
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشهاي كاربردي
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 مـقـدمـه 
ها از طريق استفاده بهتر از  مطالب اين كتاب راهنمائي است مناسب براي كاهش هزينه

 به كاهش آلودگي محيط زيست نيز  هاي انرژي، جوئي در هزينه انرژي و همزمان با صرفه
ها و نشر دي اكسيد  كند چرا كه سوختهاي فسيلي مهمترين منبع توليد آالينده كمك مي
اي از راهكارها در اين  در واقع سعي شده است تا مجموعه.  محيط زيست هستندكربن در

جوئي انرژي را به عموم مصرف كنندگان اعم از  كتاب فراهم آيد كه فرصتهاي صرفه
 .صنعتي، اداري و خانگي و تجاري معرفي نمايد

زيع اين كتاب به بخشهاي مختلفي همچون روشنائي ، تجهيزات الكتريكي و توليد و تو
هواي فشرده تقسيم شده است و هر يك بعنوان بخشي از مصرف انرژي مد نظر قرار 

ها و فرآيندهاي توليد ، بدليل تخصصي  هايي نظير بويلرهاي بخار، سردخانه مقوله. اند گرفته
 .تر در اين مجموعه گنجانده نشده است  بودن و نياز به گستردگي و بحث عميق

توان هر يك از  پذير و تقريباً مستقل از يكديگر بوده و مي راهكارهاي ارائه شده انعطاف
ها زودتر و با حجم  گونه فعاليت آنها را در هر زمان به انجام رسانيد، ولي هر چه اين

اولويت بندي اجراي . جوئي بيشتري نيز حاصل خواهد شد تري انجام شود، صرفه گسترده
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ز بر اساس وضعيت مجموعه مصرف ني) كنندگان با تشخيص مصرف(فرصتهاي معرفي شده 
تواند  جوئي انرژي است و مي اين راهكارها آغاز خوبي براي صرفه. كننده انرژي خواهد بود

ها  در هر اندازه و هر نوع فعاليتي مورد استفاده  در كليه مؤسسات، شركتها و يا كارخانه
 .قرار گيرد

اند كه به شرح زير  سيم شدهجوئي انرژي در اين كتاب به سه دسته  تق راهكارهاي صرفه
 :باشند مي

راهكارهائي هستند كه در عين اينكه بايد در اسرع وقت به  :راهكارهاي با اولويت باال
 آنها پرداخت، ولي انجام آنها موجب افزايش هزينه براي مصرف كنندگان انرژي 

كمترين هزينه نخواهد شد و عموماً نيز بدون هزينه و يا با ... ) كارخانجات، مؤسسات و ( 
 .باشند قابل انجام مي

شود كه به   اين راهكارها اقداماتي را شامل مي  :راهكارهاي داراي توجيه اقتصادي
گذاري نيازمند هستند، ولي عموماً زمان بازگشت سرمايه معقول و  صرف هزينه و سرمايه

 )معموالً كمتر از دو سال . ( منطقي است
جوئي انرژي  هايي در راستاي صرفه رها در واقع ايدهاين نوع راهكا   :ساير راهكارها

اما همة آنها منجر به . گذاري نياز دارند و برخي ديگرخير هستند كه برخي از آنها به سرمايه
 .جوئي انرژي و هزينه خواهد شد صرفه

در اين كتاب شكل يكسان و مشتركي براي جداول راهكارها مورد استفاده قرار گرفته 
 :باشد  ف آن داراي سه عنصر اصلي مياست كه هر ردي

 را بايد مورد دقت قرار داد؟  :چه چيزي 
 بايد اين اقدام انجام پذيرد؟ :چرا 

 بايد انجام شود؟ :چگونه 



 مقدمه 

در بعضي موارد هزينه تقريبي اجراي يك راهكار خاص نيز بيان شده است ولي بايد 
اما بطور قطع . باشد طالع ميگونه اطالعات تقريبي بوده و فقط جهت ا توجه داشت كه اين

 .توان گفت كه قبل از اجراي هر راهكار بايد از هزينه دقيق اجراي آن اطالع حاصل كرد مي
اي از اين راهكارها قابليت استفاده و كاربرد در بخش مسكوني را نيز دارد به  دسته

م قرار توان گفت در صورتي كه اين موارد بصورت يك مجموعه در كنار ه عبارت ديگر مي
 .آيد جوئي انرژي در ساختمان بوجود مي گيرد، جدول مناسبي براي صرفه

جوئي انرژي و يا توليد  در مواردي براي بررسي بيشتر الزم است تا با مشاورين صرفه
 .كنندگان تجهيزات و يا ديگر اشخاص و سازمانهاي مسئول در اين باره مشورت بعمل آيد

 دقت كافي بعمل آيد و بدون رعايت نكات ايمني در انجام بعضي از راهكارها بايد
 .اجراي آن ممكن است با خطراتي توأم باشد

 .در اين كتاب به مباحث زير بطور مفصل پرداخته شده است 
 راهكارهاي مديريتي  .1

 )تهيه و خريد تجهيزات (خريد انرژي و آب  .2

 گرمايش ، تهويه و سرمايش  .3

 )روشنائي عمومي داخلي و خارجي (روشنائي   .4

 )لوازم خانگي ، لوازم اداري و موتورها ( تجهيزات الكتريكي   .5

 آب گرم و سرد  .6

 هواي فشرده  .7

 )وسايل نقليه عمومي و خودروهاي سواري شخصي( وسايل نقليه   .8

توان به تنهايي و يا در كنار ساير عناوين بكارگرفت و از اين  هر دسته از راهكارها را مي
بين راهكارها در عناوين مختلف وجود ندارد و به  و يا تزاحمي قضجهت هيچگونه تنا

عبارت ديگر راهكارها حداقل همپوشاني را با يكديگر دارند و انجام هر يك از آنها 
 .جوئي انرژي بجاي خواهد گذاشت  تأثيرات خود را در صرفه
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 فصل اول
 

 راهكارهاي مديريتي 
اگر منابع و مصارف انرژي در . سازي مصرف انرژي، مديريت است كليد اصلي بهينه 

گذاري باال براي  وري بيشتر مديريت نشود ، ديگر نوع تكنولوژي و سرمايه جهت بهره
بديهي است كه . تكنولوژي اهميتي ندارد و در حقيقت منابع مالي سازمان به هدر رفته است

رد و هاي انرژي ارتباط مستقيم دا افزايش ارزش افزوده در يك شركت با كاهش هزينه
براي سازمانهاي با درآمد . باشد اهميت آن بيشتر از افزايش فروش يا گردش كار مالي مي

بيشتر . سازي مصرف انرژي به معني حداكثر استفاده از منابع مالي خواهد بود ثابت، بهينه
لذا بايد ضمن توجه اطمينان حاصل . جوئي انرژي به انسانها وابسته است فعاليتهاي صرفه

 .نمايند جوئي مشاركت مي هاي صرفه ة كاركنان در برنامهكرد كه هم
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وري انرژي شود،  تواند سبب افزايش بهره اين بخش به راهكارهاي مديريتي كه مي 
. نمايد شود را بيان مي جوئي اقتصادي مي پردازد و فعاليتهاي مختلفي كه باعث صرفه مي

وري  افزايش سودآوري و بهرهشود،  مستقيماً در  جوئي كه از اين طريق حاصل مي صرفه
نكته كليدي در اين مرحله اين است كه بدانيد چقدر . شركت و سازمان تأثير خواهد داشت

قادر به بخاطر داشته باشيد كه اگر . پردازيد  كنيد و براي آن چه بهائي مي انرژي مصرف مي
 .توانيد آن را مديريت نمائيد گيري چيزي نباشيد نمي اندازه

گذاري مالي انجام  جوئي انرژي، سرمايه  همة حاالت الزم نيست كه براي صرفهتقريباً در 
اما به هر حال در همه روشها و فعاليتها انسانها دخيل هستند و شايد الزم باشد تا .  شود

فراموش نكنيد كه . براي جذب و كسب حمايت همكاران قدري وقت صرف گردد
باشد و الزم است  هاي زيست محيطي نيز مي سازي مصرف انرژي همچنين داراي جنبه بهينه

.  همگام و هماهنگ باشد(ISO 14001)تا با فعاليتهاي زيست محيطي سازمان و شركت 
همچنين راهكارهاي مشروحه اين بخش بايد بصورت بخشي از برنامه جامع سازمان مورد 

 .جوئي انرژي و هزينه منجر گردد توجه قرار گيرد تا به صرفه
ان بخشي از اين راهكارها را كه منطبق با شرايط شركت و سازمان است،  به تو البته مي 

ها بيشتر  اجرا در آورد ولي همانطور كه قبالً نيز اشاره شد، هر قدر وسعت اين فعاليت
 .جوئي بيشتري را به دنبال خواهد داشت باشد، صرفه

 
 



  يراهكارهاي مديريت

  راهكارهاي با اولويت باال – راهكارهاي مديريتي – 1جدول 

 ونه ؟چگ چرا؟ چه چيزي؟رديف

1  

سازي  آيا بهينه
مصرف انرژي 

جزء مسئوليتهاي 
فرد مشخصي در 

سازمان شما 
 باشد؟ مي

انتصاب فرد مشخصي به 
سازي مصرف  منظور بهينه

ي انرژي اين امر را دارا
كند و به  اهميت بيشتري مي

 .بخشد آن تمركز مي

شخصي را بعنوان مدير انرژي انتخاب  •
سازي مصرف  كنيد كه عالوه بر بهينه

هاي انرژي  انرژي به پايش مداوم هزينه
 .نيز بپردازد 

مطمئن شويد كه اين شخص توسط  •
مديران سازمان مورد حمايت كاري قرار 

 .گيرد  مي

در بسياري از سازمانها و شركتها، : توجه  •
ليتهاي مديريت انرژي تنها بخش فعا

كوچكي از زمان كاري فرد را به خود 
دهد و در عين حال موجب  اختصاص مي

شود وليكن در سازمانها و  جوئي مي صرفه
صنايع بزرگ ممكن است كه بيش از يك 

 .نفر براي اين كار نياز باشد 

اال 
ت ب

لوي
ا او

ب
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  راهكارهاي با اولويت باال – راهكارهاي مديريتي – 1ادامه جدول 

 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟رديف

2 

آيا سازمان شما 
 استراتژي

مشخصي براي 
سازي  بهينه

مصرف انرژي 
 ارد؟د

يك دستورالعمل ساده براي 
سازي مصرف انرژي  بهينه

بيانگر توجه مديريت 
سازمان به اين امر خواهد 

 .بود 

سازي  بيشتر فعاليتهاي بهينه
مصرف انرژي كه در كاهش 

ها تأثير دارند، در  هزينه
هاي مديريتي  حوزه برنامه

 .گيرند  قرار مي

سازي   براي بهينه ريزي برنامه
مصرف انرژي مؤثر ، 

جوئي مالي  موجب صرفه
 .شود مناسبي مي

سازي مصرف انرژي را  استراتژي بهينه •
زمان تدوين كنيد و به تصويب براي سا

 .مديريت برسانيد 

هر ( دستورالعمل اجرائي كار را تهيه كنيد  •
كه در آن بر حمايت ) تر بهتر  چه ساده

 .مديريت تأكيد شده باشد 

اي از  مطمئن شويد كه همه كاركنان نسخه •
اين دستور العمل را در اختيار داشته و در 

 .معرض ديدشان نيز باشد

ريزي كار گروه   برنامهجلسات گروهي و •
انرژي را به منظور افزايش آگاهي و 

 .حساسيت در سازمان برگزار نمائيد 

ها با  فراموش نكنيد كه اين برنامه •
هاي زيست محيطي سازمان منطبق  برنامه
 .باشد 

 
اال 

ت ب
لوي

ا او
ب
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 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟رديف

3 

آيا شما به 
طالعات ا

مربوط به 
هاي  هزينه

انرژي و آب در 
سازمان خود 

اشراف داريد و 
از آنها استفاده 

 كنيد؟ مي

صورت حسابهاي انرژي 
اي را  ت پايهو آب اطالعا

در اختيار شما قرار 
دهند كه كمك شاياني  مي

در روشن كردن وضعيت 
مصرف بهينه در سازمان 

از روي . خواهند كرد
هاي مختلف  وضعيت

مصرف و هزينه امكان 
هاي ديگر و  انتخاب تعرفه

يا در صورت موجود ( 
ساير توزيع ) بودن 

كنندگان انرژي و آب 
 .آيد  بوجود مي

سيستمي را براي ثبت تمامي اطالعات  •
هاي انرژي و آب بوجود  مرتبط با هزينه

 .آوريد

تا جائيكه امكان دارد اطالعات را ضبط  •
و ثبت كنيد و فقط به مبلغ پرداختي 

انرژي  مثالً حداكثر ديماند، . داكتفا نكني
مصرفي، ضريب توان و ظرفيت توليد و 

... 

اگر كنتور دو يا سه تعرفه داريد به  •
تغييرات مصرف دقت كنيد تا در صورت 

 .امكان جابجائي مصرف را انجام دهيد 

به حداكثر ديماند مصرفي و ديماند  •
 .خريداري شده توجه كنيد 

4 

هاي  آيا هزينه
انرژي و آب در 
ماهها يا فصول 
مختلف را با 
هم مقايسه 

 كنيد ؟ مي

اين راهكار ، يك روش 
آسان براي پايش 

هاي انرژي و آب  هزينه
است بررسي تغييرات 
مصارف به يافتن محل و 
زمانهاي تلف شدن انرژي 
 .و آب كمك خواهد كرد

مصرف و هزينه را با زمانهاي مشابه در  •
 .سالهاي قبل مقايسه كنيد

هاي مصرف و هزينه را در ماه ، فصل  منحني •
 .و سالهاي مختلف ترسيم كنيد 

ص هاي ناگهاني و غير مشخ در مورد افزايش •
 .تحقيق كنيد 

 

اال 
ت ب

لوي
ا او

ب
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5 

آيا در مجموعة 
خود كنتورهاي 
داخلي براي 
قرائت همة 

مصارف انرژي و 
) به تفكيك( آب 

 داريد؟

نصب و استفاده از 
كنتورهاي داخلي اطالعات 
خوبي را براي تعيين الگوي 
مصرف انرژي و تفكيك 

. دهند مصارف بدست مي
مخصوصاً وقتي كه 

هاي صورت حساب  دوره
ها  نامنظم بوده و يا هزينه

بصورت علي الحساب و 
 .شود تقريبي محاسبه مي

بطور منظم و در زمانهاي معين همة  •
 .كنتورها را قرائت و ثبت كنيد 

هاي مصرف و هزينه را ترسيم  منحني •
 )براي هر كنتور ( نمائيد 

هاي بزرگ قرائت  براي مصرف كننده •
 .ماهانه مناسب است 

كنتور را ) يا هفته  ( گاه به گاه در آخر روز •
يا ( قرائت و ثبت كنيد و در ابتداي روز 

بعد ، قبل از شروع كار ، مجدداً ) هفته
قرائت كنيد تا هرگونه تلفات و يا نشتي را 

درمواردي كه مقادير اينگونه . بدست آوريد
رسد  تلفات بيش از حد به نظر مي

 .تري انجام دهيد هاي وسيع گيري پي

6 

آيا از همة داليل 
افزايش مصرف 

در سازمان 
 مطلعيد؟

فقط وقتي موفق به تعيين 
مقدار تلفات خواهيد شد 
كه تغييرات مصرف انرژي 

آب را دائماً دنبال كرده و و 
افزايش . مشخص نمائيد

مصرف ممكن است بدليل 
نقص دستگاهها يا تغييرات 

ريزي شده در  غير برنامه
هاي كاري باشد كه  برنامه

ممكن است در توليد نيز 
 .تأثير گذار باشد

همة بخشها را مورد رسيدگي قرار دهيد  •
 .تا محل مصرف اضافي پيدا شود

كليدهاي  (ابزارهاي كنترل را وارسي نمائيد  •
 )زماني، شيرها، ترموستاتها 

 .تغييرات برنامه توليد را كنترل كنيد •

اال 
ت ب

لوي
ا او

ب
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7 

آيا مصارف انرژي 
خود را با 

واحدهاي مشابه 
 كنيد؟ مقايسه مي

اگر مصرف انرژي خود را 
با واحدهاي مشابه مقايسه 

هاي خوبي را  نشانه. كنيد 
وري و  درباره سطح بهره

جوئي در  پتانسيل صرفه
 .خواهيد يافت واحد خود  

استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي  •
. در واحد و سازمان خود را پيدا كنيد

اين معيارها براي همة زيربخشها اعم 
 از 

ها،  ادارات، كارخانجات، خانه
مدارس و  ها،  فروشگاهها، هتل

 .بيمارستانها وجود دارد

ي به ازاي هر واحد را در مصرف انرژ •
سازمان و شركت خود با اين معيارها 

مصرف انرژي به متر . ( مقايسه كنيد 
مربع يا مصرف انرژي به واحد توليد  

SEC1(  
 

                                           
1- Specific Energy Consumption(SEC) 
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آيا مصرف انرژي 
حرارتي با دماي 
محيط تناسب 

 دارد؟

 در رابطه با 1مبنا گذاري
ت هواي اطالعات وضعي

محيط، بعنوان مثال روش 
روشي ( »  درجه –روز « 

گيري گرماي  براي اندازه
اطالعات مفيدي ) مورد نياز 

را براي كنترل سيستم 
 .كند گرمايش فراهم مي

به كتب و جزوات راهنما در اين زمينه  •
 .مراجعه شود 

ميزان متوسط درجه حرارت در  •
 را بدست آوريد روزهاي مختلف سال

اين اطالعات در سازمان هواشناسي . ( 
 .)باشد  موجود مي

مصرف ماهانه سوخت را نسبت به  •
اگر . درجه حرارت محيط ترسيم كنيد 

مصرف سوخت با درجه حرارت 
محيط همخواني ندارد، ممكن است كه 
سيستم كنترل گرمايش بدرستي كار 

 .نكند
 

                                           
Bench Marking- 1  
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آيا شاخص كمي 
مشخصي براي 
كاهش مصرف 

 تعيين انرژي 
 ايد ؟ كرده

تعيين اهداف كمِّي واقعي 
براي ) قابل دستيابي ( 

كاهش مصرف انرژي به 
تمركز و توجه روي 
فعاليتهاي غير بهينه از نظر 

كند  مصرف انرژي كمك مي
وري  و در وضعيت بهره

انرژي بهبود كلي بوجود 
 .آورد مي

اطالعات الزم را براي فعاليتهاي  •
قابل مقايسه در بخشهاي صنعتي 

 .آوري نماييد تجاري جمع/ 

دو يا سه ماهي كه بهترين  •
وضعيت كاري را داشتيد، 
 . مشخص نمائيد

از جنبه توليد، هزينه، انرژي و ( 
 ( ... 

اهداف منظم و قابل دستيابي را  •
داخل و خارج بر اساس اطالعات 

 .از شركت تعيين كنيد
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آيا نسبت مصرف 
انرژي به توليد را 

در كارخانه 
 كنيد؟ ميمحاسبه 

با ارتباط دادن مصرف 
انرژي به ميزان توليد، 

توان مبناي مناسبي را  مي
وري انرژي  براي بهره
 .بوجود آورد 

روشي را براي محاسبه راندمان  •
 .انرژي مصرفي ايجاد كنيد 

ميزان انرژي الزم به ازاي توليد يك  •
واحد محصول را بطور ماهانه 
 محاسبه كنيد 

ووات ساعت به بعنوان مثال كيل( 
 ) ازاي يك تن محصول 

منحني ساالنه را مورد بررسي قرار  •
دهيد تا نواحي بهينه و غير بهينه 

 .مشخص شود
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آيا افراد 
كليدي سازمان 

توانند  را كه مي
در امر 

جوئي  صرفه
انرژي مؤثر 

اشند شناسايي ب
 ايد ؟ كرده

در بسياري از سازمانها، زمان 
محدودي براي فعاليتهاي 

جوئي انرژي اختصاص  صرفه
براي استفاده . يافته است

مطلوب از اين زمان محدود، 
بايد افرادي بكار گرفته شوند كه 

قش كليدي و مؤثر در بتوانند ن
. جوئي انرژي ايفا كنند صرفه

تعيين اهداف كمي معين از 
جمله وظايف ايشان در سطح 
كارخانه، تجهيزات و ساختمانها 

بعنوان مثال مديران . (خواهدبود
توليد، كاركنان بخش تعميرات 

 ... )و 

افراد كليدي سازمان را در اين  •
 .رابطه شناسايي و تعيين كنيد 

براي ايشان وظايف معين و  •
هاي  اولويت داري را در برنامه

جوئي انرژي در نظر  صرفه
 .بگيريد 

ي مديريتي همچون كار از روشها •
ها براي  گروهي و تشكيل كميته

توسعه سطح آگاهي و همكاري 
 .ديگران استفاده كنيد
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آيا سازمان شما 
دستاوردهاي 

خود را در زمينه 
جوئي  صرفه

انرژي به چاپ 
رسانده است؟ 

در سطح داخل ( 
و خارج از 

 )سازمان

هاي  چاپ و توزيع فعاليت
سازي مصرف انرژي در  بهينه

خارج از سازمان موجب 
شود  افزايش مقبوليت آن مي

هاي  خصوصاً اگر جنبه( 
زيست محيطي نيز مد نظر 

توزيع چاپ و ) قرار گيرد
داخلي دستاوردهاي 

جوئي موجب دلگرمي و  صرفه
حمايت كاركنان از اين امر 

 .خواهد شد

جوئي انرژي حاصله را  فرصتهاي صرفه •
اي،  هاي منطقه توان از طريق روزنامه مي

راديو و تلويزيون، چاپ در مجالت 
تجاري و چاپ بروشور فني منتشر 

 .نمود
از طريق برگزاري جلسات مداوم،  •

نشريات داخلي، پوستر و تابلوهاي 
رساني  اعالنات به همكاران اطالع

 .نمائيد
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آيا بصورت مداوم 
وري  مزاياي بهره

انرژي را براي 
كاركنان سازمان 

 نمائيد؟ گوشزد مي

براي موفقيت در 
وري انرژي  هاي بهره برنامه

بايد همة كاركنان در اين 
برنامه بصورت فعال 
مشاركت نمايند و رسيدن 

وري  به اهداف باالي بهره
انرژي بدون مشاركت كليه 
كاركنان مجموعه امكان 

 .ودپذير نخواهد ب

مطمئن شويد كه كاركنان از  •
سازي مصرف انرژي  مزاياي بهينه

 .باشند مطلع مي

با تشكيل گروههاي كاري و  •
جلسات مشاركتي روشهاي ساده 

جوئي انرژي را در سطح  صرفه
: سازمان به اجرا در آوريد مانند 

خاموش كردن المپهاي غير 
ها،  ضروري، بستن درها و پنجره

خاموش كردن تجهيزات در زمان 
 ... عدم استفاده از آنها و 

حداكثر اطالعات مفيد را در  •
اين كار . اختيار كاركنان قرار دهيد

تواند در جلسات عمومي  مي
صورت پذيرد و برخي از 
اطالعات در تابلوهاي اعالنات و 

هاي داخلي نيز منعكس  بولتن
 .گردد 

 هاي متنوع و فعاليتها و برنامه •
مداومي را براي ترويج فرهنگ 
استفاده بهينه از انرژي به اجرا در 

 .آوريد 
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آيا كمال استفاده را 
از كتب، بروشورها 

هاي  و فيلم
جوئي انرژي  صرفه

موجود بعمل 
 .آوريد مي

اطالعات مكتوب زيادي چه 
بصورت كتاب، جزوه، بروشور، 
فصلنامه، مطالعات موردي و چه 
بصورت فيلمهاي ويدئويي و 

CD كامپيوتري تهيه شده و 
اشد كه در برگيرنده ب موجود مي

 .باشد نكات مديريتي و فني مي

سازي  با سازمانهاي مرتبط با امر بهينه
مصرف انرژي تماس حاصل نمائيد 

 اينترنتي آنها مراجعه و يا به آدرس
آدرس سايت اينترنتي سازمان . كنيد
وري انرژي ايران بشرح زير  بهره
 :است

WWW.SABA.ORG.IR
WWW.IEEO.ORG.IR
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آيا همة كاركنان 
جديد شركت از 

سياستهاي انرژي و 
روشهاي اجرائي آن 

 مطلعند؟

مطلع شدن پرسنل جديد از 
سياستهاي انرژي شركت به 
منظور استقرار سيستم مديريت 
انرژي مناسب، ضروري 

 .باشد مي

سازي  مطالعه تجارب بهينه •
مصرف انرژي را به عنوان پيش 
نياز اطالعات پرسنل جديد قرار 

 .دهيد
هاي سازمان در  اي از برنامه نسخه •

سازي مصرف  تباط با بهينهار
انرژي را در اختيار آنان قرار 

 .دهيد
اال 

ت ب
لوي
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آيا سازمان شما 
براي خريد 

تجهيزات جديد 
موضوع 

جوئي  صرفه
انرژي را نيز در 

 گيرد؟ نظر مي

جوئي هزينه از راه  صرفه
برداري كمتر،  هزينه بهره

مهمتر از اختصاص 
هاي زياد در خريد  هزينه

 .تجهيزات است

مشخصات مصرف انرژي  •
تجهيزات در زمان خريد بايد با 
شرايط مصرف بهينه انرژي تطابق 

 .داشته باشد
اشخاص مسئول براي خريد  •

تجهيزات بايد از آموزشها ) اجاره(
و اطالعات الزم در زمينه 

ي سازي مصرف انرژ بهينه
 .برخوردار باشند

17 

آيا سازمان شما 
نظام پيشنهادات 

را براي 
هاي  ايده
جوئي  صرفه

انرژي داير كرده 
 است؟

تشويق پرسنل به ارائه 
پيشنهادات به منظور 
كاهش مصرف و هزينه 

هاي  انرژي و آب به ايده
 .گردد اي منجر مي ارزنده

جوئي  نظام پيشنهادات صرفه •
 .انرژي را برقرار نمائيد 

اجع به هر يك از پيشنهادات با ر •
پيشنهاد دهندگان بحث و تبادل 

 .نظر نمائيد 
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راد كليدي و آيا اف
  كارشناسان
سازمان  

آموزشهاي الزم را 
در زمينه 

سازي  بهينه
مصرف انرژي 

 اند؟ ديده

اگر آموزشهاي كافي در 
جوئي انرژي  زمينه صرفه

توان از  انجام نپذيرد، نمي
پرسنل انتظاري درباره ارائه 
و بكارگيري روشهاي 

 .جوئي داشت صرفه

 .افراد كليدي را مشخص كنيد •

بندي آموزشها را  مفاد و برنامه زمان •
 .تعيين كنيد

هاي تكميلي  آموزشهاي اصلي و دوره •
 .منظم را اجرا نمائيد

اثرات آموزشها را از طريق اطالعات  •
شده در زمينه پايش انرژي كسب 

 .سازمان ارزيابي نمائيد

از همكاري و استفاده از تجارب  •
سازمانهاي مسئول در اين زمينه 

 .مند شويد بهره

19 

در صورتي كه 
هاي انرژي  هزينه

شما از يك حد 
معين بيشتر است 

مثالً چند ميليون ( 
آيا ) تومان در ماه

مميزي انرژي را 
در شركت انجام 

 ايد؟ داده

مميزي انرژي دقيق 
جوئي   صرفهفرصتهاي

انرژي را كامالً مشخص 
و كمك شاياني . نمايد مي

به بازنگري در اهداف 
مديريت انرژي سازمان 

 .خواهد نمود

ساالنه ( هاي زماني مشخص   در دوره •
مميزي انرژي را يا توسط تيم ... ) و 

مديريت انرژي سازمان و يا توسط 
مشاورين خارج از سازمان به اجرا در 

 .آوريد
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آيا از كنتورهاي 
داخلي براي 

گيري  اندازه
مصارف انرژي 

بخشها يا 
تجهيزات پر 

مصرف استفاده 
 كنيد؟ مي

پايش مجزاي مصرف 
انرژي در بخشها يا 
تجهيزات پر مصرف، 
اطالعات مفيدي را بدست 

 .دهد مي

تجهيزاتي كه مصرف انرژي زيادي  •
دارند را مشخص كرده و در مسير آنها 

 .كنتور نصب نمائيد

مصرف انرژي را از كنتورها مرتباً ثبت  •
كنيد و با اطالعات توليد و يا راندمان 

 .بخش مربوطه مقايسه كنيد
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آيا به كاركنان 
جهت مشاركت 

در اجراي 
هاي بدون  برنامه

اي  هزينه، انگيزه
 داده شده است؟

اگر كاركنان احساس كنند 
ي كه از اجراي راهكارها

بدون هزينه، خودشان نيز 
منتفع خواهند شد، در اين 
امر مشاركت بيشتري 

 .كنند مي

برنامه تشويق پرسنل را در سازمان  •
 .طرح و اجرا نمائيد

22 

آيا بخشي از 
عوايد حاصله از 

جوئي  صرفه
 انرژي به

هاي آتي  برنامه
سازي  بهينه

مصرف انرژي 
اختصاص 

 يابد؟ مي

انجام اينكار موجب بوجود 
جوئي بيشتر  آمدن صرفه

شود و انگيزه و حمايت  مي
سازمان را از اجراي 

سازي  هاي بهينه برنامه
مصرف انرژي نشان 

 .دهد مي

هاي  ريزي اجرائي برنامه در زمان برنامه •
سازي مصرف انرژي حتماً معادل  بهينه

ئي محاسبه جو ريالي درصدي از صرفه
گذاري در  شده را براي سرمايه

 . هاي آينده انرژي در نظر بگيريد برنامه
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  خريد انرژي و آب 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 خريد انرژي و آب 
هاي  هر چند استفاده بهينه از انرژي يك اقدام اساسي براي مديريت و كاهش هزينه 

جوئي بيشتر  تواند منجر به صرفه رود، اما انتخاب تعرفه صحيح نيز مي انرژي بشمار مي
هاي  جوئي بعمل آمده، اقدامات و پروژه توان با استفاده از صرفه اين طريق ميبشود و از 

 .جوئي انرژي را وسعت بخشيد صرفه



  هاي انرژي هاي كاربردي كاهش هزينه روش

پردازد و روشهاي  هاي انرژي و آب مي اين بخش به نحوة مديريت بر خريد و قبض
توجه اين بخش بجاي تمركز بر اقدامات . دهد ها را نشان مي جوئي در هزينه مختلف صرفه

گذاري  باشد و موارد پيشنهادي لزومي به سرمايه گيري معطوف مي  به روشهاي تصميمفني
 . مالي ندارند

الزم . كمبود اطالعات تنها عاملي است كه ممكن است مانع پيشرفت  اين بخش باشد
جوئي  هاي اين بخش بعنوان قسمتي از يك برنامه جامع صرفه به ذكر است كه فعاليت

يا بدون ( هاي با اولويت باال  ها در زمره فعاليت د و همة اين فعاليترو انرژي به  شمار مي
 .شود منظور مي) هزينه 



 خريد انرژي و آب

 
  راهكارهاي با اولويت باال – خريد انرژي و آب – 4جدول 

 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟ رديف

1 

هاي  آيا قبض
ارسالي از طرف 

هاي تأمين  شركت
آب كننده انرژي و 
را بررسي 

 كنيد؟ مي

حتي بزرگترين 
تأمين كنندگان هم 
ممكن است در 

هاي  صدور قبض
كنندگان  مصرف

دچار اشتباه شوند و 
طبعاً عدم بررسي 

ها به اتالف  قبض
 .شود پول منجر مي

ها را با شمارنده روي كنتور  تمام قبض •
 .خود مقايسه كنيد

عه اگر تاكنون كنتور نصب شده در مجمو •
اي  كرديد، برنامه را قرائت و ثبت نمي
 .براي اينكار تنظيم نمائيد

2 

آيا تعرفه انتخابي 
را بطور ساالنه 
مورد بررسي و 
تجديد نظر قرار 

 دهيد؟ مي

ترين تعرفه  مناسب
براي سازمان شما 
ممكن است هر سال 

چون . تغيير كند
معموالً ساختار 

هاي ساليانه  تعرفه
شود و  عوض مي

ممكن است الگوي 
مصرف در سازمان 
شما بدليل تغيير 

ير الگوي كاري، تغي
 .يابد

هاي ساليانه  ترتيبي اتخاذ نماييد تا بررسي •
ها  انجام پذيرد و  بر روي نظام تعرفه

اي استفاده كنيد كه  سپس از تعرفه
 .انطباق بيشتري با نياز شما دارد

با تأمين كنندگان انرژي و آب در اين  •
 .رابطه مشورت كنيد

توانيد بهترين تعرفه را براي  وقتي مي •
ازمان خود انتخاب كنيد كه اطالعات س

كافي از الگوي مصرف و الگوي كاري 
 .سازمان داشته باشيد
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 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟رديف

3 

آيا از تعداد 
كنتورهاي آب، 

... گاز، برق و 
ان خود در سازم

 اطالع داريد؟

اگر در محل مصرف 
بيش از يك كنتور 
وجود دارد، تجميع 
آنها سبب كاهش 

هاي جانبي  هزينه
خواهد شد و ممكن 

ها  است با تغيير تعرفه
جوئي  نيز به صرفه

 .بيشتري دست يافت

بررسي نمائيد تا كليه مصارف از يك  •
 .اشتراك برخوردار باشند

دادي است البته اين فعاليت داخلي و قرار •
و نيازي به تغيير سيستم و جابجائي 

 .تجهيزات ندارد

4 

آيا شخص 
ل خاصي مسئو

بررسي تمام 
قبوض دريافتي 

هاي  از شركت
تأمين كننده 
انرژي و آب 

 باشد؟ مي

الزم است تا در 
سازمان شما حداقل 
يك نفر دانش 
مبسوطي در 
خصوص نحوه 
محاسبه هزينه آب و 
. انرژي داشته باشد

هاي انرژي و  هزينه
توان با  آب را مي

ترين  انتخاب مناسب
تعرفه به حداقل 
رساند، اما ابتدا بايد 
نحوه كار باتعرفه را 

 .آموخت

شخص خاصي را به عنوان مسئول كسب  •
ها و قبوض  اطالعات الزم در مورد تعرفه

 .انرژي و آب انتخاب نماييد

ها را از شركت  كتابچة نحوه محاسبه تعرفه •
 .تأمين كننده انرژي و آب درخواست كنيد

ها  در مورد هرگونه ابهام در ارتباط با تعرفه •
ژي و آب مشورت با تأمين كنندگان انر

 .نمائيد

ت با
لوي

ا او
ب
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 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟ رديف

5 

آيا مقدار انرژي را كه 
در هنگام شب 

شود مورد  مصرف مي
بررسي منظم قرار 

 دهيد؟ مي

اطالعاتي كه در خصوص 
ميزان مصرف در هنگام 
شب وجود داشته باشد، 

سازد تا  شما را قادر مي
تعيين كنيد كه آيا استفاده 

( اي  از نظام چند تعرفه
به نفع ) تعرفه شبانه

شماست يا خير؟ در 
ها مقدار  بسياري از سازمان

زيادي از انرژي در طي 
روز و در  ساعات شبانه

ان تعطيل هنگامي كه سازم
 .شود است مصرف مي

كنتور را براي يك تا دو هفته در ساعات  •
 .كار عادي سازمان، روزانه قرائت نمائيد

 روز و در اولين قرائت بايد در پايان •
 .ساعت صبح روز بعد انجام گيرد

 .مصرف متوسط روزانه را بدست آوريد •

بررسي كنيد كه آيا مصرف در طي شب  •
با تجهيزات ضروري كارخانه كه در 

گيرد،  شب مورد استفاده قرار مي
 .همخواني دارد

اگر مصرف در هنگام شب نسبتاً زياد  •
استفاده ) شبانه(است از تعرفه ارزانتر 

 .نيدك

6 
هاي  آيا از تعرفه

ارزانتر كمال استفاده 
 كنيد؟ را مي

 درصد 15اگر بيش از 
مصرف برق در ساعات 

افتد  غير پيك اتفاق مي
بررسي استفاده از نظام 

تعرفه ارزان  (اي  چند تعرفه
مفيد و ارزشمند ) شبانه
 .است

مصارف يكايك واحدها و تجهيزات را  •
 .مورد بررسي قرار دهيد

در هر جائيكه امكان پذير بود استفاده از  •
تجهيزات را به ساعات غير پيك منتقل 

ها و آب  كن ها، خشك كنيد مثالً كوره
 .ها گرمكن
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7 

آيا ديماند 
مصرفي شما با 

ديماند قراردادي 
 مطابقت دارد؟

نحوه محاسبه 
هاي شما بستگي  قبض

به عرضه كننده انرژي 
ولي . ها دارد و تعرفه

ممكن است شما بابت 
ديماندي كه مصرف 

كنيد نيز پول  نمي
 .پرداخت نمائيد

) ديماند( بررسي كنيد كه آيا ظرفيت  •
 درصد باالتر از حداكثر 15قراردادي از 

 .كند ديماند مصرفي شما تجاوز مي

كننده  توانيد طي يك توافق با عرضه مي •
انرژي، ديماند قراردادي خود را بطور 
موقت كاهش دهيد و بعدها در صورت 

آنرا ) بدون هزينه اضافي ( اًنياز مجدد
 .درخواست نمائيد

8 

آيا به كاهش 
مصرف برق در 
زمان پيك توجه 

 ايد؟ كرده

در مواردي كه براي 
ساعات پيك، هزينه 
بيشتري دريافت 

شود، كاهش مصرف  مي
در اين ساعات، 

جوئي زيادي  صرفه
 .بدنبال خواهد داشت

ريزي مجدد  برنامهها براي  در پي فرصت •
بارهاي غير ضروري جهت كاهش 

 .مصرف در طي ساعات پيك باشيد

9 

آيا به ميزان 
ضريب قدرت 

(Cosφ) در 
سازمان خود 

 ايد؟ توجه كرده

 اگر ضريب قدرت از
يك حد معيني  كمتر 

هاي  باشد، شركت
عرضه كننده برق از 
اين بابت از شما 

 .نمايند جريمه اخذ مي

ود را محاسبه ضريب قدرت سازمان خ •
ممكن است اين ضريب مستقيماً . كنيد

در غير . در قبض برق وجود داشته باشد
هاي رياضي استفاده  اين صورت از روش

 .كنيد

 9/0اگر ضريب قدرت مجموعه كمتر از  •
است، با نصب تجهيزات جبران 

جوئي  صرفه) بانكهاي خازني(كننده
 .انرژي و هزينه حاصل خواهد شد
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10 

آيا سازمان شما 
هاي  هزينه

فاضالب را نيز 
پردازد؟ آيا اين  مي

ها را بررسي  هزينه
 ايد؟ كرده

اگر سازمان شما هزينه 
فاضالب را نيز 

ها  پردازد، اين هزينه مي
معموالً نسبتي از 

اي آب مصرفي ه هزينه
 .باشد مي

نه فاضالب را نحوه محاسبه هزي •
 .بررسي كنيد

نسبت فاضالب به تعداد كاركنان را  •
 .محاسبه كنيد

به عنوان يك قانون كلي نياز هر يك  •
 متر مكعب در 13از كاركنان تقريباً 

 ليتر در هر روز 50سال و يا 
 .باشد مي

11 

هاي   آيا از سوخت
 فسيلي 

) گازوئيل، نفت(
براي گرمايش 

 كنيد؟ استفاده مي

خريد سوخت با 
معمول مقادير بيش از 

ممكن است مشمول 
 .تخفيف شود

مؤسسات و ( با همسايگان خود  •
يك گروه ) كارخانجات اطراف

 .تشكيل دهيد

هاي تأمين كننده سوخت  با شركت •
 .بصورت گروهي مذاكره كنيد
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 گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

 گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 
گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع براي تأمين شرايط كاري راحت و مناسب در 

 درصد از انرژي در بخش 50حدود . شود يهاي اداري و تجاري بكار گرفته م ساختمان
تواند تا  بندي كامل و مؤثر مي شود و عايق تجاري صرف گرمايش مي/هاي اداري ساختمان

هاي تهويه مطبوع مستلزم  گيري سيستم بكار.  درصد ازتلفات حرارتي جلوگيري نمايد90
هاي جاري را  هزينهتواند به نحو قابل توجهي  است و مي) برق(استفاده از انرژي الكتريكي 

 .افزايش دهد



 هاي انرژي هاي كاربردي كاهش هزينه روش

 
 

 درصد از انرژي 20هاي بخار عموماً كارآمدي كامل را ندارند و نزديك به  ديگ
توان گفت كه مجموعاً در  شود و به عبارت ديگر مي ها خارج و تلف مي حرارتي از دودكش

 .رسد  درصد و حتي بيشتر نيز مي30صورت تعمير و نگهداري نامناسب، تلفات حرارتي تا 
تواند به كاهش هزينه گرمايش، سرمايش و تهويه  هاي مختلفي كه مي در اين فصل روش

هائي كه از دو طريق آگاهسازي  جوئي صرفه. گيرد مطبوع منجر شود، مورد بررسي قرار مي
شود، در عملكرد مالي سازمان تأثير   حاصل ميHVAC1سازي سيستم  كاركنان و بهينه

جوئي  ها صرفه هاي ساده زمان و دما در هزينه  استفاده از كنترلتواند با و مي باشد گذار مي
 .كرد

براي حفظ كيفيت بهداشت محيط و تأمين محيط كاري راحت و مناسب، تمام 
هاي بخار بايد در بهترين  ها به تهويه مطلوب نياز دارند و به داليل ايمني، ديگ ساختمان

ن جديد يا در حال بازسازي، شرايط ممكن نگهداري شوند، همچنين در هر ساختما
 .بايد رعايت گردد)  مقررات 19مبحث ( وري انرژي  مقررات ملي ساختمان در مورد بهره

شود، بخشي از برنامه جامع  هاي قبلي اقداماتي كه در اين فصل مطرح مي همانند بخش
 و حداكثر توان تعدادي و يا همة آنها را انجام داد باشد كه مي جوئي انرژي و هزينه مي صرفه
 .جوئي را از اين محل بعمل آورد صرفه

                                           
1- Heating, Ventilation & Air Conditioning 



 گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

  راهكارهاي با اولويت باال– گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع – 5جدول 
 چگونه ؟ چرا؟ چه چيزي؟ رديف

1 

ايد  آيا بررسي كرده
كه درجه حرارت 

 19ها بيشتر از  اتاق
گراد   سانتيدرجه

 نباشد؟

كنند  بيشتر مردم قبول نمي
كه حداكثر دماي توصيه 

 19شده براي گرمايش 
درجه سانتيگراد است و به 
ازاي هر يك درجه افزايش 

 درصد به هزينه 18دما 
 .شود گرمايش افزوده مي

ها را بطور منظم  تنظيمات ترموستات •
 .بررسي كنيد

ها را در گزارشات و  دماي اتاق •
سازي مورد بحث قرار  جلسات بهينه

 .دهيد

 19ها را در حد  ات ترموستاتتنظيم •
 .درجه حفظ نمائيد

2 

هائي  آيا دماي فضا
كه داراي سيستم 

تهويه مطبوع هستند 
 ايد؟ را كنترل كرده

هاي خاص  به غير از حالت
دماي سيستم تهويه مطبوع 

 درجه 24نبايد سردتر از 
 .سانتيگراد باشد

ها را بطور منظم  تنظيمات ترموستات •
 .بررسي كنيد

 19به محض اينكه دماي اتاق از  •
درجه بيشتر شد، اقدام به روشن 

براي . كردن تهويه مطبوع نكنيد
 درجه 24ها تا دماي  بسياري از مكان

 .باشد نيازي به تهويه مطبوع نمي

سطوح سرمايش را در گزارشات و  •
 .سازي منعكس نمائيد نهجلسات بهي
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  راهكارهاي با اولويت باال– گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع – 5ادامه جدول 
 ه ؟چگون چرا؟ چه چيزي؟ رديف

3 

ها در  آيا پنجره
زمان كار سيستم 
گرمايش يا تهويه 

 اند؟ مطبوع بسته

اغلب براي تعديل 
ها و  وضعيت هوا پنجره
. كنند يا درها را باز مي

در حاليكه باز 
نگهداشتن درها و 

ها به بار برودتي و  پنجره
افزايد و  حرارتي اتاق مي

توان اين عمل را با  مي
كاهش مقدار هواي 
ورودي سرد يا گرم 

 .انجام داد

رساني همانند  هاي اطالع از روش •
بروشور، پوستر و اطالعيه براي تشويق 
افراد به بستن در و پنجره در زمان 

 .عملكرد سيستم استفاده كنيد

در جلسات پيرامون اين موضوع  •
 .رساني نمائيد اطالع

4 

هائي كه  در مكان
سيستم گرمايش و 

سرمايش بطور 
 همزمان وجود

دارند آيا تنظيماتي 
براي اجتناب از 
عملكرد همزمان 
آنها نيز وجود 

 دارد؟

بديهي است كه 
گرمايش و سرمايش 
همزمان هزينه زيادي را 

 .دهد به هدر مي

 درجه سانتيگراد 24ها را در  ترموستات •
 درجه يا 19تر براي سرمايش و يا بيش

 .كمتر براي گرمايش تنظيم كنيد 

براي اجتناب از عملكرد همزمان دو  •
بيني و به  سيستم تنظيماتي را پيش

 .انجام رسانيد

اال 
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5 

هاي  آيا كليد
بندي شده براي  زمان

 محيطي تطبيق شرايط
 شوند؟ ريزي مي برنامه

هاي پيش  با تنظيم دوره
گرمايش براي انطباق 

توان  شرايط محيطي مي
از گرماي ذخيره شده 
در رادياتورها و بطور 

ها  كلي در ساختمان
استفاده نمود و سيستم 
تهويه مطبوع را قبل از 
پايان ساعت كاري 

 .خاموش كرد

بندي  هاي زمان تنظيمات روي كليد •
 .شده را بررسي كنيد

از خاموش بودن سيستم در زمان  •
 . ساعات كاري مطمئن شويدپايان

6 

ايد كه  آيا بررسي كرده
منبع ايجاد گرماي 

ناخواسته و غير قابل 
كنترل در محدودة 

سيستم تهويه مطبوع 
 قرار دارد يا خير؟

بعنوان مثال گرماي 
هاي  ناشي از لوله

بندي نشده و  عايق
ث منابع مشابه باع

شوند كه سيستم  مي
تهويه مطبوع بيشتر كار 
كند كه به معني صرف 

 .هزينه بيشتر است

منابع گرماي ناخواسته را بررسي كنيد  •
بندي  و آنها را حذف و يا عايق

 .نمائيد

هاي الكتريكي غير مجاز را از  گرمكن •
اتاقها حذف كنيد و بجاي آن 

 .ترموستات را تنظيم نمائيد
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7 

آيا از خاموش 
ها  شدن مشعل

در زماني كه 
نيازي به 
گرمايش 

نيست مطمئن 
 ايد؟ شده

كه  حتي در زماني
ترموستات اتاق يا كليد 

بندي شده گرمايش،  زمان
پمپ و موتور فن را 

شعل كند، م خاموش مي
ديگ بخار ممكن است به 
كار خود ادامه دهد كه 

 . نيازي به آن نيست

تغيير در سيستم كنترل، ترموستات و  •
بندي شده اين امكان را  كليد زمان
كند كه بتوان پمپ و مشعل  ايجاد مي

 .را بطور همزمان خاموش كرد

8 

آيا بطور منظم 
ها و  دمپر

رل هاي كنت شير
سيستم تهويه 

مطبوع را 
بررسي 

 كنيد؟ مي

هاي كنترلي كه به   شير
كنند و يا  خوبي عمل نمي

هائي كه به خوبي بسته  دمپر
شوند، منجر به اتالف  نمي

انرژي و هزينه خواهند شد 
و شرايط محيطي را 

 .كنند نامطلوب مي

 صحت كاركرد تمام شيرهاي كنترل  •
 .را بررسي كنيد

هاي كنترل و دمپرها را از  حركت شير •
وضعيت صفر تا صد درصد كنترل 

 .كنيد

عدم حركت آب داغ از ميان از  •
هاي كنترل بسته شده اطمينان  شير

 .حاصل نمائيد

9 

آيا مانعي در 
مقابل 
ها و  رادياتور

ساير سطوح 
گرمايش 

 وجود ندارد؟

رادياتورها اغلب با قرار 
گرفتن لوازم مختلف بر 

شوند  روي آنها مسدود مي
كه موجب كاهش بازدهي 
آنها خواهد شد و نتيجه آن 
عملكرد نامطلوب و 

والني شدن زمان ط
 .باشد گرمايش مي

محدودة مورد گرمايش را بررسي  •
كنيد و لوازم را از سطوح مقابل 

 .رادياتورها جابجا نمائيد
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10 

آيا بازديدهاي 
اي از  دوره
هاي بخار  ديگ

 شود؟ انجام مي

ديگ بخاري كه 
بصورت ناكارآمد 
كاركند سبب اتالف 
انرژي و هزينه خواهد 

هاي  شد و با بررسي
يد به سرعت هفتگي با

هر نوع مشكلي را 
تشخيص داده و نسبت 
 .به رفع آن اقدام نمود

هاي بخار را در  بررسي هفتگي ديگ •
وارد دستور كار خود قرار دهيد و م

هر نوع . زير را بازرسي نمائيد
المپ هشدار دهنده، نشتي از 

هاي لوله،  ها، بست ها، سوپاپ لوله
بوي گاز، نشت گازوئيل، 

دودكش، صداي اضافي،  مجاري
 ...مسدود شدن منافذهوا و 

11 

آيا در زمان 
تعطيالت 

سيستم تهويه 
مطبوع را 
خاموش 

 كنيد؟ مي

ايجاد گرمايش يا 
سرمايش در ساختمان 

به ( در زمان تعطيلي 
) اندازه زمان عادي كار

تلف كردن انرژي و 
 .هزينه است

شخصي را مسئول تنظيم وضعيت  •
گرمايش يا سرمايش در هنگام 

 .تعطيالت نمائيد

در حالتي كه بخشي از ساختمان در  •
باشد،  روزهاي تعطيل فعال مي

اي انجام دهيد   را به گونهتنظيمات
كه فقط همان فضاها گرم يا خنك 

 .شوند

12 

آيا دما و تهويه 
هاي  اتاق

كامپيوتر را 
تحت بررسي 

 ايد؟ قرار داده

دماي بسياري از 
هاي كامپيوتر بي  اتاق

جهت در حد پائين 
 .شود تنظيم مي

ه و دماي اتاق كامپيوتر را بررسي كرد •
 . تنظيم كنيدC25°در حد

قبل از تنظيم، به مشخصات فني : توجه
هاي كامپيوتر و نياز آنها توجه  سيستم
 .گردد

 


