی یا RF
•
•
•

•
•
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امکان مشاهده وضعیت و گزارشگیری از تجهیزات فراهم است.
دارای شبکهای اختصاصی است که مطمئن و امن جهت انتقال اطالعات بدون نگرانی از نفوذ هکرها به شبکه هوشمندکار میکند.
در میــان تکنولوژیهــای بیســیم مــورد اســتفاده ،ایــن سیســتم توانایــی باالیــی در مقابلــه بــا تداخــل امــواج را دارا مــی باشــد .حتــی اگــر شــبکه
توســط امــواج بیرونــی مــورد تهاجــم قــرار بگیــرد کلیــه تجهیــزات بهطــور خــودکار بــه کانــال جدیــد انتقــال یافتــه و سیســتم بــه کار خــود ادامــه
خواهــد داد.
امکان اضافه و یا به روز کردن تجهیزات در هر زمان بدون نیاز به سیمکشی جدید امکانپذیر است.
ضمن ـا ً در سیســتمهای بــا ســاختار سیمکشــی شــما نیــاز بــه فضــای زیــادی جهــت نصــب پنــل کنترلــی داریــد و ایــن در حــال اســت کــه تجهیــزات
ولیــان نیازمنــد ایــن فضــا نمیباشــند.

Hello,
Smart
Home
		

این سیستم بهتر از سیستم هایی با ساختار سیم کشی خاص یا  RFمی باشد
امکان مشاهده وضعیت و گزارش گیری از تجهیزات
مطمئن و امن جهت انتقال اطالعات بدون نگرانی از نفوذ هکرها به شبکه هوشمند
در میان تکنولوژی های بی سیم مورد استفاده ،این سیستم توانایی باالیی در
مقابله با تداخل امواج را دارا می باشد .حتی اگر شبکه توسط امواج بیرونی مورد
تهاجم قرار بگیرد کلیه تجهیزات بطور خودکار به کانال جدید انتقال یافته و
سیستم به کار خود ادامه خواهد داد
اضافه و به روز کردن تجهیزات بدون نیاز به سیم کشی
در سیستم های با ساختار سیم کشی شما نیاز به فضای زیادی جهت نصب پنل
کنترل دارید
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سـناریوپـردازی بـرای خــانه
در سیستم خانه هوشمند  Wulianکاربران با توجه به محیط گرافیکی نرمافزار به راحتی میتوانند سناریوهای متنوعی را برای شرایط مختلف و
به دلخواه خود طراحی کنند.
شما می توانید به راحتی چندین دستگاه مختلف را به صورتی برنامهریزی کنید که همزمان با یکدیگر عمل نمایند .از پرکاربردترین سناریوها
میتوان به سناریوهای ورود یا خروج ،خوابیدن ،حضور ،میهمان و ...اشاره نمود .که میتواند فقط با یک لمس برروی موبایل اجرائی شدن چندین
عملیات به طور همزمان آغاز گردد .به عنوان نمونه در هنگام خروج از خانه کافی است که شما سناریو خروج را در گوشی خود لمس نموده تا کلیه
سیستمهای روشنایی ،تهویه مطبوع ،صوتی و ...خاموش شده و سیستم امنیتی فعال گردد.

کنتـرل از طـریق ارتبـاط تجهـیزات

Linkage Control

تجهیزات خانه هوشمند امکان ارتباط با یکدیگر را دارا میباشند ،در صورتی که یکی از وسایل در شرایط خاصی قرار گیرد وسایلی که با آن مرتبط
است عکسالعمل مربوطه را انجام میدهند به عنوان مثال اگر قفل هوشمند درب خانه از طریق موبایل باز شد میتواند سیستم روشنایی را فعال
نموده ،پردهها باز یا بسته گردند و سیستم تهویه مطبوع آغاز به کار نماید یا اینکه با پیوند حسگر حرکت و آژیر و چراغ چشمکزن جهت سیستم
امنیتی .در صورتیکه حسگر ،حرکتی را تشخیص دهد آژیر و چراغ چشمکزن فعال گردد.

کنتــرل براســاس زمانبنــدی

Timing Control

کارهایی را که به صورت روزانه یا هفتگی تکرار میشوند به سیستم هوشمند بسپارید .با برنامهریزی و زمانبندی کارها ،سیستم هوشمند رأس
ساعت و روز مقرر کار خود را شروع و در ساعت تعیین گردیده به پایان میرساند .کارهایی نظیر آبیاری گیاهان ،روشن یا خاموش شدن روشنایی،
تهویه و ...را میتوانید بدون دغدقه به سیستم هوشمند بسپارید.
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هسته مرکزی خانه هوشمند
Gateway

گیتوی بیسیم
گیــت وی دروازه ورود شــما بــه خانــه هوشــمند
میباشــد .گیــتوی بــه عنــوان هســته مرکــزی
سیســتم خانــه هوشــمند ضمــن برقــراری ارتبــاط بیــن
کلیــه تجهیــزات خانــه هوشــمند هماننــد سنســورها و
کنترلرهــا ،ارتبــاط آنهــا بــا اینترنــت را نیــز برقــرار
مینمایــد و ارتبــاط یکپارچــه و کامــل بــر بســتر
اینترنــت وظیفــه اصلــی ایــن دســتگاه میباشــد.

سازگاری باال
ایــن دســتگاه طبــق آخریــن تکنولوژیهــای روز
براســاس فنــاوری  IOTو آخریــن نــگارش تکنولــوژی
 zigbeeســاخته شــده و بــا تکنولوژیهــای مختلــف
بیسیــــم نظیـــر  ،Wimaxبلـــــوتوث و همچنــــــین
نسخـــههای قدیمــی  zigbeeهماهنــگ شــده و کار
میکنــد .

ایمن و پایدار
ایــن دســتگاه دادههــا را بــا تکنولــوژی بســیار پیشــرفته  AESرمزگــذاری میکنــد .کــه ایــن مهــم نفــوذ
هکرهــا بــه ایــن سیســتم را بســیار ســخت یــا بــه نوعــی غیــر ممکــن مینمایــد ،همانگونــه کــه تــا بــه حــال
هیــچ گزارشــی مبنــی بــر هــک شــدن ایــن سیســتم در هیــچ کجــای دنیــا دریافــت نشــده اســت .همچنیــن ایــن
دســتگاه دارای ثبــات و پایــداری بســیار بــاال میباشــد و میتوانــد بــرای مدتزمــان طوالنــی بــدون وقفــه
کار کنــد .الزم بــه توضیــح اســت اگــر یکــی از ادوات سیســتم هوشــمند نیــز از کار بیفتــد ســایر تجهیــزات
میتواننــد بــدون هیــچ مشــکلی بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

نصب اپلیکیشن Wulian
جهــت نصــب اپلیکیشــن  wulianتصویــر روبــرو را
اســکن نمائیــد.

Android

IOS
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سیستمروشناییهوشمند
از اهداف استفاده از سیستم خانه هوشمند در ساختمان ایجاد آسایش و راحتی بیشتر در کنار بهینه سازی
مصرف انرژی می باشد .یکی از مهمترین قسمت هایی که می تواند در تحقق یافتن این اهداف به ما کمک نماید
سیستم روشنایی می باشد .ایجاد نور با رنگ های مختلف بر اساس نیاز ما ،تنظیم روشنایی المپ ها براساس
نور محیط و همچنین امکان تشخیص وضعیت های مختلف از دستاوردهای این سیستم است .به عنوان نمونه می
تواند در هنگام ورود شخص المپ های مورد نیاز را روشن و پس از خروج خاموش نماید .این سیستم همچنین
امکان کنترل روشنایی ها از طریق موبایل و تبلت را نیز برای شما فراهم می سازد .سیستم هوشمند روشنایی
متشکل از کلید سوییچ ( جهت خاموش/روشن کردن روشنایی ها) ،کلید دیمر( کم و زیاد کردن شدت نور)،
انواع حسگر سنجش میزان نور و تشخیص حرکت ،کلید کنترل پرده و موتور پرده هوشمند می باشد .سیستم
هوشمند با یکپارچه سازی این تجهیزات ،عالوه بر اجرای سریع انواع سناریوها میتواند راحتی ،آسایش و صرفه
جویی در مصرف انرژی را برای ساکنین به ارمغان آورد.

Lighting
Control

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

کلیدها

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

المپ رنگین کمانی هوشمند

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

سنسور سنجش میزان نور

Wireless Lightig Control System

Rainbow Wireless Alternating Lights

SmartRoom Wireless Light Sensor

در سیســتم خانــه هوشــمند  Wulianکلیدهــا
کاربردهــای مختلفــی از قبیــل خامــوش و روشــن
کــردن چــراغ ،کــم و زیــاد کــردن شــدت نــور (دیمــر)،
بــاز و بســته کــردن پــرده را دارا مــی باشــند.
کلیدهــای  Wulianدارای  5مــدل مــی باشــد کــه
ســری هــای لوتــوس ،آرمیــس ،و دلتــا از نــوع لمســی
و ســری آنیســا و اطلــس فشــاری مــی باشــند .همــه
کلیدهــا بــر اســاس ابعــاد اســتاندارد ایــران تولیــد
شــده و قابلیــت اتصــال به شــبکه ســیم کشــی ســنتی
را دارا مــی باشــند.

المــپ هــای رنگیــن کمانــی یکــی از شــگفت انگیزترین
تجهیــزات خانــه هوشــمند  wulianمــی باشــد .شــما
بــا اســتفاده از ایــن المــپ هــا مــی توانیــد از طریــق
موبایــل یــا تبلــت رنــگ نــور و میــزان نــور دهــی هــر
المــپ را بــه صــورت جداگانــه و بــه دلخــواه کنتــرل
نماییــد .بــه عنــوان مثــال اگــر در یــک لوســتر از المپ
هــای رنگیــن کمانــی اســتفاده کنیــد مــی توانیــد هــر
المــپ را در حالیکــه همگــی از طریــق یــک کلیــد
روشــن یــا خامــوش مــی شــوند بــه صــورت جداگانــه
دیــم کــرده یــا رنــگ آن را تغییــر دهیــد.

سیســتم خانــه هوشــمند بــا اســتفاده از ایــن حســگر
میــزان نــور محیــط را ســنجیده و بــا ارتبــاط بــا ســایر
تجهیــزات کنتــرل کننــده روشــنایی نظیــر کلیدهــا،
المــپ هــا ،موتــور پــرده و کلیــد کنتــرل پــرده و بــا
توجــه بــه اینکــه در چــه ســاعتی از شــبانه روز قــرار
داریــم ،بــا بــاز و بســته کــردن پــرده هــا یــا خامــوش
و روشــن کــردن المــپ هــا ،نــور محیــط را در شــرایط
مطلــوب و مــورد نیــاز قــرار مــی دهــد.
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سیستمامنیتی
امنیت و آرامش از مهمترین دغدغه های انسان در طول دوران بوده است .با پیشرفت تکنولوژی راهکارهای
امنیتی نیز توسعه قابل مالحظه ای داشته اند .با پیدایش و رشد گسترده تکنولوژی اینترنت اشیا،
سنسورهای هوشمند نیز کمک قابل مالحظه ای به گسترش این سیستم نموده اند و اکنون ولیان به عنوان
یکی از پیشگامان تکنولوژی  ،IOTسیستم امنیتی قدرتمندی را جهت رفع این نیاز ارایه می دهد .این
سیستم با اتصال به شبکه خانه هوشمند امکان کنترل و نظارت بر منزل و محل کار شما را در هر مکان
و هرزمان فراهم نماید ،این سیستم هرگونه تحرک برای باز و بسته شدن درب ،پنجره ها و حتی هرگونه
حرکت بر فراز دیوارهای جانبی منزل شما را برروی موبایل و یا تبلت گزارش می دهد و در صورت استفاده
از سیستم نظارت تصویری می توانید به صورت آنالین ،فضای تحت پوشش سیستم نظارت تصویری خود را
مشاهده کرده و از وضعیت منزل آگاه شوید .همچنین با خاموش و یا روشن کردن روشنایی ها و سیستم
صوتی حضور خود را در منزل شبیه سازی کنید.

Wulian

Security
System
تجهیزات نظارت تصویری
Wireless Cloud Camera

WiFi

Smart ZigBee 4G/3G
Room

SD

HD

دوربینهوشمند

WiFi

Smart ZigBee 4G/3G
Room

دستگاه نظارت تصویری دیجیتال ()DVR

Wulian Smart LookEver Camera

Wireless Smart Room DVR System

 Wulianانــواع دوربیــن هــای نظــارت تصویــری  HDبــی ســیم  wifiبــر اســاس تکنولــوژی ( )Cloudبــا قابلیــت
اســتفاده در فضاهــای داخلــی و بیرونــی را جهــت سیســتم نظــارت تصویــری ارائــه مــی دهــد .ایــن دوربیــن هــا
امــکان گــردش  360درجــه افقــی و  180درجــه عمــودی را دارا میباشــند .شــما مــی توانیــد از طریــق تلفــن
هوشــمند خــود دوربیــن را بــه اطــراف چرخانــده و فضــای اطــراف را نظــارت نماییــد Wulian .همچنیــن دوربیــن
هــای دیگــری نظیــر ســوزنی ،رومیــزی و ...را بــا همیــن قابلیــت ارائــه مــی دهــد.

دســتگاه هــای ضبــط و انتقــال تصویــر در دو مــدل
 4و  8کانــال توســط ایــن شــرکت عرضــه گردیــده و
امــکان اتصــال دوربیــن هــای آنالــوگ معمولــی کــه
دارای قیمتــی مناســب مــی باشــند را بــه سیســتم
خانــه هوشــمند فراهــم ســاخته اســت.
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Enjoy
Your Home

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

حسگر تشخیص حرکت و حضور

حسگر مغناطیسی درب و پنجره

Wireless Door/Window Magnetic Detector

Wireless Multi-Functional Detector

یکــی از مهمتریــن تجهیــزات خانــه هوشــمند
حســگرهای تشــخیص حرکــت و یــا حضــور مــی باشــند.
ایــن حســگر هــا قابلیــت ارتبــاط بــا ســایر تجهیــزات
هوشــمند نظیــر کلیدهــای روشــنایی ،موتــور پــرده و
غیــره را نیــز دارا هســتند .امــا مهمتــر از همــه ایــن
هــا کاربــرد آنهــا در سیســتم امنیتــی مــی باشــد .در
صــورت فعــال بــودن ســناریوی مربوطــه در صورتــی
کــه حرکــت یــا حضــور شــخصی را حــس کنــد ،ضمــن
فعــال کــردن آژیــر ،پیامــی هشــداری را بــرای شــما به
تلفــن همراهتــان ارســال مــی نمایــد.

ایــن حســگر جهــت تشــخیص بــاز شــدن درب و پنجــره
بــه کار مــی رود .در صورتــی کــه درب یــا پنجــره بــاز
شــود مــی توانــد ضمــن فعــال کــردن آژیــر خطــر پیــام
هشــداری را بــرروی موبایــل شــما ارســال نمایــد .این
حســگر قابلیــت نصــب بــر روی ســطح و یــا داخــل درب
و پنجــره را دارا مــی باشــد.

ایــن حســگر امــکان تشــخیص جهتــی (راســت یــا
چــپ) کــه شــخص در آن قــرار گرفتــه اســت را دارا
مــی باشــد .توســط ایــن سنســور مــی تــوان انــواع
ســناریوهای امنیتــی و هوشــمند را اجــرا نمــود.
بعنــوان مثــال در صورتیکــه حضــور شــخص را در
قســمت ورودی پنجــره حــس کــرد سیســتم امنیتــی
را فعــال و در صورتــی کــه ایــن حرکــت در قســمت
داخلــی بــود سیســتم روشــنایی را فعــال نمایــد.

Wireless PIR Motion Detector
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حسگر تشخیص جهت حرکت

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

آژیر و چراغ چشمک

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

سنسور چند کاره

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

سیستم کنترل پرده هوشمند

Wireless Sound and Light Alarm

Wireless Temperture & Humidity Sensor

Wireless Automatic curtain

ایــن دســتگاه می توانــد به تجهیــزات ایمنــی و امنیتی
نظیــر حســگر هــای حرکتــی ،مغناطیســی ،دود و یــاگاز
و ...بــه صــورت  wirelessمرتبــط شــده و در صــورت
وقــوع یــک رویــداد امنیتــی بــا تبعیــت از یــک برنامــه
زمانبنــدی تعریــف شــده فعــال گــردد .همچنیــن ایــن
دســتگاه امــکان فعــال یــا غیرفعــال شــدن از طریــق
تلفــن همــراه و تبلــت را نیــز دارا مــی باشــد.

ایــن سنســور در واقــع یــک رصــد کننــده کامــل بــرای
فضــای مــورد نظــر شــما مــی باشــد شــما مــی توانیــد بــا
اســتفاده از ایــن سنســور از میــزان نور محیــط ،حضور
اشــخاص ،دمــای محیــط و حتــی رطوبــت موجــود در
فضــای اتــاق یــا منــزل خــود مطلــع شــوید ایــن حســگر
همچنیــن بــا ســایر تجهیــزات هوشــمند شــامل ایمنــی،
امنیتــی ،تهویــه مطبــوع و گرمایــش و ســرمایش مرتبط
شــده و بهتریــن شــرایط محیطــی را بــرای آســایش و
آرامــش شــما فراهــم مــی آورد.

ایـن سیسـتم شـامل موتـور پـرده هوشـمند و کلیـد
کنتـرل پـرده مـی باشـد کـه هرکـدام بـه تنهایـی نیـز
قابـل اسـتفاده مـی باشـند  .موتـور پـرده هوشـمند
امـکان کنتـرل پرده هـا را از طریـق موبایل و همچنین
بـه صـورت دسـتی فراهـم مـی آورد ،بـه ایـن صـورت
کـه با کشـیدن پرده ،موتور پرده بـه صورت اتوماتیک
فعـال شـده و پـرده را بـاز یـا بسـته مـی نماید.
کلیـد هوشـمند کنترل پـرده امـکان کنترل و سـناریو
پردازی انواع موتور پرده را توسـط سیسـتم هوشمند
فراهـم می آورد.
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سیستمایمنی

Security System

یکــی دیگــر از مهمتریــن دغدغــه هــای افــراد حــوادث ایمنــی ،بخصــوص در زمــان عــدم حضــور در خانــه و یــا زمــان خــواب مــی
باشــد .ایــن حــوادث بــه خصــوص در چنیــن زمــان هایــی بســیار خطرنــاک تــر مــی باشــند .لــذا آگاهــی شــما از شــرایط و وضعیــت
منزلتــان در هــر زمــان و هرجــا ضــروری مــی باشــد .هرچــه از بــروز حادثــه زودتــر آگاه شــوید مــی توانیــد از آســیب دیدن بیشــتر
ســاکنین و یــا وســایل زندگــی جلوگیــری کــرده و آن را بــه حداقــل برســانید .سیســتم ایمنــی هوشــمند  Wulianایــن امــکان را
بــه بهتریــن نحــو بــرای شــما فراهــم مــی آورد.
در صــورت نشــت آب یــا گاز ،سنســور نشــت آب یــا گاز بــا ارســال فرمــان بــه ولــو آب یــا اپراتــور شــیر گاز آن را بســته و پیــام
اخطــاری را بــرروی موبایــل شــما ارســال مــی نمایــد .همچنیــن شــما مــی توانیــد شــیرگاز یــا ولــو آب را از طریــق موبایــل /تبلــت
خــود بــاز کــرده یــا ببندیــد.
در صــورت تشــخیص دود یــا آتــش سیســتم هوشــمند آژیــر خطــر را فعــال کــرده و بــرروی موبایــل پیــام اخطــاری را ارســال
نمایــد .هــم چنیــن ایــن سیســتم مــی توانــد پیامــی را جهــت آتــش نشــانی ارســال کــرده و اقداماتــی جهــت کاهــش آســیب هــا
نظیــر فعــال کــردن آب پــاش هــا و فــن هــای تهویــه انجــام دهــد.
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حسگر دود (آتش)

Wireless Smoke / Fire Detector

در صـورت تشـخیص دود (آتـش) ضمن فعال کردن آژیر پیام هشـداری
را بـر روی موبایـل شـما ارسـال مـی کنـد و درصـورت مرتبط کـردن آن با
اپراتـور فرمانـی جهـت بـاز کـردن پنجـره و فعـال کـردن اگزاسـت فنها و
سیسـتم اطفا ارسـال مـی نماید.

Smart
ZigBee
Room
WiFi

4G/3G

حسگر نشت آب

Wireless Flood Detector

ایـن حسـگر در محلـی کـه امـکان نشـت آب وجـود دارد نصـب شـده و
در صـورت تشـخیص نشـت آب پیـام هشـداری را بـرروی موبایـل شـما
ارسـال کـرده و همچنیـن فرمـان قطـع جهـت ولـو برقـی آب ارسـال مـی
نماید.

حسگر نشت گاز

Wireless Flammable Gas Detector

در صـورت تشـخیص نشـت گاز پیـام هشـداری را بـرروی موبایـل شـما
ارسـال مـی کنـد و درصـورت ارتبـاط بـا اپراتـور ولـو گاز ،فرمانـی جهـت
بسـتن شـیر گاز و اپراتـور پنجـره جهـت بـاز کـردن پنجـره و تهویـه هـوا
ارسـال مـی نماید.

اپراتور گاز

Wireless Automated Manipalator

این دسـتگاه بر روی شـیرگاز نصب می گردد و شـما می توانید بوسـیله
آن بـا موبایـل خود شـیرگاز را بـاز کرده یا ببندید .همچنین این دسـتگاه
بـا مرتبـط شـدن بـا حسـگر گاز ،در صـورت تشـخیص نشـت گاز توسـط
حسـگر ،شـیرگاز را مـی بندد.

Smart
ZigBee
Room
WiFi

4G/3G

Smart
ZigBee
Room
WiFi

4G/3G

Smart
ZigBee
Room
WiFi

4G/3G
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کنترل لوازم و وسایل خانه

								
سیســتم خانــه هوشــمند  Wulianبــا فراهــم آوردن امــکان کنتــرل کلیــه وســایل منزلتــان نهایــت آســایش و راحتــی را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد .دیگــر نیــازی
بــه دســتگاه هــای کنتــرل از راه دور مختلــف نیســت و موبایــل شــما جایگزینــی بــرای همــه آنهــا خواهــد شــد ،دغدغــه روشــن مانــدن وســایلی مثــل اتــو ،اســپیلیت و ...را
نخواهیــد داشــت ،در ســاعات اوج مصــرف پریزهــای هوشــمند دســتگاه هــای پرمصــرف را مشــخص کــرده و شــما بــا خامــوش کــردن آنهــا ضمــن کمــک کــردن بــه شــبکه
بــرق هزینــه هــای مصــرف انــرژی را کاهــش خواهیــد داد .قبــل از رســیدن بــه خانــه بــا روشــن کــردن سیســتم هــای ســرمایش /گرمایــش نظیــر فــن کویــل و اســپیلیت
دمــای منزلتــان در وضعیــت مطلــوب قــرار مــی گیــرد.
سیســتم هوشــمند مــی توانــد صبــح هنــگام قبــل از بیــدار شــدن شــما چــای ســاز یــا قهــوه جــوش را روشــن نمــوده ،تســتر ،نــان داغ را آمــاده کــرده تــا بــا خــوردن یــک
صبحانــه دلپذیــر روزی شــاد و موفــق را آغــاز نماییــد .سیســتم هوشــمند ولیــان همــه ایــن امکانــات و بســیاری از امکانــات دیگــر را از طریــق برنامــه زمانبنــدی شــده و یــا
دریافــت فرمــان الزم توســط موبایــل هوشــمند تــان ،بــرای شــما فراهــم مــی آورد

پریز برق با قابلیت اندازه گیری انرژی مصرفی
Wireless Smart Wall socket

ســوکت هــا یــا پریزهــا جهــت خامــوش و یــا روشــن کــردن تجهیــزات برقــی اســتفاده مــی شــوند.
بــرای مثــال شــما مــی توانیــد از طریــق ایــن ســوکت هــا پکیــج ،آبــاژور ،چــای ســاز و یــا هــر وســیله
دیگــر کــه بــه بــرق متصــل مــی شــود را خامــوش یا روشــن نمایــد .ایــن پریز هــا همچنیــن وضعیت
روشــن  /خامــوش بــودن تجهیــز برقــی و میــزان انــرژی  /تــوان مصرفــی آن را بــر روی موبایــل
بــه شــما نشــان مــی دهنــد .پریزهــای  Wulianدر دو نــوع ثابــت و قابــل حمــل عرضــه مــی شــوند.

ترانسمیترIR

Wireless IR Transmiter

وجــود ریمــوت کنتــرل هــای متعــدد جهــت تجهیــزات مختلــف از قبیــل تلویزیــون ،سیســتم صوتی،
اســپیلیت و ...در خانــه موجــب دردســرهای فــراوان مــی باشــد بطــوری کــه در بعضــی مواقــع آرزو
مــی کردیــم چــه بهتــر بــود کــه همــه ی اینهــا در یــک ریمــوت کنتــرل خالصــه شــوند .حــال گــروه
مهندســی نویــن افــزار بــا اســتفاده از ترانســمیتر (تکــرار کننــده)  IRایــن امــکان را بــه شــما مــی
دهــد کــه کلیــه تجهیزاتــی کــه از طریــق ریمــوت کنتــرل  IRکنتــرل مــی شــوند را بوســیله موبایــل
 /تبلــت خــود کنتــرل نماییــد .همــه ریمــوت کنتــرل هــا در تلفــن همــراه شــما جمــع شــده و شــما را
از ســردرگمی اســتفاده از ریمــوت کنتــرل هــای متعــدد نجــات مــی دهــد.

پنل صوتی هوشمند
Wireless Music Box

از طریــق ایــن پنــل شــما مــی توانیــد توســط موبایــل خــود موســیقی دلخــواه تــان را در فضاهــای
مختلــف گــوش کنیــد .بــر روی لیســت حرکــت کــرده موســیقی دلخــواه را انتخــاب و بــا ولــوم
مناســب گــوش کنیــد .هریــک از اعضــای خانــواده در اتــاق خــود موســیقی مــورد عالقــه اش را
گــوش مــی کنــد .بــا ارتبــاط دادن پنــل موســیقی بــا ســایر تجهیــزات خانــه هوشــمند نظیــر المــپ
هــای رنگیــن کمانــی ،سیســتم روشــنایی و ...مــی توانیــد فضایــی دلپذیــر و آرامــش بخــش را در
خانــه تــان تجربــه کنیــد.

کلید سناریو

Wireless Scen Switch

خانــه هوشــمند امــکان ایجــاد و انــواع ســناریو هــا را بــرای شــما فراهــم مــی نمایــد .بــا توجــه بــه
اینکــه کلیــد ســناریو نیــاز بــه هیــچ گونــه ســیم کشــی نــدارد شــما مــی توانیــد آن را در هــر جــای
خانــه قــرار داده یــا نصــب کنیــد و انــواع ســناریوها را توســط آن اجــرا کنیــد .مثــا بــا قــرار دادن
یــک کلیــد ســناریو کنــار تخــت خــواب دیگــر نیــازی نیســت کــه موبایــل خــود را هنــگام خــواب نیــز
همــراه داشــته باشــید .بــه وســیله کلیــد ســناریو بــه راحتــی ســناریوهای ضــروری را اجــرا نمایید.
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Wulian,
is besides
you!
Wireless Smart Dimmer
Switch is a new device based
on ZigBee/SmartRoom
technology. You can adjust
the light brightness remotely
via any smart terminal mobile
phones.
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Welcome to
Your Dream
Home
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سیستم مراقبت خانگی هوشمند
Home Care

سیسـتم مراقبـت خانگـی بیسـیم وضعیـت
لحظهبهلحظـه فیزیکـی بدنـی شـما یـا هـر فـرد دیگری
کـه بخواهیـد را ثبـت میکنـد .همچنیـن شـما مـی
توانیـد وضعیـت سلامتی اعضـای خانـواده خـود را از
طریـق موبایـل ،حتـی در زمانهایـی کـه دور از خانـه
هسـتید تحـت نظـارت داشـته باشـید .ایـن سیسـتم
امـکان انتقـال بیسـیم اطالعـات ،ذخیـره بـر روی
 iCloudو نهایتـا ً شـرایط بررسـی آسـان و راحـت
سـوابق پزشـکی افـراد را فراهـم مـیآورد .ایـن بـه
معنـی گسـترش و افزایـش بررسـی وضعیت سلامت
افـراد خانـواده میباشـد .نظـارت بـر رشـد نـوزادان
وایجـاد آلبومـی زیبـا بـرای آینـده ،ثبـت وضعیـت
سلامت افـراد خانـواده امکانـی دیگـر اسـت کـه ایـن
سیسـتم بـه همـراه دارد.

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

فشار سنج هوشمند

Wireless Full Automation Blood Pressure Monitor

دستگاه فشارسنج هوشمند دارای سیلندر بازویی
میباشد و به صورت اتوماتیک فشار را اندازهگیری
کرده و ضمن ثبت آن جهت درج در سوابق پزشکی
نتیجه را بر روی موبایل شما و حساب کاربری iCloud
شخص ارسال مینماید .این دستگاه قابلیت استفاده
توسط چندین کاربر را دارا بوده و میزان فشار خون
و ضربان بر روی نمایشگر دستگاه و همچنین تلفن
همراه شخص مورد نظر نمایش داده میشود .وقتی
که فشار خون غیر طبیعی باشد دستگاه اخطاری را
بر روی موبایل شما ارسال نموده و همچنین توسط
نموداری که بر اساس اطالعات ثبت شده نمایش
میدهد برای شما امکان بررسی نوسانات فشار خون
و نبض را در بازههای مختلف فراهم میآورد .بنابراین
شما میتوانید وضعیت سالمت خانواده خود را در هر
زمان و هر مکان تحت نظر داشته باشید.

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

ترازویهوشمند

Wireless Cloud Body Weight Meter

ایــن دســتگاه بــر اســاس تکنولــوژی Smart Room
 / Zigbeeمیباشــد و از شــبکه بیســیم پشــتیبانی
میکنــد.
اندازهگیــری وزن افــراد ،ذخیرهســازی ،یــادآوری و
بررســی شــرایط وزنــی از کاربردهــای ایــن دســتگاه
میباشــد .ایــن دســتگاه امکانــات ویــژهای در اختیــار
شــما قــرار میدهــد کــه ترازوهــای معمولــی قــادر
بــه انجــام آن نیســتند .بــا انجــام تنظیماتــی ســاده و
آســان از اســتفاده ایــن دســتگاه لــذت ببریــد.

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

حسگر سنجش گرد و غبار بی سیم
Wireles PM 5 .2 Detector

18

ایــن حســگر غلظــت گــرد و غبــار موجــود در هــوا را
انــدازه گیــری کــرده و بــرروی موبایــل بــرای شــما بــه
نمایــش میگــذارد .همچنیــن بــا ارتبــاط ایــن دســتگاه
بــا دســتگاه تصفیــه هــوا ،هوایــی ســالم بــرای تنفــس
شــما و افــراد خانــواده تــان فراهــم اســت.

WiFi

Smart
ZigBee 4G/3G
Room

حسگر کیفیت هوا

Wireless Air Quality Detedctor

ایــن حســگر وجــود گاز هایــی نظیــر  CO2و ســایر
گازهــای خطرنــاک را حــس کــرده و آنالیزکیفیــت
هــوای محیــط را بــرروی موبایــل شــما نمایــش مــی
دهــد همچنیــن بــا فعــال یاغیرفعــال کــردن سیســتم
تهویــه مطبــوع ،بــاز و بســته کــردن پنجــره هــا و نیــز
روشــن نمــودن دســتگاه مرطــوب کننــده شــرایط
مطلــوب محیــط را بــرای شــما فراهــم مــی ســازد و بــا
توجــه بــه وجــود آن مــی توانیــم بــا خیالــی آســوده
نســبت بــه عــدم حضورگازهــای ســمی و مضــر موجــود
در فضاهــای پیرامــون خــود ،ایــام خوشــی را ســپری
کنیــم.

Welcome
to Your
Smart
Home

دستگیره درب دیجیتال هوشمند

)Wireless Smart Lock (Fingerprint & Password

یکی از محصوالت پرطرفدار  Wulianدستگیره درب دیجیتال هوشمند این شرکت میباشد که
براساس تکنولوژی  Zigbeeتولید شده است Wulian .اولین شرکت در دنیا میباشد که دستگیره
درب با قابلیت کنترل از طریق  NFCرا تولید کرده است .با این محصول شما میتوانید به شش
طریق مختلف قفل درب خانهتان را باز کنید .کارت ،رمز عبور ،اثر انگشت ،تلفن همراه/تبلت ،تگ
 NFCو کلید ،شش راهی هستند که شما به وسیله آن میتوانید درب خانه خود را باز کنید .دیگر
نگران فراموش کردن یا همراه نداشتن کلید درب نخواهید بود ،حتی زمانی که در خانه نیستید و
دوستان یا افراد خانواده به درب خانه شما مراجعه میکنند میتوانید به وسیله تلفن همراه خود
درب را برای آنها باز کنید .از مهمترین مزایای این سیستم افزایش امنیت خانه شما میباشد.
با استفاده از دستگیره درب هوشمند هرگاه که درب خانه شما باز شود یا خرابکاری برروی قفل
صورت گیرد پیام هشداری بر روی موبایل شما ارسال خواهد شد .همچنین این محصول با سایر
تجهیزات هوشمند مرتبط شده و میتواند آنها را کنترل نماید و بدینوسیله انواع سناریو توسط
آن اجرا شدنی خواهد بود.
Wireless Smart Lock

مزایای این محصول
•
•
•
•

کنترل و فرمانپذیری توسط کد ،کارت ،اثر انگشت و تگ NFC
امکان کنترل از راه دور به وسیله موبایل و تبلت از هر کجای دنیا
اولین دستگیره درب دیجیتال با پشتیبانی از تکنولوژی وایرلس
دریافت پیام هشدار برروی موبایل یا تبلت در صورت باز شدن قفل یا خرابکاری بر روی آن

Novin Afzar
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شیشههای هوشمند
Smart Glass

حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود .به همین دلیل در سالهای اخیر تالش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها بر روی پنجره ها
متمرکز شده است .مطالعات زیادی برای یافتن روشهای ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجرههای شیشهای در ساختمانها
ب ه کار برده شود .این تکنـــولوژی کاربردهای فراوانی دارد ساختار این شیشهها به گونهایست که شما میتوانید با فشردن تنها یک کلید آن را از حالت شفاف به مات و یا
برعکس تبدیل کنید .این شیشه میتواند طراحی و معماری ساختمان را دچار تحولی عظیم کرده و در عرصه بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد حریم خصوصی روندی تازه
ایجاد نماید .در صنعت ساختمان سـازی می تــوان از این شیشـــه برای پنجره هــای نمای ساختمان ،سرویس های بهداشتی ،پنجره های فروشگاه ها و آسانسور استفاده
نمود .با وجود اینکه استفاده از این شیشه هنوز در ایران متداول نشده است اما نمونه های زیادی در تمام دنیـــا وجود دارد و در کشور های پیشرفته جهت صرفه
جویی در مصرف انرژی از این تکنولوژی استفاده میشود .پنجرههای هوشمند موجود به کمک ما شتافته تا به طریق هوشمند به کنترل و بهینه سازی مصـرف انرژی در
ساختمان ها و اماکن عمومی کمک کند
از جمله قابلیت های ویژه این شیشه ها ،امکان پخش تصویر از پشت ( )Back Projectionاست .بدین معنا که میتوان از یک ویدئو پروژکتور برای پخش تصویر استفاده
نمود با این تفاوت که دیگر نیازی به پخش تصویر از روبرو نبوده و می توان تصویر را از پشت روی شیشه (چه در حالت مات و چه در حالت شفاف) ایجاد کرد که این
موضوع می تواند قابلیتهای تبلیغاتی یک نما را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.

شیشههای هوشمند با تکنولوژی PDLC
ساختار اصلی فیلم هوشمند  -مات شونده ،از چندالیه مواد پیشرفته تشکیل شده است .الیههای رویین از ورقهای پلیمری  PETساختهشد ه که
روی آن با الیه بسیار نازکی از یک ماده شفاف که هادی جریان الکتریسیته است ،پوشانده شده است .بین دو الیه از این ورقهای پلیمری ،مادهای
قرار گرفته که به اختصار  PDLCنامیده میشود .مواد تشکیلدهنده این الیه در حقیقت کریستالهای مایع هستند که بهصورت کامال نامنظم در
یک زمینه پلیمری پخش شدهاند و این پخش نامنظم موجب شکست پرتوهای نور و مات شدن فیلم میشود .با عبور جریان برق از دو الیه هادی
الکتریسیته ،یک میدان الکتریکی تشکیل میشود که سبب میگردد کریستالهای نامنظم ،بهصورت همجهت قرار گیرند که عبور پرتوهای نور
را بدون شکست و بهصورت مستقیم امکانپذیر میسازد .بدین ترتیب شیشه شفاف دیده میشود .فیلمهای هوشمند میتوانند بین دو الیه
شیشه قرار گیرند یا بهصورت پشت چسبدار ( )Self-Adhesiveروی شیش ه چسبانده شوند .در حالت اول ،فیلم مات شونده هوشمند تحت
شرایط خاص بین دو الیه شیشه لمینیت میشود .در این حالت میتوان از شیشه با ضخامت و رنگهای مختلف استفاده کرد .ازآنجاکه فیلم مات
شونده هوشمند بسیار حساس بوده و امکان آسیب دیدن آن در برابر ضربه ،رطوبت ،گردوخاک و خراش وجود دارد ،فیلمهای هوشمند پشت
چسبدار ب ه ندرت و تنها زمانی استفاده میشوند که امکان استفاده از شیشه مات شونده وجود نداشته باشد.
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