زمینه های فعالیت


طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم های  BMSو تجمیع کنترل و مانیتورینگ سیستم ها



طراحی ،اجرا و راه انداز ی شبکه های  Lon Works ،BACnet ، Modbusو M-bus



طراحی و اجرای سیستمهای اتوماسیون )  ( DCSو مانیتورینگ



طراحی ،مشاوره و اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی



اجرای سیستم تاسیسات مکانیکی

پروژه ها و سوابق اجرایی و طراحی


طراحی اولیه اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه مجتمع تجار ی – ادار ی – تفریحی پاالدیوم



کنترل موتورخانه



کنترل تهویه مطبوع



کنترل روشنایی



تجمیع سیستم ها



سرپرستی و اجرای  BMSپروژه برج جام الهیه



Home Automation



کنترل تهویه مطبوع



کنترل موتورخانه و پمپ خانه



کنترل روشنایی



سیستم Metering



تجمیع سیستم ها و همچنین دیزل ژنراتور و مصارف برق



طراحی و همکار ی در اجرا اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه برج جام ملت (اتوبانک)



Office Automation



کنترل موتورخانه



کنترل تهویه مطبوع



کنترل روشنایی



تجمیع سیستم ها



همکار ی در طراحی و اجرا اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه باغ کتاب تهران



کنترل موتورخانه



کنترل تهویه مطبوع



کنترل روشنایی



تجمیع سیستم ها تحت پروتکل)(DALI



همکار ی در اجرا اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه ساختمان مرکز ی ایرانسل



کنترل موتورخانه



کنترل تهویه مطبوع



تجمیع سیستم ها



سرپرست اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه هتل  5ستاره ایران مال – بال جنوبی



طراحی سیستم های الکتریکال پروژه مجتمع های آموزشی پهنه  Aبتاجا منطقه 22



سرپرست تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ساختمان صندوق تامین خسارتهای بدنی



طراحی مجدد و سرپرستی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه سرپرستی بانک ملت استان گلستان



سرپرست الکتریکال پروژه ساختمان جدید استاندار ی لرستان



سرپرست الکتریکال پروژه بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل



سرپرستی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ترمینال جدید فرودگاه قشم



سرپرستی پروژه بازساز ی ساختمان سرپرستی بانک ملت استان البرز



طراحی سیستم های الکتریکال پروژه اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی داالهو



طراحی سیستم های الکتریکال پروژه اتاق کنترل پست متحرک گیالن



همکار ی در طراحی و اجرا اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه مجتمع فرهنگی امام موسی کاظم (ع) قم



طراحی اولیه اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه ساختمان مرکز ی بانک گردشگر ی



طراحی اولیه اتوماسیون ساختمان ) (BMSپروژه تجار ی تفریحی صبا



طراحی اولیه سیستم اندازه گیر ی انرژ ی و آب پروژه مجتمع مسکونی تختی



اجرای سیستم الکتریکال و  BMSچندین پروژه ویالیی و مسکونی زیر  2000متر مربع – بخش خصوصی

تسلط بر نرم افزارها


آشنایی کامل با نرم افزار  Dialuxو طراحی روشنایی



مسلط به برنامه نویسی و کار با نرم افزار  MATLABوSimulink



مسلط به برنامه نویسیPLC



مسلط به نرم افزارAutoCAD



آشنایی با نرم افزارهای طراحی مدار )(Proteus , ORCAD

