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ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 

زنر در ایران-رزومه راهبرد



درباره ما

آلمان-زازبروکن1903تاسیس در سال 

کارمند در سرتاسر جهان4000

زیر مجموعه در تمامی قاره ها60

کشور106توزیع و فروش در 

میلیون ادوات و تجهیزات در حوزه اندازه گیری15تولید ساالنه 

1390آغاز فعالیت در ایران از سال 



HQ – Smart metering, Smart City
Sub metering operatorBilling Operator

IoT Network E-Mobility IoT Backend Big Data Intelligence

IoT Gateways Intelligent Billing Energy Distribution Photovoltaic Solutions

Building Administration Smart Gas Solutions IoT Applications IoT Total Solution Provider



تعریف اینترنت اشیا

راهکارهای هوشمند سازی 
یکپارچه در شهرها وکشورها

شبکه های دوربرد کم 
مصرف برای کلیه اشیا

درگاه های ارتباطی استاندارد باز برای انواع سنسورها



ZENNERزنجیره ارزشی –اینترنت اشیا 

تولید کننده تراشه  ماژول رادیویی تولید کننده سنسورها و 
دستگاه ها

تولیدکننده درگاه های 
ارتباطی

هارائه کننده شبک ارائه کننده زیرساخت 
LNS/AS

ارائه دهنده راهکار 

حسگرهای حرکتی

دتکتور اعالم حریق

کنتور آب هوشمند

سنسور پایش مخازن پسماند

دستگاه فروش اتوماتیک

مانیتورینگ پایانه های سوخت



کنتورهای هوشمند

7

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 

ZENNERراهکار 

 LoRaWANقرائت کنتورهای آب هوشمند از طریق •

مزایا

(ساختمان)مستقل از مراجعه به محل •

جلوگیری از خطاهای قرائت•

بهره وری باالی فرآیندها•

کاهش هزینه های عملیاتی•



کنتورهای تفکیکی
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ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 

ZENNERراه کار 

قرائت اطالعات میزان مصرف آب و حرارت،ثبت وضعیت •
ه دستگاه اعالم حریق همچنین تخصیص هزینه ای مصارف ب

 LoRaWANوسیله زیرساخت 

مزایا

(ساختمان)مستقل از مراجعه به محل •

جلوگیری از خطاهای قرائت•

بهره وری باالی فرآیندها•

کاهش هزینه های عملیاتی•



کنتورهای نصب شده در عمق
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ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 

ZENNERراهکار 

LoRaWANقرائت کنتورهای آب هوشمند بوسیله زیر ساخت•

ضامکان اتصال سیستم های پشتیبان مثل سیستم صدور قب•

مزایا

انتقال اطالعات بصورت خودکار•

کاهش هزینه های زمانی و نیروی انسانی•

تشخیص و اعالم سریع نشتی و خرابی•

امکان یکپارچه سازی با دیگر حسگرها•



پایش پست های انتقال برق
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راه کار زنر
 LoRaWANتامین ماژول های مانیتورینگ پست ها مبتنی بر •
LoRaWANپایش وضعیت از طریق حسگرها و تبادل اطالعات از طریق شبکه •

به سامانه مرکزی
...(کیفیت و) دریافت داده های وضعیت شبکه برق •
نقص اتصال کوتاه و: مثال)پیام هشدار در مواقع قطع یا احتمال قطعی برق •

(اتصال به زمین
اتصال به سیستم های کنترل واسکادا•

مزایا
تشخیص و پیشگیری از قطع برق•
جلوگیری از هزینه های قطع برق•
بکارگیری داده ها در زمینه طراحی توسعه شبکه برق و راهبردهای عملیاتی•

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



پارکینگ هوشمند
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ZENNERراهکار 

(مدت زمان استفاده شده -پر-خالی)نمایش پارکینگ •
کنترل بهینه پارکینگ ها در ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه برقی•
نمودار سازی از طریق داشبوردهای مدیریتی•
امکان اتصال به سیستم های راهبری پارکینگ ها•

مزایا

(...ونشانیآتشخدماتمخصوص)مهممسیرهایبهدسترسینمایش•
ازشدهتعیینزمانازبیشتراستفادهوشدهغیرمجازپارکخودروهایتشخیص•

پارکینگ
خالیهایپارکینگگرافیکینمایشویابیمسیر•
پارکینگرزرو•

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



روشنایی هوشمند خیابان 
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 ZENNERراهکار 

کنترررل روشررنایی خیابرران از طریررق کنترولرهررای روشررنایی مجهررز برره •
 LoRaWANدرگاه

 LoRaثبت شدت روشنایی اضافی از طریق حسگرهای •
امکان کنترل و تنظیم مجزای روشنایی به صورت منطقه ای•

مزایا

کاهش هزینه های عملیاتی و صرفه جویی در مصرف انرژی•
صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری مجدد •
تعویض سریع و آسان تکنولوژی های قدیمی•
زیرساخت پایدار با امکان یکپارچه سازی و ادغام حسگرهای جدیدتر•

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



پایش کیفیت آب
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 ZENNERراهکار 

 LoRaWANپایش کیفیت آب از طریق حسگرهای •
پایش و اندازه گیری دمای آب ، ضریب رسانایی و میزان اکسیژن محلول•
•PH و اکسیداسیون
عریفامکان دریافت اعالن هشدار در صورت عبور میزان پارامترها از آستانه قابل ت•

مزایا

کاهش هزینه های عملیاتی در محل برای اندازه گیری•
سرعت واکنش باالتر•
سهولت قرائت از راه دور•

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



مدیریت هوشمند پسماند
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 ZENNERراهکار 

پایش از طریق حسگرهای سطح مخازن و مخابره اطالعات از طریق شبکه•
LoRaWAN 

داعالم هشدار قابل تنظیم بر اساس میزان پر شدن سطح محفظه پسمان•

مزایا

تخلیه بر اساس تقاضا•
کاهش هزینه جمع آوری پسماند•
کاهش آلودگی در شهرها•

Routenoptimierte Leerung

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



سایت ساخت و ساز هوشمند 
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 ZENNERراهکار 

کنتور هوشمند برای اندازه گیری  میزان آب و برق مصرفی در پروژه های ساخت و ساز، •
ودکار تمامی مصارف غیراستاندارد در پروژه را ضبط کرده و سیستم مدیریت هوشمند بطور خ

.خطاهای موجود را اعالم میکند EMAILیا SMSو از طریق 
بکه کلید اتصال، موقعیت یاب و حسگرهای حرکتی ، اطالعات را توسط امواج رادیویی به ش•

LoRaWANارسال میکنند.
.کنترل و نمایش داده می شودE2WATCHبا استفاده از نرم افزار مصرف بهینه انرژی•

مزایا

نمایش مطمئن مصرف آب و برق•
حفاظت از سایت های ساخت و ساز و ساختمانهای جدید در برابر مصارف بی رویه•
اعالم خطر در مواقع خرابی •
راه کار دقیق، چالش حداقلی•

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



ساختمان هوشمند
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 ZENNERراهکار 

ه اند حسگرهای جدید اینترنت اشیا ضبط دائم همه ی اطالعات مرتبط با ساختمان را مهیا ساخت•
ازELEMENTخوانده می شود و با حفظ امنیت به زیرساخت LoRaWANکه از طریق شبکه 

ZENNER ELEMENTارسال می شود.
مقادر اندک .نیز صورت می گیردE2WATCHمشاهده و کنترل از طریق نرم افزار بهینه انرژی •

.نشان داده می شوند و  دستورات انتقال صادر می شود
.تشخیص به موقع نشتی ها از خرابی های جدی و پر هزینه جلوگیری می کند•

مزایا

جلوگیری از آلوده شدن آب در اثر نشتی یا شکستگی لوله•
صرفه جویی در حق بیمه باال در برابر آلودگی آب•
نمایش راحت از طریق مدیریت تنظیمات و زنگ هشدار•
IOTنمایش کیفیت هوا و بازده انرژی بوسیله ی حسگرهای •
هزینه بهینه در استفاده از نیروی انسانی •

ZENNERکاربردهای اینترنت اشیا 



نمایش وضعیت راه ها
نمایش مبدل ها 

تشخیص مناطق بدون پتانسیل
حسگرهای دما

(  گاز، آب)تشخیص نشتی 
(گاز، آب)فشار سنج 

اندازه گیری سطح آب

نمایش وضعیت راه ها
نمایش مبدل ها 

تشخیص مناطق بدون پتانسیل
حسگرهای دما

(  گاز، آب)تشخیص نشتی 
(گاز، آب)فشار سنج 

اندازه گیری سطح آب

نمایش وضعیت راه ها
نمایش مبدل ها 

تشخیص مناطق بدون پتانسیل
حسگرهای دما

(  گاز، آب)تشخیص نشتی 
(گاز، آب)فشار سنج 

اندازه گیری سطح آب

حسگرهای درب و پنجره
ردیابی وسایل

(فاضالب-گاز-آب-برق) اندازه گیری 
محافظت از دارایی ها

حسگرهای اندازه گیری حجم
اندازه گیری سیستم های نوری

حسگرهای درب و پنجره
ردیابی وسایل

(فاضالب-گاز-آب-برق) اندازه گیری 
محافظت از دارایی ها

حسگرهای اندازه گیری حجم
اندازه گیری سیستم های نوری

حسگرهای درب و پنجره
ردیابی وسایل

(فاضالب-گاز-آب-برق) اندازه گیری 
محافظت از دارایی ها

حسگرهای اندازه گیری حجم
اندازه گیری سیستم های نوری

دماگرهایحس
رطوبتگرهایحس

ارغبوگرد-کربناکسیددی)هواآلودگیمیزان
(..و

ماندپسهوشمندمدیریت
سبزفضایآبیاری
حجمنمایش
(مصالح-لرزه)ساختماننظارت

دماگرهایحس
رطوبتگرهایحس

ارغبوگرد-کربناکسیددی)هواآلودگیمیزان
(..و

ماندپسهوشمندمدیریت
سبزفضایآبیاری
حجمنمایش
(مصالح-لرزه)ساختماننظارت

دماگرهایحس
رطوبتگرهایحس

ارغبوگرد-کربناکسیددی)هواآلودگیمیزان
(..و

ماندپسهوشمندمدیریت
سبزفضایآبیاری
حجمنمایش
(مصالح-لرزه)ساختماننظارت

ZENNERدیگر کاربردهای اینترنت اشیا 

خدمات شهری هوشمند کشاورزی و جنگل داری

(دام،حرکات)نظارت
آبیاری
خاکرطوبت
جنگلسوزیآتشنمایش
دهیکودنمایش/خاکشرایط
هاگلخانهدرهواکیفیتوشرایط
هواشناسیهایایستگاهنمایش

ساختمان هوشمند

خدمات سیار

نمایش فضای پارکینگ 
ایستگاه های شارژ منطقه ای

کنترل روشنایی خیابان ها
حس گرهای حرکتی

قفل ماشین و دوچرخه
ردیابی سالمندان

شهر هوشمند







آینده با زنر آغاز میشود 


