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 پرسشنامه جمع آوری اطالعات

( ویضی اًشطی سشیغ دس ساختواىه ) 

 

هٌْذس سؼیذ اهاًی: تْیِ کٌٌذُ   

ساختواىیخص تْشُ ٍسی اًشطی هذیش دفتش  

:مربوط یه   

 کارگاه های آموزشی تربیت مدیران انرشی

 برای ساختمان های وزارت نیرو و تحت پوشش



[Type text] 

 

 

 

السهست تب اطالػبت ایي پزسطٌبهِ تَسط ضزکت کٌٌذگبى 

( هسئَلیي ٍ هذیزاى اًزصی سبختوبى ّب)هَسضی در کبرگبُ آ

ثؼٌَاى پزٍصُ ػولی ایي دٍرُ، تکویل ٍ ثِ ّوزاُ گشارش 

اًجبم هویشی سزیغ در سبختوبى هزثَطِ، حبٍی فْزست 

فزصت ّبی صزفِ جَیی اًزصی ، راُ کبرّبی ثْیٌِ سبسی ٍ 

کبّص هصزف اًزصی، ثزای سبسهبى ثْزُ ٍری اًزصی ایزاى 

گَاّیٌبهِ تبئیذ پبیبى هَفقیت آهیش ایي . ددارسبل گز( سبثب)

دٍرُ، پس اس دریبفت گشارضبت هذکَر اس طزف ٍسارت ًیزٍ 

ٍ سبثب، جْت ضزکت کٌٌذگبى فؼبل، صبدر ٍ ارسبل خَاّذ 

.ضذ  



 پرسشنامه ممیسی انرشی در ساختمان

 پرسشنامه اطالعات ساختمان  :  1–الف 

ٍ کذ ضٌاسایی ساختواًْا ( 3الی 1تخص )كویل ضًَذ فشهْای اعالػاتی پیَست تا دلت صیاد ت   

 .تِ ضشح صیش هَسد استفادُ لشاس گیشد( 3تخص )

 

  نام ساختمان                    كد شناسايي ساختمان

 ساختواًْای اداسی            1      

 ساختواًْای ػوَهی           2

 ساختواًْای هسكًَی           3

 کتاتخاًِ           4

 هَصُ            5

 آصهایطگاُ            6

 ایوٌی ػوَهی            7

 آتص ًطاًی                                                8      

 (چٌذگاًِ)هختلف کاستشدّای                                                    9

 حفظ ٍ ًگْذاسی             10

 ضتی ٍ دسهاًی تْذا           11

 

. تَسظ هذلساصی کاهپیَتشی اًدام ضَد( 4تخص )ضٌاسایی تخطْای هختلف ساختواى          

. ًیاص تِ خضئیات سیض داسًذ تا دس هحاسثات ساختواى حذاکثش دلت تؼول آیذ 9الی  5تخطْای 

 . تشیي اعالػات تكویل ضًَذ تشیي ٍ کاهل حتی االهكاى تا دلیك 11ٍ  10تخطْای 
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 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  ي و ارزيابي صرفهمميس

 اعالػات ػوَهی  -1
 :کذ ضٌاسایی :ًام ًاحیِ

 

 :ًام ساختواى :آدسس :کذ پستی -استاى  -ضْش  :ضْشستاى

 

 :هالك :آدسس :کذ پستی -استاى  -ضْش  :ضْشستاى

 

 :کاستشی ساختواى

 :تلفي :هذیش تاسیسات

 :ًَع ساختواى :ٍضؼیت ساختواى -2

 :کذ

 خذیذ تاصساصی :تحت تْشُ تشداسی

 :هطخػات هویض اًشطی

 

 خالغِ آهاسی -3

 :سال تْشُ تشداسی :سال ساخت :ػشؼ خغشافیایی :عَل خغشافیایی

 هساحت ساختواى

(m2) 

 هساحت تحت سیستن گشهایص

(m2) 

 هساحت تحت سیستن سشهایص

(m2) 

 حدن کلی ساختواى

(m2) 

 ساختواى تؼییي هساحت  -4
ًَاحی تحت سیستن 

 سشهایص
(m2) 

ًَاحی تحت 

سیستن گشهایص 
(m3) 

 حدن

(m3) 

 هساحت

(m2) 

ضواسُ 

 عثمِ

استفاع 

سمف 

 (هتش)

ػشؼ 

 (هتش)

عَل 

 (هتش)

 

 ًاحیِ

 ضواسُ ًام

          

          

          

          

          

          

          

 



 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  صرفهمميسي و ارزيابي 
 ًمطِ هؼواسی ساختواى تشای ًطاى دادى هساحت ٍ خْت -5
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 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 ّای خاسخی  پٌدشُ -6

ضواسُ 

 ًاحیِ

خْت 

(N,S,E,W) 
 ًَع

تؼذاد 

خذاس 

 ضیطِ

 تؼذاد

کل 

 هساحت

(m
2
) 

کیفیت 

دسصتٌذی 

 پٌدشُ 

ّای  ضیطِ

هخػَظ 

َّای 

 عَفاًی

ًَع 

 سایثاى

فاکتَس 

اًتمال 

 حشاست

Btu         

hr.m
2
.°C 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
m)ّای یك خذاسُ  کل هساحت پٌدشُ (m)عَل کل ضكاف ّا 

2
m)ّای دٍ خذاسُ  کل هساحت پٌدشُ (

2
) 

   

   



 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 دسّای تیشًٍی  -7

ضواسُ 

 ًاحیِ 
خْت 

(N,S,E,W) 
 تؼذاد خٌس ًَع 

کل 

هساحت 

(m2) 

کیفیت 

دسصتٌذی 

 دسّا

ًَع 

 سایثاى

دسب 

هخػَظ 

َّای 

 عَفاًی 

فاکتَس اًتمال 

 حشاست 

Btu         

hr.m2.°C 
 

دفؼات 

 استفادُ 
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 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 دیَاسّای تیشًٍی -8

واسُ ض

 ًاحیِ 

خْت 

 دیَاس 

ًَع 

 هػالح 

ضشیة  ػایك

اًتمال 

حشاست 

 دیَاس

دیَاس 

ثاتت یا 

 پاستیطي 

کل 

هساحت 

(m
2
) 

هساحت 

 خالع 

(m
2
) 

هماٍهت 

حشاستی 

(R) 

 ًَع ضخاهت

          

          

          

          

          
 

 ( ضٍم اص تشگ اضافی استفادُ ضَددس غَست ل)ًمطِ خضئیات اخشایی دیَاسّای ساختواى 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
 

کل اًتمال حشاست تشحسة
Cfthr

Btu
.. 2

یا   
Cm

W
/2

 Uwall =  



 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 تام/ سمف  -9

ضواسُ 

 ًاحیِ 

ًَع 

 هػالح 

 ػایك

فاکتَس اًتمال 

 شاست سمفح

کل 

هساحت 

(m
2
) 

داسای 

سایثاى 

یا تذٍى 

 سایثاى 

هماٍهت  هالحظات

حشاستی 

(R) 

 ًَع ضخاهت

         

         

         

         

         

 

هیاًگیي کل اًتمال تش حسة 
Cmhr

Btu
U Roof .. 2

 
m)کل هساحت تام ساختواى  

2
) 

 

 (لضٍم اص تشگ اضافی استفادُ ضَد دس غَست)ًمطِ خضئیات اخشایی سمف 
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 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 کف -10

 

هیضاى فضایی کِ تیص 

اص حذ گشم ضذُ ٍ یا 

 ضَد  اغالً گشم ًوی

کل 

هساحت  

کف 

(m
2
) 

فاکتَس اًتمال 

 ( R )حشاستی

 ػایك

ًَع 

 هػالح 

ضواسُ 

 ضخاهت ًَع ًاحیِ 

ٍهت هما

حشاستی 

(R) 

        

        

        

        

        

        

 

هیاًگیي کل اًتمال حشاست تشحسة 
Cm

W
U Floor .2

 

 

 (دس غَست لضٍم اص تشگ اضافی استفادُ ضَد)ًمطِ خضئیات اخشایی کف 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 رسشنامه اطالعات ساختمانپ –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه



  

 

 ضشایظ دهای داخل ساختواى -11
 ضشایظ عشاحی

 دسخِ حشاست خطك داخل  دسخِ حشاست هشعَب  دسخِ حشاست خطك خاسج 

   

 
ضواسُ 

 ًاحیِ

 

 (ساػت)هذت صهاى اضغال ساختواى 

 

 

 (ساػت)هذت صهاى خالی تَدى ساختواى 

 )%(سعَتت ًسثی  (C°)دها  )%(سعَتت ًسثی  (C°)دها  

 صهستاى تاتستاى صهستاى تاتستاى صهستاى تاتستاى صهستاى تاتستاى 

         

         

         

         

         

         

         

         

 :هالحظات ٍ یا ًكات تطشیحی
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 پرسشنامه اطالعات ساختمان –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 ؼیت سكًَت دس ساختواى ٍض -12

ضواسُ 
 ًاحیِ

 سٍصّای ّفتِ  ّا  ضٌثِ پٌح ّا  خوؼِ

ساػت 
 سٍصاًِ 

تؼذاد ساکٌیي 
 ساختواى

 
ساػت 
 سٍصاًِ

تؼذاد ساکٌیي 
 ساختواى

ساػت 
 سٍصاًِ

 
تؼذاد ساکٌیي 

 ساختواى

 هیاًگیي حذاکثش هیاًگیي حذاکثش هیاًگیي حذاکثش

 
اص               

   تا
        اص       

   تا
اص            

   تا

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

            اص     
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

ص               ا  
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

اص                
 تا

اص                 
 تا

اص              
 تا

  

 هَضَػبت هالحظبت ٍ تطزیح -91 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 مديريت مصرف انرژي در ساختمان  
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 پشسطٌاهِ اعالػات ساختواى –خَیی اًشطی  هویضی ٍ اسصیاتی غشفِ
 تشگ ثثت هػشف اًشطی   -13

 1384سال  گاص  تشق سایش سایش

 هاُ  ّضیٌِ m3 ّضیٌِ KW KWh ّضیٌِ ٍاحذ ّضیٌِ  ٍاحذ 

 فشٍسدیي         

 اسدیثْطت         

 خشداد         

 تیش         

 هشداد         

 ضْشیَس         

 هْش         

 آتاى         

 آرس         

 دی         

 تْوي         

 اسفٌذ         

 خوغ         
(MJ) 
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 1383سال  گاص  تشق سایش سایش

 هاُ  ّضیٌِ m3 ّضیٌِ KW KWh ّضیٌِ ٍاحذ ّضیٌِ  ٍاحذ 

 فشٍسدیي         

 تاسدیثْط         

 خشداد         

 تیش         

 هشداد         

 ضْشیَس         

 هْش         

 آتاى         

 آرس         

 دی         

 تْوي         

 اسفٌذ         

 خوغ         
(MJ) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 1های مكانیكی پرسشنامه سیستم:  2 –الف 

 

 هاي مكانيكي نامه سيستمپرسش –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (:دیگ تخاس)تاسیسات گشهایص  -1   

 ضواسُ دیگ تخاس  1دیگ تخاس  2دیگ تخاس  3دیگ تخاس  4دیگ تخاس 

 ضوبرُ ضٌبسبیی دستگبُ/ ضوبرُ هحل    

 سبسًذُ    

 ضوبرُ هذل    

  9ًَع    

 یذکی/ اصلی    

 ثزًبهِ سهبًی ثْزُ ثزداری رٍساًِ    

 یذکی/ لیسَخت اص    

 (Btu/hr/kw/hp)اًزصی ٍرٍدی    

/1bs/hr)اًزصی خزٍجی    
Btu/hr) 

 (C°)ًقطِ تٌظین / درجِ حزارت آثگزم    

 (C°)خزٍجی     

 (C°)ثزگطتی     

 (C°)آة تغذیِ    

 (psig/pa)فطبر ثخبر     

 تزکیجبت گبس خزٍجی    

    %CO2 

    %CO2 

    %CO 

 (C°)بس خزٍجیدرجِ حزارت گ    

 (C°)درجِ حزارت َّای احتزاق    

 (C°)درجِ حزارت سَخت هصزفی    

 )%(راًذهبى دیگ ثخبر     
 2ًَع سیستن کٌتزل    

 (هذاٍم یب هٌقطغ)سیزکص     

 (KW/HP)دهٌذُ َّا     

                                                 
1 - Mechanical System 

 (ساير -5/ الكترٍدي  -4/ الوٌت برقي  -3/  (Water tube)لَله آب  -2/(Fire tube)لَله آتش -1)ًَع ديگ بخار   -1

  (توام كٌترل -5/ ًيوه كٌترل  -4/ كٌترل هرحله اي  -3/ كن، زياد، خاهَش -2. رٍشي/ خاهَش -1)ًَع كٌترل   -2
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 هاي مكانيكي پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (:پوپْا)تأسیسات گشهایص  -2

ًَع 

 ساًذهاى/الكتشٍهَتَس

*همادیش ٍالؼی
 

(AMPS/Volts) 

 اًذاصُ ٍ ظشفیت

(HP/AMPS/Volts) 

ضواسُ 

 هذل
 ساصًذُ

/ ًَع پوپ

 هطخػِ

 1#آتگشم دس گشدش      

 2#آتگشم دس گشدش      

 1#آب تغزیِ      

 2#آب تغزیِ      

 1#آب کٌذاًس      

 2#آب کٌذاًس      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ضشح ٍ تَغیف ًحَُ کٌتشل ٍ ضشایظ ػوَهی تْشُ تشداسی

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------

 آیا پوپ دس تیطتش هَالغ صیش تاسّای هتغیش لشاس داسد؟

 

                                                 
 .ثِ هقبدیز ٍاقؼی ًیبسی ًیست، هگز در هَاردی کِ ًسجت ثِ ثیطتز یب کوتز ثَدى ایي هقبدیز تزدیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ  *



  

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (:چیلشّا)تأسیسات سشهایص  -3

 ًَع چیلش 1چیلش  2چیلش  3چیلش  4چیلش 

 ضواسُ ضٌاسایی دستگاُ/ ضواسُ هحل    

 ساصًذُ    

 ضواسُ هذل    

1ًَع    
 

 یذکی/ اغلی     

 (Tons)ظشفیت     

هطخػات هَتَس      

(HP/AMP/Volts) 

 *(AMPS/Volts)همادیش ٍالؼی     

 (1bs/hr)هػشف تخاس     

 (C°)خشٍخی   /آب سشد چیلش    

 (C°)تشگطتی /آب سشد چیلش    

 (C°)ٍسٍدی  /آب کٌذاًس    

 (C°)دهای خشٍخی /ذاًسآب کٌ    

فطاس ٍسٍدی / آب کٌذاًس     

(psig/bar) 
فطاس خشٍخی /آب کٌذاًس     

(psig/bar) 
 تشًاهِ صهاًی تْشُ تشداسی سٍصاًِ    

 

                                                 
 (Absorptionجذثی،  -Screw/4، (دٍار)پیچطی -Reciprocating/3رفت ٍ ثزگطتی،  -Centrifugal/2گزیش اس هزکشی،  -9: )ًَع چیلز  -9

 (Propellerپزٍاًِ ای، هلخی،  -Centrifugal/2گزیش اس هزکشی،  -9: )ًَع في دهٌذُ  -2

 .ثِ هقبدیز ٍاقؼی ًیبسی ًیست، هگز در هَاردی کِ ًسجت ثِ ثیطتز یب کوتز ثَدى ایي هقبدیز تزدیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ *



[Type text] 

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (:ّا پوپ)تأسیسات سشهایص  -4

ًَع 

الكتشٍهَتَس 

 ٍ ساًذهاى

 *ادیش ٍالؼیهم

(AMS/Volts) 

 اًذاصُ ٍ ظشفیت

(HP/AMPS/Volts) 
 

ضواسُ 

 هذل
 ًَع پوپ ساصًذُ

 1 #آب سشد دس گشدش      

 2 #آب سشد دس گشدش      

 1 #آب کٌذاًس      

 2 #آب کٌذاًس      

      

      

      

      

      

      

 



  

 

 هاي مكانيكي  مه سيستمپرسشنا –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 سًٍذ تغییشات سٍصاًِ تاس سشهایص چیلش -5

 ًام کٌتشل کٌٌذُ تاسیخ    

      

ظشفیت سشهایی 

(Btu/hr, 

ton.R) 

کٌتشل خشیاى 

(AMP) 

دهای آب سشد 

 (C°)خشٍخی

دهای آب سشد 

 (C°)ٍسٍدی 

آب سشد 

(m
3
/hr) 

 ساػت

     0 

     2 

     4 

     6 

     8 

     10 

     12 

     14 

     16 

     18 

     20 

     22 

 



[Type text] 

 

 

 ًام کٌتشل کٌٌذُ تاسیخ    

      

ظشفیت سشهایی 

(Btu/hr, 

ton.R) 

کٌتشل خشیاى 

(AMP) 

دهای آب سشد 

 (C°)خشٍخی

دهای آب سشد 

 (C°)ٍسٍدی 

آب سشد 

(m
3
/hr) 

 ساػت

     0 

     2 

     4 

     6 

     8 

     10 

     12 

     14 

     16 

     18 

     20 

     22 

 . اس ثزگِ فَق ثِ تؼذاد هَرد ًیبس کپی گزفتِ ٍ تغییزات ثبر را در فصَل هختلف ثجت ًوبییذ: یبدداضت



  

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (: چیلشّا)تأسیسات سشهایص  -6

 تشج خٌك کي کٌذاًسَس َّایی شیکٌذاًسَس تثخی سایش
 1 #تدْیضات تثذیل کٌٌذُ حشاستی 

 ضواسُ ضٌاسایی دستگاُ

 سبسًذُ    

 هذل    

 (Tons)ظزفیت     

    
 (HP)قذرت في 

 راًذهبى/ ًَع الکتزٍهَتَر 

 2ًَع في    

 
 ضواسُ ضٌاسایی دستگاُ تشج خٌك کي کٌذاًسَس َّایی کٌذاًسَس تثخیشی سایش

 ذُسبسً    

 هذل    

 (Tons)ظزفیت     

    
 (HP)قذرت في 

 راًذهبى/ ًَع الکتزٍهَتَر 

 ًَع في    

 
 ضواسُ ضٌاسایی دستگاُ تشج خٌك کي کٌذاًسَس َّایی کٌذاًسَس تثخیشی سایش

 سبسًذُ    

 هذل    

 (Tons)ظزفیت     

    
 (HP)قذرت في 

 راًذهبى/ ًَع الکتزٍهَتَر 

 ًَع في    

 

                                                 
 (Propellerپرٍاًه، هلخي  -Centrifugal /2گريس از هركسي  -1: )ًَع في -2



[Type text] 

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  يسي و ارزيابي صرفهمم
 :تدْیضات گشهایص ٍ دستگاُ ّای تَْیِ هغثَع -7

      
 هحل ًصت دستگبُ

      
 ضوبرُ ضٌبسبیی

      
 فضبّبی تحت پَضص

      
 (m2)هسبحت فضبّب 

      
 سبسًذُ

      
 تؼذاد ٍاحذ

      
2 1ًٍَع ٍاحذ

 
      

 فٌْبی دهٌذُ ضخصِ

 (CFM/HP)ظزفیت 

 (AMPs/Volts/Phase)هقبدیز

 راًذهبى/ًَع الکتزٍهَتَر

      
      
      

      
 فٌْبی هکٌذُ

 (CFM/HP)ظزفیت

 (AMPs/Volts/Phase)هقبدیز

      
      

      
 فٌْبی کٌذاًسَر

 (CFM/HP)ظزفیت 

 راًذهبى/ًَع الکتزٍهَتَر

      
      

      
 (CFM)تؼَیض َّا 

      
 تؼذاد کوپزسَر

 (Tons)ظزفیت تجزیذ

 ظزفیت الکتزٍهَتَر

 راًذهبى هَتَر

      
      

 

                                                 
: H6يًَيت هيتر، : H5في كَيل سقفي ٍ زهيٌي، : H4رادياتَر شَفاش،: H3هذايتي، : H2تشعشعي،  -H1 2: )ًَع ٍاحذ تأهيي گرهايش -1

 (ساير هَارد: H7پوپ حرارتي، 

آبي ٍ تبخيري، كَلر: C5كَلرگازي، : C4هَاسازهاي چٌذ هٌطقه اي، : C3في كَئل، : C2پكيج سقفي، : C1: )ًَع ٍاحذ تأهيي سرهايش -2

C6 :،اسپليت يًَيتهاC7 :ساير هَارد) 



  

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 :تدْیضات گشهایص ٍ دستگاُ ّای تَْیِ هغثَع -7اداهِ 

 کَیل گزهبیص الوٌت ثزقی      

 (Volts/AMPs/Phase)ظزفیت 

 (kw)تَاى هصزفی 

 سیستن گزهبیص گبسسَس

 LPGگبس هبیغ /  N.gasگبسطجیؼی/ًَع گبس هصزفی

 (KJ/Btu)اًزصی ٍرٍدی 

 (KJ/Btu)اًزصی خزٍجی 

 (m3/hr)دثی آثگزم تَلیذی 

 (C°)درجِ حزارت ٍرٍدی

 (C°) درجِ حزارت خزٍجی

 هیشاى ثخبر تَلیذی

(1b/hr/ton/hr) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 کَیل سزهبیص      

 (C°)درجِ حزارت ٍرٍدی 

 (C°)درجِ حزارت خزٍجی 

      

      

 ثزًبهِ سهبًی ثْزُ ثزداری رٍساًِ      

 رٍسّبی ّفتِ

 پٌجطٌجِ

 جوؼِ ٍ رٍسّبی تؼطیل

      

      

      

 ع فیلتز ٍ ٍضؼیت آىًَ      

 



[Type text] 

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 :هالحظات سیستن کٌتشل -8

: هَاسدی هاًٌذ)فْشست اضكال هختلف تْشُ تشداسی اص سیستن ّای اغلی گشهایص ٍ سشهایص    

 ...(خاهَش، کٌتشل ّا ٍ سایش / تْشُ تشداسی ػادی، صهاى تٌذی سٍضي

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 ًوَداس ٍ عشحَاسٓ سادُ اص سیستن کٌتشل پوپْا ٍ فٌْا -9

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
* Sketch diagram    



[Type text] 

 

 هاي مكانيكي  پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 :سیستن ّای في -10

تشًاهِ صهاًی 

تْشُ تشداسی 

 سٍصاًِ

ًَع کٌتزل 

 /دستی)

 (خَدکبر

 2سزػت
 /ٍرٍدی

 خزٍجی
 9ًَع

ًَع 

 /الکتزٍهَتَر

 راًذهبى

هطخصبت 

 هَتَر

ظزفیت 

في 
CFM 

 ضوبرُ سبسًذُ هذل
/ هٌطقِ 

 هسبحت 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 :ّای آتگشم هػشفی سیستن – 7
 تاسیخ ًػة هَلؼیت ظشفیت ٍسٍدی اًذاصُ ٍ تؼذاد

 هٌثغ تأهیي اًشطی
 

 ظشفیت هٌثغ رخیشُ       تٌظین آکَاستات
تؼذاد پوپْای تاص 

 چشخص آب

صهاى تیطتشیي هػشف 

 آتگشم

 HPلذست پوپْا 

ػایك حشاستی هٌثغ دٍ 

 خذاسُ

ّای ػایك حشاستی لَلِ 

 آتگشم

 

 تخویي هػشف هاّاًِ

 اص  تا اص  تا تا اص تاسیخ صهاى تیطتشیي هػشف آتگشم

 

                                                 
 Roof Ventilator)هَاكش سقفي  -4/پرٍاًه اي -Vane/3جرياى هحَري، -2/گريسازهركسي -1: )ًَع -1

 (سرعت هتغير -3/دٍ سرعته -2/تك سرعته -1: )سرعت -2



  

 

 های الكتریكی  پرسشنامه سیستم:  3 –الف  

خَئی اًشطی گشدآٍسی  تا آًدا کِ هوكي است، اعالػات الصم سا دس هَسد ساّكاسّای غشفِ

ّن تا حذ هوكي ّویي کاس سا  2 سا تكویل کٌیذ ٍ تشای تخص 1اعالػات الصم تشای تخص . کٌیذ

 .اًدام دّیذ

ّای تَصیغ  ّای تضسگ هتؼلك تِ ضشکت ػوَهاً تشاًسفَسهاتَسّا دسساختواًْا ٍ هدوَػِ

 .اعالػات الصم دس ایي هَسد سا ًیض فشاّن کٌیذ. تاضذ هی

ّای دیگش رکش ًطذُ است،  اص تشگِ اعالػات ػوَهی تشای ًَضتي اعالػاتی کِ دس تخص

ّای الصم تشای گشدآٍسی اعالػات سٍضٌایی تػَست صیشًَیس ًَضتِ ضذُ  ساٌّوائی. یذاستفادُ کٌ

 .ّای اضافی استفادُ ًوائیذ دس هَالغ لضٍم اص تشگِ. است

 
 هاي الكتريكي پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه

 ّای تَلیذ تشق  سیستن -1

 ٍلتاط 

 فاص 

 تؼذاد فیذسّا 

 (KVA)دیواًذ کل  

 



[Type text] 

 

 تدْیضات تاتلَّا  -2

 کاسخاًِ تَلیذ کٌٌذُ  1فیذس ضواسُ 

 هذل

 لذست ًاهی  هطخػات تدْیضات 

 تاسّای تحت پَضص 

 

 کاسخاًِ تَلیذ کٌٌذُ  2فیذس ضواسُ 

 هذل

 لذست ًاهی  هطخػات تدْیضات 

 تاسّای تحت پَضص 

 

 تشاًسفَسهاتَسّا  -3

 هطخػات تشاًسفَسهاتَس 

 س لَی ٍلتاط فطا 

 ٍلتاط فطاس ضؼیف 

 (KVA)تَاى ًاهی  

 تؼذاد فاص  

 تؼذاد تشاًسفَسهاتَسّا 

 کاسخاًِ تَلیذ کٌٌذُ  

 هذل تشاًسفَسهاتَس 

 



  

 

 ّای خاصًی اغالح ضشیة لذست  تاًك -4

 (KVAR)ظشفیت خاصى  

 هحل ًػة  

 

 های روشنایی  سیستم –ممیسی انرشی 

ئن ٍاختػاسات ًػة ضذُ تش سٍی آًْا تاضٌذ، اعالػات ّا داسای ػال ّا ٍ چشاؽ اگش الهپ

سٍش ٍ خذاٍل ریل تخَتی اص ػْذُ ایي کاس تش . ضَد هشتَط تِ سٍضٌایی تِ ساحتی گشدآٍسی هی

تَاى  خذاٍل ایي غفحِ هشتَط تِ اعالػات کل سیستن تشق تَدُ ٍ اص خذٍل غفحِ تؼذ هی. آیذ هی

تَاى ایي خذٍل سا دس یك غفحِ گستشدُ  حتی هی. هدوَع هػشف اًشطی سٍضٌایی سا تذست آٍسد

 . ایداد ٍ تشای یك ساختواى تضسگ تكاس گشفت

آٍسی ضَد ٍ دس غَست لضٍم ضواسُ اتالْا  اعالػات هشتَط تِ سٍضٌایی تایذ اتاق تِ اتاق خوغ

 .سا ًیض دس خذٍل گٌداًذُ ضَد

 ػالئن ٍ اختػاسات چشاغْای سٍضٌایی

 فلَئَسسٌت هستغیلی

4     2 X 4      F 

 ػالهت ًَع چشاؽ              پَضص چشاؽ   

 اًذاصُ چشاؽ       ّا تؼذاد الهپ

 :پَضص چشاؽ 

 P; سْوَی 

 O; پالستیك ضفاف 

   MT; سایش اًَاع 

 S; ًَع سغح تشآهذُ 



[Type text] 

 

 I; ًَع غٌؼتی 

 :سایش هٌاتغ ًَسی

4  0       H  P  S  

 ًَع            (  ٍات ) لذست     

 :اًَاع  

 MV; تخاس خیَُ 

 MH; هتال ّالیذ 

 I( ; سفیذ) دسخطاى 

 HPS; سذین پش فطاس 

 CF( ; کن هػشف ) فلَئَسسٌت فطشدُ 

 



  

 

 هاي الكتريكي پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 خذٍل اعالػات سٍضٌایی  – 5

 ًَع هحذٍدُ
تؼذاد 

 چشاغْا

تَاى 

 تاالست
 ساػات کاس

ًَسدّی 

 (َهيل)

استفاع تمشیثی 

 ًػة

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       خوغ کل

 



[Type text] 

 

 هاي الكتريكي پرسشنامه سيستم –جويي انرشي  مميسي و ارزيابي صرفه
 (EMCS)یت اًشطی ّای کٌتشل ٍ هذیش سیستن – 6

 :هٌغمِ ٍ هحذٍد کٌتشل هشکضی          :ظشفیت ٍتَاى سیستن 

 :سیستن کاهپیَتشی           :سال ساخت

 :هذل ٍ ضواسُ هذل            :ساصًذُ 

 :تلفي، سین، فیثش ًَسی، سایش : ًَع استثاط تا سیستن 

 تَضیحات اضافی 

 هطخػِ آهادُ کاس تكاس گشفتِ ضذُ هالحظات

 شًاهِ صهاًی لغغ ٍ ٍغلت   

 لغغ ٍ ٍغل تْیٌِ    
 دٍسُ صهاًی   
 (تماضا)هحذٍدیت دیواًذ    
 تٌظیوات ضة ٍ سٍص   
 خَئی کٌٌذُ کٌتشل غشفِ   
 تَْیِ    
 اًتخاب دیگ آب گشم    
 اًتخاب چیلش    
 اًتخاب آب سشد    
 کٌتشل آب کٌذاًس   
 حذ دیواًذ چیلش    
 ایی کٌتشل سٍضٌ   
 کٌتشل ٍ پایص اص ساُ دٍس دیگ تخاس    
 سایش   

 

 

 

 


