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شناسنامه هوشمند تاسیسات  
ساختمان

ساختمان است و دانستن محل دقیق عبور لوله ها وقلبتاسیسات 
.استبرای صاحب ساختمانقلبی تجهیزات به کار رفته در آن نیز، قوت 

Smart Hvac ID
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شناسنامه هوشمند تاسیسات ساختمان چیست؟-
در نمایش هوشمند و تصویری تاسیسات به کار رفته در یک ساختمان با امکان گشت زنی

فضاهای واقعی ساختمان ، مشاهده  اطالعات الزم بر اساس انتخاب شما  و تهیه نقشه های  
ازبیلت با طراحی هوشمند و قابلیت جستجوی سریع
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اهداف شناسنامه هوشمند تاسیسات ساختمان-

ساختمانهای در حال ساخت

ساختمانهای ساخته شده
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ساختمانهای ساخته شده

تهیه چک لیستهای تعمیرات و نگهداری  •

...عکس برداری تخصصی و موضوعی از تمام تاسیسات اجرا شده مانند موتورخانه و •

بایگانی اطالعات در شرکت و امکان ارائه پس از سالها به کارفرما•

عملها تهیه فایل هوشمند با امکان معرفی تجهیزات به کار رفته و ارائه دستور ال•

تهیه پرونده خالصه اطالعات ضروری پروژه•

(حضوری و نوشتاری ) آموزش نحوه ی بهره برداری صحیح و اصولی از تاسیسات پروژه •

نهاامکان ارائه راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی تاسیسات ساختما• 5



ساختمانهای ساخته شده

...عکس برداری تخصصی و موضوعی از تمام تاسیسات اجرا شده مانند موتورخانه و •
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ساختمانهای ساخته شده

تهیه چک لیستهای تعمیرات و نگهداری  •
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ساختمانهای ساخته شده

تهیه پرونده خالصه اطالعات ضروری پروژه•

نام و مشخصات کامل دستگاهها و مدل آنها

خالصه گزارش تاسیسات به کار رفته در ساختمان

وژهنام و مشخصات تماس نمایندگی ها و یا ارائه کنندگان خدمات تاسیساتی مورد لزوم پر
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ساختمانهای ساخته شده

بایگانی اطالعات در شرکت و امکان ارائه پس از سالها به کارفرما•

 ثبت اطالعات مورد نیاز کارفرما و ارائه آنها بنا به درخواست وی در هر زمان

آموزش کارفرما و یا کاربر جدید پروژه
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ساختمانهای ساخته شده

(حضوری و نوشتاری ) آموزش نحوه ی بهره برداری صحیح و اصولی از تاسیسات پروژه •

آموزش بهره برداری از تاسیسات به کارفرما و یا نماینده وی
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ساختمانهای ساخته شده

نهاامکان ارائه راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی تاسیسات ساختما•

رفه ممیزی انرژی و یا به عبارتی بررسی میزان مصرف انرژی و شناخت پتانسیلهای قابل ص

جویی در مصرف انرژی ساختمان
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ساختمانهای در حال ساخت

تهیه چک لیستهای تعمیرات و نگهداری  •

شی هاعکس برداری تخصصی و موضوعی از تمام تاسیسات اجرا شده مانند موتورخانه و لوله ک•

بایگانی اطالعات در شرکت و امکان ارائه پس از سالها به کارفرما•

هامکان ارائه گزارش تصویری و هوشمند به صورت دوره ای به کارفرما در زمان اجرای پروژ•

تهیه پرونده خالصه اطالعات ضروری پروژه•

(حضوری و نوشتاری ) آموزش نحوه ی بهره برداری صحیح و اصولی از تاسیسات پروژه •

نهاامکان ارائه راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی تاسیسات ساختما•

عی با تهیه فایل هوشمند با امکان انتخاب نمایان شدن هر بخش از تاسیسات به صورت کامال واق•
توجه به عکس برداری های قبل و بعد از اتمام پروژه

ماناز کلیه تاسیسات به کار رفته در ساخت( ازبیلت)تهیه نقشه های اجرایی •
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ساختمانهای در حال ساخت

شی هاعکس برداری تخصصی و موضوعی از تمام تاسیسات اجرا شده مانند موتورخانه و لوله ک•
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ساختمانهای در حال ساخت

هامکان ارائه گزارش تصویری و هوشمند به صورت دوره ای به کارفرما در زمان اجرای پروژ•

روژهگزارش ماهیانه پیشرفت تاسیسات پ•

لوله کشی رادیاتور در طبقه همکف  -1
اجرا شد
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ساختمانهای در حال ساخت

ماناز کلیه تاسیسات به کار رفته در ساخت( ازبیلت)تهیه نقشه های اجرایی •

نقشه های ازبیلت با جزعیات دقیق تهیه و ثبت می گردد

تهیه نرم افزار جستجوی آسان نقشه ها

..... نقشه های نقشه های آبرسانی 

نرم افزار جستجوی نقشه ها

طبقه اول 

... طبقه 

باز شودPDfیا cadبا کلیک بر روی هر طبقه فایل 
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یا می توان همانند اسالید مربوط به تهیه فایل هوشمند عمل کرد



ساختمانهای در حال ساخت

عی با تهیه فایل هوشمند با امکان انتخاب نمایان شدن هر بخش از تاسیسات به صورت کامال واق•
توجه به عکس برداری های قبل و بعد از اتمام پروژه

ودابتدا نمای ساختمان نمایش داده می ش-1

سپس یک سری مشخصات نمایان می شود-2

..  .نوع ساختمان، نام کارفرما و طراحان و : مانند -
ه  همچنین محل تاسیسات خاص مانند موتورخان

....و استخر و 
همچنین نوع سیستم سرمایش و گرمایش و  

در  تاسیساتی به تفکیک البته این اطالعات
صورت درخواست کاربر نمایش داده خواهد شد 

ی کردو بایستی یک آیکون فعالسازی پیشبین
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