
  
  سازي و كاهش مصرف انرژي ها و راهكارهاي مؤثر در بهينهتوصيه

  هاي سرمايشي و تجهيزات و لوازم مربوطه در سيستم

  :مقدمه 

نزديك شدن به شروع فصل گرما و وارد مدار شدن تجهيزات و تأسيسات تأمين كننده نياز سرمايش ساختمانها كه 

را برآن ) سابا(وري انرژي ايران سازمان بهرهدفتر ساختمان شند، باعمدتاً مصرف كنندة انرژي الكتريكي نيز مي

ها و راهكارهاي مفيد و اطالع رساني و آگاهسازي در سطح عموم جامعه، نسبت به داشت، تا با ارائه برخي توصيه

  .هاي آن قدم مؤثري برداشته و به وظيفه خود عمل نمايدكاهش مصرف انرژي و هزينه

از  %40حدود (هاي متناظر آن كه در فصول گرم عمدة سهم مصرف برق و در نتيجه هزينهدهد آمارها نشان مي

، مربوط به روشن شدن تأسيسات و تجهيزات )هاي برق مصرفيسهم برق مصرفي و افزايش چند برابري هزينه

ين تجهيزات در اين در حالي است كه در اغلب مناطق جغرافيايي كشور نياز به استفاده از ا. باشدخنك كننده مي

و افزايش سطح رفاه اجتماعي، تعداد ) گرمايش زمين( ساختمانها وجود داشته و به عللي همچون تغييرات اقليمي 

توسعه بكارگيري اين لوازم در اغلب . دهداين تجهيزات، باالخص كولرهاي گازي روند رو به رشد را نشان مي

هاي گرم سال، باعث ايجاد پيك مصرف در شبكه انرژي در ماه رويه مصرفهاي كشور عالوه بر افزايش بيساختمان

هاي برق مصرفي خانواده در مقايسه با ساير ماههاي سال به كه غالباً در اين ماهها هزينه .گرددبرق كشور نيز مي

  .باشديابد كه تنها عامل آن روشن شدن كولرها در منازل ميچندين برابر افزايش مي

توان كاهش قابل توجهي در گردد، ميها و راهكارهايي كه ارائه ميت توجه و اجراي توصيهدر اين راستا در صور

  : راهكارها در سه محور زير ارائه شده است . مصرف انرژي اين بخش ايجاد نمود

  ) نصب شده ( هاي موجود سازي و كاهش مصرف در سيستمبهينه –الف 

  ) در مرحله طراحي يا خريد جديد( ديد هاي جسازي و كاهش مصرف در سيستمبهينه –ب 

كه با كاهش مصرف انرژي در تأمين بار سرمايش ( راهكارهاي كاهش تلفات بار سرمايش ساختمان  -ج

  )رابطه مستقيم دارد

سعي شده تا اولويت به اجراي راهكارهاي كم  ،)الف( باالخص در وضعيت  ،ها و راهكارهادر طرح توصيه -

ها و به اجراء درآوردن دهد كه با رعايت توصيهحاصل از مطالعات موردي نشان مينتايج . هزينه داده شود



) از كل مصرف  %15حدود ( از مصرف برق مربوط به بخش سرمايش  %40راهكارهاي ذيل حدود 

 .كاسته خواهد شد

عمدتاً هاي مسكوني كه ها براي انواع تجهيزات و تأسيسات سرمايشي رايج در ساختمانراهكارها و توصيه

  .باشند، ارائه شده استاي مياز نوع محلي يا منطقه

  :اي شاملهاي محلي يا منطقهسيستم

 كولرهاي آبي  -

 هااي و اسپليتكولرهاي گازي پنجره -

 

ارائه ها و راهکارهای توصيه کليهدر صورت رعايت  

 :بايد اذعان منود  ،اين خبششده در 

توان می ،بولکولر آبی با راندمان قابل ق با داشنت يک

 درجه کاهش داد ١٢تا  ١٠دمای هوا را بين 

-درصد نيز در ميزان مصرف انرژی، صرفه ٣٠و بيش از 

 .جويی منود

 

دارای متوسط رطوبت (برای شهر های با آب وهوای گرم و خشک 

انتخاب کولر های آبی هبرتين گزينه بوده، %) ٢٠هوای کمرت از 

يش حرارتی بيشرتی را فراهم زيرا که در کنار مصرف برق کمرت، آسا

 . می منايد

 
از مجله شهر ها واستان های کشورمان که کولر آبی نياز سرمايشی 

 :در آا را تامين می منايد 

هتران، قزوين، قم، مسنان، کاشان، شيراز، اصفهان، اهواز، يزد، 

کرمان، کرمانشاه، سيستان وبلوچستان و خراسان و خبشهايی از 

 )گانگر(استان گلستان 

بـــديهی اســـت، اســـتفاده از کـــولر هـــای گـــازی در ايـــن  
ــر       ــوده و منج ــرمايه ب ــالف س ــه ات ــه منزل ــها ب ــاطق، تن من
ــبد     ــرژی در سـ ــای انـ ــه هـ ــمگير هزينـ ــزايش چشـ ــه  افـ بـ

 .خانواده می گردد

  ) نصب شده ( هاي موجود سازي و كاهش مصرف در سيستمبهينه –الف 

 )نصب شده ( كولرهاي آبي موجود  - 1



اندازي كولر قبل از شروع فصل گرما در كاهش مصرف انرژي و افزايش طول ام راهمواردي كه هنگ •

  .باشدعمر كولرها مؤثر مي

 )اقدامات كم هزينه( انجام سرويس و يا تعمير و نگهداري به موقع و مناسب  -

o ها و تسمه كولر تعويض ساليانه پوشال 

o ورودي هوا در درب كولرها،  هايگيري و رسوب زدايي سوراخ ناوداني و دريچهشستشو، جرم

 )بوسيله برس مناسب( هاي فن توري و صافي پمپ آب، ديواره و كف داخلي كولر پره

o هر ماه يكبار در طول فصل گرم( هاي كولر روغن كاري ياتاقان( 

o  اي باشد ميزان سفتي بايد بگونه( كنترل ميزان سفتي تسمه پس از قرار گرفتن در شيار پولي

 )متر خم شودسانتي 1 ر ماليم انگشت حداكثركه تسمه با فشا

o راهي توزيع آب و بازرسي ميزان ريزش و توزيع يكنواخت آب گيري شلنگ و سهشستشو و جرم

 بر روي ناوداني درب كولر

o بازرسي عدم پارگي و نشتي شلنگ آب از محل سرشير تا محل اتصال به شناور كولر 

o تنظيم شناور و ارتفاع آب در كف كولرها 

o پمپ آب، دور تند و كند( زرسي كليد و جعبه تقسيم برق كولر با( 

o  محل اتصال دهنه خروجي كولر به كانال اصلي( بازرسي سالمت و عدم پارگي برزنت( 

o پذيري در صورت پارگي و فرسودگي برزنت، تعويض آن با الياف پليمري كه قابليت انعطاف

 .گرددترند توصيه ميقيم خورشيد مقاومباالتري داشته و در مقابل باد، باران و تابش مست

o هاي دريچه كولرها از سمت اتاقها و فضاها تميز كاري و غبار گيري از پره 

o حداقل هر دو سال ( ها و غبار گيري كانالهاي پشت آن بوسيله جاروبرقي باز كردن دريچه

 )يكبار

o عدم وجود نشتي آب از تراز بودن بدنه، : اي و كنترل عملكرد كولر شاملانجام بازديد دوره

-ب و روغنآها، سالمت پمپ سرشير تا كولرها، توزيع مناسب و يكنواخت آب بر روي پوشال

- هاي گرم سال توصيه ميدر طول ماه )روز يكبار 15هر (ها و عدم پارگي تسمه كاري ياتاقان

 .گردد

o  دقيقه پمپ آب  10در مدت زمان استفاده از كولر قبل از هر بار روشن كردن فن كولر، حداقل

اندازي اوليه فن با زدن كليد دور تند آغاز و چند ثانيه بعد به آن را روشن نموده و بهتر است راه

 .دور كند برگردانده شود



 :رعايت نكات مربوط به پايان فصل گرما -

o درب كولر و داخل آن شستشو و آب كف آن بطور كامل تخليه گردد. 

o  نگهداري شودتسمه از فولي جدا و در محل مناسب. 

o آوري گردد و در زير بدنه كولر به دور از تابش نور شلنگ آب از سمت سرشير باز شده و جمع

 .خورشيد و رفت و آمد گذاشته شود

o  با ابعاد استاندارد پوشانده شود) ترجيحاً عايق( كولر بوسيله روكش مناسب. 

o اسب و در نهايت با پالستيك شير فلكه اصلي آب بسته و روي شير آب بوسيله پارچه و الياف من

 .پوشانده شود

o ها از پشت كليد و يا جعبه تقسيم داخل كولر قطع گرددجريان برق با جدا كردن اتصال سيم. 

o ها بسته و ورودي دريچه بوسيله مقوا يا پالستيك مناسب هاي كولر از داخل اتاقدريجه كانال

 .پوشانده شود

 :مؤثرر بسيااما  ، راهكارهاي نسبتاً پر هزينه -

o  نصب سايبان روي كولرهاي آبي موجود بسيار مؤثر است، اين كار عالوه بر كاهش ميزان تبخير

و مصرف آب در كولرهاي آبي، از تابش مستقيم نور خورشيد به سقف و بدنه و در نتيجه آن 

افزايش حرارت آب و هواي داخل كولر جلوگيري نموده و در نتيجه باعث افزايش راندمان و 

 .گرددمصرف انرژي كولر ميكاهش 

o مري تركيبي با خاصيت عايق حرارتي نيز در سقف و بدنه كولرها در استفاده از رنگهاي پلي

 .باشدكاهش مصرف آب و انرژي مفيد مي

o تواند با استفاده از رنگهاي عايق انجام اينكار مي( ها در طول مسير رو باز عايقكاري كانال

 )پذيرد

توان بيش از هاي عايقي روي بدنه كولر و كانال اصلي هوا ميسايبان يا رنگبا استفاده از : نكته

 .جويي نمائيمدر مصرف انرژي، صرفه % 10 در مصرف آب و حدود 50%

o پيچي ننموده و در اين مرحله فرصت در هنگام سوختن موتور كولر به هيچ وجه آنرا سيم

جويي ميزان صرفه. ( داري و جايگزين گرددمناسبي است تا موتور جديد از نوع راندمان باال خري

 .)جايگزيني موتور راندمان باال بجاي معمولي در جدول زير ارائه شده است

 



جويي انرژي حاصل از تعويض موتورهاي معمولي با نوع راندمان باال در ميزان صرفه) 1(جدول 

  كولرهاي آبي

  ظرفيت كولر

(Cfm)  

 سايز موتور

(HP) 

 توان مصرفي  كاهش  (W)توان مصرفي

(W) 

  ميزان صرفه جويي

  راندمان باالموتور   موتور معمولي  (%)

2800  ٨/١  180  151  29  16  

3000  ۴/١  360  302  58  16  

4000-3500  ٣/١  480  402  78  16  

5500 -4000  ٢/١  720  605  115  16  

7000 -5500  ۴/٣  1080  907  173  16  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زور معمــولي بــا نــوع رانــدمان بــاال در يــك كــولر ســايبطــور مثــال بــا تعــويض يــك موتــ: مثــال

صــورت زيــر هــاي انــرژي ماهيانــه بــه جــويي و كــاهش مصــرف، هزينــهميــزان صــرفه       5500

  :محاسبه مي گردد

W 80 ~ مصرفي توان جوييصرفه  

Hr 15 = روزشبانه در كولر موتور كاركرد ساعت  



36 KWh= day 30×KWh ١ =١٢٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ٢/١۵ × جويي صرفه =٨٠

  ماهيانه در مصرف برق

 كاهش = 36 × 1200ريال  /KWh =  ريال43200

  برق ماهيانه هايهزينه

اين در حالي است كه اخـتالف قيمـت ايـن موتـور بـا نـوع معمـولي تقريبـاً معـادل يـك مـاه            

باشـد و در واقـع اضـافه هزينـة خريـد ايـن نـوع موتـور         هاي مصرف بـرق مـي  جويي در هزينهصرفه

  .آن برگشت دارد بكارگيري جويي حاصل ازه از محل صرفهيك ماه

  

 

 

o مصرف انرژي . االمكان، با نوع راندمان باال و كم مصرف جايگزين گرددپمپ آب كولرها نيز حتي

 .هاي معمولي استپمپ 3/1هاي راندمان باال حدود  پمپ

o بي و كيفيت و جايگزيني صفحات سلولزي بجاي پوشال در درب كولرها نيز راندمان كولر آ

 .دهدسالمت هواي خروجي از آن را افزايش مي

o سازد، اين امكان نصب كليدهاي ترموستات دار امكان تنظيم درجه حرارت فضاها را ميسر مي

شود، باعث خاموش شدن اتوماتيك در ساعات نيمه شب كه معموالً نياز سرمايش كم مي

 . گرددميكولرها و كاهش مصرف برق 

تر نصب يك دماسنج ديواري ساده در اتاق نشمين و حفظ دماي اتاق در كار كم هزينهراه:  1توصيه 

تر از و خاموش كردن دستي كولر آبي در مواردي كه دماي اتاق به پائين C° 27تا  C° 25    محدودة

  .جويي مصرف برق نقش مؤثري داردرسد، در صرفهاين ميزان مي

باشد، گاهاً منجر به از آنجائيكه هواي خروجي از كولرهاي آبي به همراه رطوبت مي:  2توصيه 

افزايش بيش از حد رطوبت در محيط شده و اين مسئله عليرغم پائين بودن درجه حرارت باعث 

گردد، به منظور و در واقع هواي محيط شرجي مي شودميانحراف از شرايط آسايش حرارتي 

گردد اين توصيه ميو كنترل فشار هوا در محيط منزل، درصد رطوبت نسبي  جلوگيري از افزايش



از باز كردن  .ميزان رطوبت از طريق تعبيه يك دريچة كوچك در سمت مقابل اتاق تخليه گردد

  .پنجره در هنگام كاركرد همزمان كولر ها اكيداً خودداري شود

-و يا بستن كامل دريچه) ز و بسته نمودن آنهانيمه با( هاي كولر هاي دريچهبا تنظيم پره:  3توصيه 

  .ها تنظيم نمودتوان ميزان هواي خنك خروجي را بسته به نياز اتاقها، مي

o  تسمه به سيستم انتقال نيروي  –تبديل سيستم انتقال نيروي موتور كولر به شفت فن، از فولي

و تلفات ) گردي وهرز( تسمه بدليل وجود لغزش  –هاي فولي سيستم( مستقيم كوپلينگ 

 )تري برخوردارندانتقال نيرو از راندمان پائين

که  ،کولرهای آبی در مناطق گرم و خشک انتخاب
ها و هوای مطبوع در اتاق برای داشنت حميطی با

فضاهای داخل ساختمان حتمًا نياز به هوای خنک 
 .استهبرتين گزينه  ،باشدمهراه با رطوبت می

اهكارهاي اين بخش بايد اذعان نمود كه در صورت رعايت موارد ها و ربندي توصيهدر جمع  •

درجه  12تا  10توان دماي هوا را بين ذكر شده، با بكارگيري كولر آبي با راندمان قابل قبول مي

 .جويي نموددرصد نيز در ميزان مصرف انرژي، صرفه 30كاهش داده و بيش از 

اســتفاده از کولرهــای گــازی در منــاطق آب و  
ــواي ــک ،  یه ــرم و خش ــزايش    گ ــر اف ــالوه ب ع

آن، متنـاظر  هـای  چشمگير مصـرف بـرق و هزينـه   
بدليل توليد هوای خشـک و فاقـد رطوبـت کـافی     

درافـراد  آسـايش حرارتـی   منجر به عدم احسـاس  
 .و طراوت الزم در تنفس هوا می گردد 

 

با نصـب يـک دماسـنج سـاده ديـواری و يـا نصـب کليـد         

 های ترموستاتيک دما

 ٢٧ °Cروی حداقل اتاق ها را در فصول گرم درجه حرارت 

 تنظيم مناييد،

 

 :توجه داشته باشيد
 هر يک درجه بيشرت سرد کردن فضاها

ــدودا  ــد   % ۵ ح ــی ده ــزايش م ــولر را اف ــرق ک ــرف ب .مص



 )نصب شده ( هاي موجود كولرهاي گازي و اسپيلت -2

اندازي بايد به شرح راه ها در هر سال قبل ازانجام بازرسي و سرويس كولرهاي گازي و اسپيلت •

 .هاي ماهر انجام گيردزير توسط تكنيسين

( اندازي فصلي و نگهداري به موقع و مناسب در مرحله راه سانجام سرويس و تعمير، سروي -

 )اقدامات كم هزينه 

 )هاي مارپيچيلوله( هاي اواپراتور و كندانسور گيري كويلشستشو و جرم 

 چة هواي خروجيها و دريشستشو، غبارگيري پره 

 ها و دريچة هواي ورودي شستشو و غبارگيري پره 

 كاري و گريس كاري شفت كمپرسور و ساير قطعات الزم روغن 

 كنترل فشار سيال مبرد و حصول اطمينال از عدم وجود نشتي  

 كنترل عدم گرفتگي لوله تخليه آب كندانس  

هاي هواي زاويه دريچهكنترل سالمت عملكرد سروو موتور مربوط به تنظيم و گردش  

 خروجي 

كنترل سالمت عملكرد و كاليبره بودن و قرارگيري درست محل حسگر دما و ترموكوپل  

 در داخل محفظه كولر 

ها و هاي جريان برق و حصول اطمينان از سالمت روكش سيمها و كابلبازرسي سيم 

 كنترل عدم امكان ايجاد اتصال كوتاه 

ــدازه  ــان انـ ــري جريـ ــر( گيـ ــه ، )آمپـ ــوان لحظـ ــاژ و تـ ــة راه ولتـ ــولر در مرحلـ -اي كـ

ــيلة   ــدازي بوس ــت( ان ــولتي  ول ــا م ــر ي ــرمت ــدازه  ) مت ــادير ان ــرل مق ــا  و كنت ــري ب گي

 استاندارد عملكردي

 : ، اما بسيار مؤثرراهكارهاي  پر هزينه -

ها باعث افزايش راندمان و كاهش نصب سايبان روي كولرهاي گازي و يا كندانسور اسپيلت 

 .گرددر ميمصرف انرژي كول

المقدور گردد تا هنگام جايگزيني حتيدر صورت خرابي كمپرسور كولرهاي گازي پيشنهاد مي 

 .از كمپرسورهاي نوع اسكرو استفاده شود



گردد توصيه مي) ايهاي چند منطقهدر سيستم( در صورت استفاده از كانال كشي توزيع هوا  

ها نيز هر دو سال يكبار تميز كاري و نالكاري حرارتي شده وداخل كاها عايقكه اين كانال

 .غبارگيري شوند

هاي اتاقي به منظور امكان تنظيم درجه حرارت و قطع و وصل كمپرسور نصب ترموستات 

كولرهاي گازي از كاركردن بيش از حد نياز اين كولرها كاسته و در نتيجه مصرف انرژي را 

 .دهدكاهش مي

مرحله ( هاي جديد زي و كاهش مصرف انرژي در سيستمساها و راهكارهاي بهينهتوصيه –ب 

 )هاي جديدطراحي، انتخاب و خريد دستگاه

   )انتخاب و خريد جديد(  كولرهاي آبي - 1

ظرفيت باالتر از . در هنگام خريد كولر آبي، ظرفيت آن را متناسب با نياز واقعي انتخاب نمائيد 

 .گرددنياز، باعث افزايش مصرف انرژي مي

آن دقت نمائيد، هر چه رتبه انرژي ) رتبه انرژي ( ريد كولر آبي به برچسب انرژي در هنگام خ 

 .كولر آبي باالترباشد،راندمان آن باالتر و مصرف آن كمتر است

 .اندازي اوليه كولر از تكنيسين مربوطه استفاده نماييددر مرحله نصب و راه 

هاي دون وجود مانع در اطراف دربمحل قرار گيري كولرهاي آبي بهتر است داراي سطح تراز، ب 

 .ورودي هوا و ترجيحًا در مكان حداكثر سايه انتخاب شود

 .ترين مسير و ترجيحاً از داخل داكت كشيده شودشيلنگ آب كولر از كوتاه 

آميزي عايق حرارتي براي جلوگيري در مرحله نصب، فرصت مناسب است تا از سايبان و يا رنگ 

 .شيد استفاده گردداز حرارت مستقيم تابش خور

انجام ) زانويي( هاي تبديل ترين مسير ممكن و با حداثل استفاده از كانالكشي از كوتاهكانال 

 .گيرد

ها در مسيرانتقال و توزيع هوا بايد متناسب با حجم هواي مورد نياز و بار سايز و ابعاد كانال 

 .ها طراحي و ساخته شودسرمايشي اتاق

ي خروجي هوا نيز متناسب با حجم هواي مورد نياز فضاها و سرعت پرتاب هاسايز و ابعاد دريچه 

 .هوا طبق استاندارد طراحي و تعبيه گردد

باشند، عالوه بر مصرف استفاده از كولرهاي ابي در مناطقي كه داراي هواي گرم و خشك مي 

 .نمايندتري را تأمين ميانرژي كمتر، نسبت كولرهاي گازي هواي مطبوع



جويي در مصرف و كولر ابي بجاي كولر گازي باالخص در مناطق گرم و خشك عالوه بر صرفهريد با خ 
هاي انرژي با وجود رطوبت به همراه هواي خنك خروجي از آن، از شرايط آسايش حرارتي هزينه

شويد، اين در حالي است كه اغلب در اينگونه مناطق براي ايجاد آسايش مند ميتري بهرهمناسب
گردد كه با وجود كولرهاي ابي اين هاي بخور سرد استفاده ميسهولت تنفسي از دستگاه حرارتي و

 .شودنياز نيز برطرف مي
  )انتخاب و خريد جديد( ها گازي و اسپليتكولرهاي  -2

o در هنگام خريد كولرهاي گازي، ظرفيت آن را متناسب با نياز واقعي انتخاب نماييد. 

o  بندي و كالس آب و هوايي آن متناسب با شرايط به ردهخريد كولرهاي گازي بايد با توجه

 .اقليمي محل استفاده از آن، انجام گيرد

 هاي معتدلكولرهاي مناسب براي اقليم T1كالس  

 هاي گرم و نيمه خشك كولرهاي مناسب براي اقليم T2كالس  

 هاي گرم و مرطوبكولرهاي مناسب براي اقليم T3كالس  

o آن دقت نماييددر مرحله نصب ) رتبه انرژي( زي به برچسب انرژي در هنگام خريد كولرهاي گا

 .هاي مجرب و آموزش ديده استفاده كنيداندازي اوليه كولر گازي از تكنيسينو راه

o هاي داراي سايبان بوده و در اي بهتر است، در پشت پنجرهمحل نصب كولرهاي گازي پنجره

 .بيني گرددبان روي آنها پيشصب گردد و يا سايهها نيز كندانسور آنها در سايه نمورد اسپليت

o ها، بجاي انتخاب يك دستگاه با ظرفيت در طراحي و انتخاب ظرفيت كولرهاي گازي و اسپليت

ها خريداري و نصب هاي كمتر و متناسب با نياز سرمايش اتاقباال، چند دستگاه با ظرفيت

 .گردد

o هاي اتاقي با است بطور همزمان از ترموستات ها بهتردر هنگام نصب كولرهاي گازي و اسپليت

 .استفاده گردد) خاموش شدن /روشن( قابليت تنظيم دما و زمان 

o   لوله هاي مربوط به سيركوالسيون سيال مبرد از كندانسور تا اواپراتور، بايد بوسيله عايق كليه

 .هاي مناسب عايقكاري حرارتي شوند
o روي  درجه حرارت اتاق ها در فصول گرم حداقلC° 27  تنظيم نماييد، هر يك درجه بيشتر

 .مصرف برق كولر را افزايش مي دهد % 5 سرد كردن فضاها حدودا
 و باالتر Aمصرف انرژی کولرهای گازی دارای برچسب 

کمرت از نصف کولرهای گازی غير استاندارد بوده، که 

 .باشندغالبًا فاقد برچسب انرژی نيز می

  



  اهش مصرف انرژيبعضي راهكار عمومي جهت ك
 درجه در تابستان 24 – 26تنظيم دماي اتاقها روي درجه حرارت  .1

  .جويي خواهد شددر مصرف برق صرفه% 5 اًيك درجه، حدودهر ازاي افزايش در 

بعد از سـاعات اداري  مركزي، خاموش كردن تأسيسات سرمايش و گرمايش و تهويه مطبوع  .2

لمقـدور بـا بكـار گمـاردن يكـي از پرسـنل       او روزهاي تعطيل؛ اين مهم حتـي و آخر هفته 

 .ريزي قبلي ميسر خواهد بودتأسيسات و با برنامه

ساعت  2با خاموش كردن تأسيسات مركزي يك ساعت قبل از پايان وقت اداري و روشن كردن آن حدود 

 .درصد از مصرف انرژي اين بخش كاسته خواهد شد 30قبل از زمان آغاز به كار، حداقل 

سئول به عنوان مدير انرژي ساختمان براي نظارت بر امـور فـوق و كنتـرل و    تعيين فردي م .3

 بازرسي فضاها و تأسيسات در پايان روز و آخر هفته

متشكل از اعضاي كليدي سازمان بـه منظـور تنظـيم     -تشكيل كميته انرژي در سطح دستگاه  .4

بـه اجرايـي    ريزي و پيگيري نسبتمشي مديريت و اصالح الگوي مصرف انرژي و برنامهخط

 جويي در مصرف انرژيسازي و صرفهنمودن اقدامات بهينه

ديگها و سيستم سرمايش تراكمي، كاهش كاركرد  گرمايش مركزي و نصب سامانه كنترل هوشمند .5

 اداري چيلرها در روزهاي تعطيل و ساعات غير

  تعلقات مربوطه ساالنه تني با م 100جويي حاصل براي يك چيلر تراكمي با نصب اين سامانه ، ميزان صرفه

    kWh 42000 ريال خواهد بود 000/000/500ريالي با ارزش. 

 كويلهافننگهداري به موقع و مناسب  و تعميريا انجام سرويس و  .6

 و فن كويلها در مواقع خروج از ساختمان و اتاق ، گرمايشيخاموش كردن سيستم سرمايشي .7

 هاناسب و عدم باز كردن درب و پنجرهدرزبندي م .8

 استفاده مناسب از پرده، كركره و سايبان ثابت و متحرك .9

  
      
 


