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) ٢پيوست شماره (
 

 چك ليست  مميزي انرژي در ساختمان هاي اداري
  

 
 
كاهش مصرف در بخش روشنايي با حداكثر استفاده از روشنايي روز   

 خير بله نقاط و نكات قابل مميزي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي رديف
درخواست اقدام اصالحي مورد نياز / 

 توضيحات/ ساير اطالعات اضافي

   آيا پنجره ها و چراغ هاي سقفي را تميز مي كنيد؟ ١
) PMدر برنامه سرويس و نگهداري منظم(

پيش بيني گردد. 

٢ 
آيا بگونه اي برنامه ريزي شده است كه حداكثر استفاده از نور خورشيد در محل 

 با تغيير دكوراسيون و چيدمان مجدد اتاق   كار بعمل آيد؟

٣ 
آيا براي كاهش اثرات بازتاب نور خورشيد، چيدمان اتاق را طوري تنظيم نموده ايد 

 "   كه نور خورشيد از پهلو به ميزكار بتابد؟

۴ 
آيا در زمان هاي وجود نور خورشيد در فصل زمستان موانع نورگير و پرده هاي 

   پارچه اي را باز مي كنيد؟

با اينكار عالوه بر استفاده حداكثري از روشنايي 
طبيعي،ورود انرژي خورشيدي از بار گرمايش 

 مورد نياز فضا نيز مي كاهد

۵ 
آيا در ساختماني كه فاقد سيستم تهويه مطبوع است ،انواع نورگير و پرده هاي پارچه 

   اي را در تابستان باز مي كنيد حتي اگر فضاي اتاق كمي بيشتر گرم شود ؟

پرده و كركره بايد به گونه اي تنظيم يا كنار 
زده شوند كه ضمن دريافت نور طبيعي 

 غير مستقيم،انرژي تابشي خورشيد باعث 
 افزايش بار سرمايي اتاق نگردد

۶ 
آيا جاهائيكه نور خورشيد اتاق را به اندازه كافي روشن مي كند، تعداد المپ ها را 

   كاهش داده و يا نور آنها را كم كرده ايد؟ 
 ) Luxاينكار با اندازه گيري ميزان نور( 
 در اتاق،تعيين مي گردد.

٧ 
آيا در اتاقهايي كه نور طبيعي به اندازه كافي مي باشد، ارتفاع چراغ هاي روشنايي را 

"   بر روي سطح كار (ميز ، تجهيزات) كاهش مي دهيد؟ 

٨ 

آيا حتي االمكان سطوح كاري (ميز، دستگاهها و ...) به پنجره 
 نزديك مي باشد؟ 

 
  

استفاده از نور طبيعي خورشيد، مقداري حرارت 
را نيز به دنبال خواهد داشت لذا بايد تعادلي بين 
اين دو ايجاد نمود در بسياري از حاالت پنجره 
هاي دو جداره ميزان حرارت ورودي را كاهش 

مي دهند ولي همچنان نور كافي به اتاق وارد 
 مي شود



) ٢پيوست شماره (
 

 چك ليست  مميزي انرژي در ساختمان هاي اداري
 
 
 بهينه سازي و كاهش مصرف در بخش روشنايي  

 خير بله نقاط و نكات قابل مميزي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي رديف
درخواست اقدام اصالحي مورد نياز / 

 توضيحات/ ديگر اطالعات اضافي

   آيا زماني كه فردي در اتاق حضور ندارد، المپ آن اتاق را خاموش مي كنيد؟ ١

بطور كلي از المپ هاي كم مصرف 
مهتابي استفاده شود، اگر فاصله زماني بين 

 تا ۴روشن وخاموش كردن چراغ بيش از 
 دقيقه باشد، الزم است تا المپ خاموش ٧

شود ولي اگر زمان خاموش ماندن چراغ 
كمتر از اين مقدار است روشن ماندن 

 چراغ اشكالي نخواهد  داشت

٢ 
آيا براي روشنايي بخش هاي مختلف از كليدهاي مجزا استفاده مي كنيد؟ 
   (كنترل كنيد،هر كليد چند عدد المپ و چه فضا هايي را روشن مي نمايد)

براي اينكه بتوان در بخش هايي كه از چراغ 
 استفاده نمي شود انها را خاموش كرد

٣ 
آيا در ساعات غيراداري كه ساختمان مورد نظافت قرار مي گيرد، فقط چراغ هاي 

   همان بخش روشن مي شود؟

با منطقه بندي كليدزني و يا با نصب 
حسگرهاي حضور اينكار ممكن  

 مي گردد.

۴ 
آيا چراغ هاي تابلوهاي عالئم راهنمايي مانند اتاق كنفرانس، مسير خروج، اتاق 

   تجهيزات و ... را در طول روز خاموش نگه مي داريد؟

بهتر است اينگونه عالئم از يك تابلوي برق 
تغذيه شوند تا در موارد غير ضرور ، 

 از همانجا خاموش گردند

۵ 
آيا در طول شب چراغ هاي تزئيني را خاموش مي كنيد و فقط چراغ هاي مربوط 

   به حفاظت و امنيت را روشن مي گذاريد؟

با داشتن تابلوي برق و كليد مجزا بوسيله  
مسئول تاسيسات يا مدير انرژي  

 انجام مي گيرد

   آيا قاب ،رفلكتور و حباب چراغ ها را بطور دوره اي تميز مي كنيد؟ ۶
كليه اجزاي فوق بسته به ميزان آلودگي محيط 

  ماه يكبار تميز شوند۶ تا ٣بايد هر 

٧ 
آيا هر جا كه امكان دارد ، به جاي استفاده از چند المپ التهابي ، از يك المپ 

   مهتابي يا كم مصرف(با نور معادل مجموع آنها) استفاده مي كنيد؟

 وات رشته اي مي توان از ١٠٠بجاي هر المپ 
 وات استفاده ١٨ وات يا كم مصرف ۴٠مهتابي 

 نمود.

٨ 
آيا در جاهائيكه ارتفاع سقف و ارتقاع المپ از سطح زمين زياد است به جاي 

   المپ هاي رشته اي از المپ هاي كم مصرف استفاده مي نماييد
چون عمر المپ هاي رشته اي كمتر بوده و 

 موقع تعويض با مشكل روبرو مي شويد

٩ 
آيا در جاهائيكه المپ هاي فلورسنت برداشته شده اند، باالست آنها نيز از مدار 

   خارج شده است؟
حتما باالست آنها را نيز از مدار خارج كنيد تا 

 انرژي اضافي در آن قسمت تلف نشود

١٠ 
آيا در زمان تعويض المپ هاي سوخته، از المپ هاي با بازده باالتر و وات كمتر 

   استفاده مي كنيد؟ 
براي همه انواع المپهاي قديمي جايگزين كم 

 مصرف و راندمان باال وجود دارد

 



) ٢پيوست شماره (
 

١١ 
آيا در همه مكان هاي ساختمان المپ هاي رشته اي با المپ فلورسنت فشرده 

CFLجايگزين شده اند؟    
با اينكار بيش از نيمي از توان مصرفي كاهش 

 مي يابد.

١٢ 
و اعالنات  از المپهاي ديود (Exit sign)آيا در چراغ هاي تابلوهاي راهنمايي 

    استفاده شده است ؟(LED)نوري 
 در كنارمصرف كمتر طول LEDالمپهاي 

عمر بسيار بااليي دارند 

١٣ 

آيا در سالن هايي مانند سالن كنفرانس و يا سالن هاي مشابه كه فضاي بيشتري دارند 
 جهت كنترل روشنايي كليدهاي مختلف نصب شده است؟

 ( بتوان روشنايي فضاهايي كه مورد نياز نيست را خاموش كرد)
  

اينكار با منطقه بندي كليد زني ميسر  
 خواهد بود

    آيا المپ ها و قاب هاي اضافي دراتاق هاي اداري جمع آوري شده است؟ ١۴

   آيا بر روي ميزهاي كار از چراغ مطالعه با المپ كم مصرف استفاده شده ؟ ١۵
با وجود روشنايي موضعي مي توان چراغهاي 

 سقفي را در موارد غير ضرور خاموش كرد

١۶ 
آيا در پايان روز و در پايان هفته فقط المپ هاي روشن مي ماند كه مورد نياز 

   است؟
توسط مسئول حراست يا مدير انرژي  

 قابل كنترل مي باشد

 با انجام مميزي سريع مشخص مي شود   چند درصد روشنايي درپايان ساعت اداري و روز هاي تعطيل اداره روشن مي ماند؟ ١٧

    آيا المپ هاي بيرون و ورودي ساختمان با نوع فلورسنت جايگزين شده اند؟ ١٨

١٩ 
آيا همواره باالست هاي سوخته را با باالست هاي پربازده وكم وات جايگزين مي 

   كنيد؟ (در زمان خريد باالست به وات مصرفي آن دقت شود)
بازده باالست هاي الكترونيكي از باالست هاي 

 مغناطيسي موجود باالتر است

٢٠ 
آيا در جاهائيكه زياد از حد روشن شده است سطح روشنايي را (كه در اغلب موارد  

   بيشتر از استاندارد مورد نياز است) كاهش داده ايد؟

در چراغ هاي فلورسنت دوتايي مي توان يكي 
از المپ ها را برداشت و باالست مربوطه را نيز 

 از مدارخارج نمود

٢١ 
آيا جهت افزايش سطح بازدهي سيستم روشنايي، ديوارها ،سقف ها و كف اتاق را 

   بطور منظم شستشو و تميز مي نماييد؟
اينكار باعث بازتاب و توزيع مناسب تر نور در 

 اتاق مي گردد 

 "   آيا ديوارها وسقف ها را با رنگ روشن رنگ آميزي كرده ايد؟ ٢٢

٢٣ 
آيا در جاهائيكه مورد نياز نيست پارتيشن ها را كوتاه و يا بطور كلي حذف نموده 

   ايد؟

انجام دادن امور بصورت گروهي به نور 
كمتري نياز خواهد داشت (نسبت به حالتي كه 
كارها بصورت جداگانه در فضاهاي جدا گانه  

 انجام پذيرد)

٢۴ 
آيا در محوطه و پاركينگ بجاي پروژكتور گازي از المپ هاي كم مصرف، مانند 

   بخار سديم استفاده شده است؟ 
 ۴٠٠ و ٢۵٠توان مصرفي المپهاي گازي 
 وات مي باشد

   آيا المپ هاي مهتابي سوخته در اولين فرصت تعويض مي شوند؟ ٢۵
در غير اين صورت موجب آسيب ديدن 

 باالست مي شود

٢۶ 
آيا در جاهايي كه ممكن است از تايمر براي روشن و خاموش شدن المپ ها 

 استفاده از كليد هاي تايمري در راهروها    استفاده شود؟

٢٧ 
آيا در محوطه بيروني ساختمان از فتوسل براي روشن و خاموش كردن المپ 

   استفاده مي شود؟

با نصب فتوسل فقط در زمانهايي كه از نور 
طبيعي كاسته ميشود،چراغها روشن 

   مي شوند



) ٢پيوست شماره (
 

 

 چك ليست  مميزي انرژي در ساختمان هاي اداري
  

 
 
كاهش تلفات انرژي از پوسته و جداره هاي خارجي ساختمان  

 خير بله نقاط و نكات قابل مميزي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي رديف
درخواست اقدام اصالحي مورد نياز / 

 توضيحات/ ديگر اطالعات اضافي

   آيا در و پنجره هايي كه درست بسته نمي شوند ، تعمير شده اند؟ ١
) PMدر برنامه سرويس و نگهداري منظم(

 پيش بيني گردد

٢ 
آيا جداره هاي پنجره هاي شكسته شده و نوارهاي درز بندي پوسيده يا خراب شده 

 "   را تعويض نموده ايد؟

٣ 
آيا كليه درهاي خودكار به جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح بسته شدن 

   خودكار، تنظيم سرعت بسته شدن درهاي خودكار بازرسي شده اند؟
توسط مسئول حراست يا مدير انرژي  

 قابل كنترل مي باشد

۴ 
آيا درزهاي سقف هاي بازشو بدون استفاده و يا كانال ها و دودكش هاي ترك 

   خورده، مسدود شده اند؟
وجود هر گونه درز و شكاف مي تواند منجر به 

 ايجاد مكش هوا و تلفات انرژي گردد

۵ 
آيا از روش هاي هشدار دهنده به كاركنان جهت پرهيز از بازگذاشتن پنجره ها در 

   خالل بهره برداري از تجهيزات سرمايش و گرمايش استفاده كرده ايد؟
بصورت ابالغ يك دستور العمل الزم االجراء 

 به كليه كاركنان 

۶ 
آيا از عالئم هشدار دهنده روي ديوارهاي مجاور درهاي پررفت و آمد به منظور 

   رعايت حداقل ميزان باز و بسته كردن اينگونه درها استفاده شده است؟

نصب پوسترهاي آموزشي و آگاهسازي 
ترجيحا مصور و با ذكر مثال عددي از ميزان 

 تاثير اينكار در صرفه جويي 

٧ 

آيا از چسب ها ، نوارها و ساير لوازم مناسب براي درزبندي و هوابندي كليه بازشوها 
و مجاري ورود و نفوذ هوا مانند اطراف بازشوها ، دريچه ها و سيستم هاي سرمايش 

 و گرمايش ديواري و پنجره اي استفاده مي نماييد؟
  

 %١٠كاهش تلفات نفوذ و فرار هوا حداقل 
از مصرف گرمايش و سرمايش مي كاهد 

٨ 
آيا از بسته بودن و درزبندي مناسب درهاي راهروها و پشت بام و خرپشته ها حصول 

   اطمينان داريد؟

اينكار از ايجاد گردش و كوران 
 هواي سرد (تلفات حرارتي)در داخل 

 ساختمان جلوگيري مي نمايد

٩ 
آيا مديران ادارات و مسئولين ساختمان را نسبت به امكان صرفه جويي انرژي از 

   طريق بستن پرده ها و كركره ها در هنگام خروج از اداره آگاه نموده ايد؟

بصورت ابالغ يك دستور العمل 
الزم االجراء به كليه كاركنان به 

همراه يك چك ليست حاوي انجام 
به ترتيب چند كار،در زمانهاي 

خروج از اتاق در پايان      وقت 
 اداري
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 چك ليست مميزي انرژي در ساختمان هاي اداري

 
 
بهينه سازي انرژي در سيستم گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع  

 خير بله نقاط و نكات قابل مميزي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي رديف
درخواست اقدام اصالحي مورد نياز / 

 توضيحات/ ديگر اطالعات اضافي

١ 
 درجه ۵/٢٢آيا در فصل سرما (زمستان) ترموستات اتاق را حداكثر در دماي 

 سانيتگراد تنظيم مي نماييد؟
  

ترمستات هاي اتاقي فقط بوسيله مسئول انرژي 
 ساختمان بطور فصلي تنظيم گردد

٢ 
آيا سيستم گرمايش را يك ساعت قبل از پايان ساعت كار و خروج كارمندان 

  خاموش مي كنيد؟ 
در برنامه روزانه مسئول نگهداري تاسيسات پيش 

 بيني وبا رعايت اصول فني انجام گيرد 

٣ 

آيا در فصل سرما، سيستم گرمايش را در خالل زمستان يك ساعت پيش از ورود 
كاركنان به محل روشن مي كنيد و سپس به تدريج دماي بهينه (شرايط آسايش 

 حرارتي) را تنظيم مي كنيد؟
  " 

۴ 
 درجه سانيتگراد ٢۶آيا در فصل گرما (تابستان) ترموستات اتاق را حداقل در دماي 

   تنظيم مي نماييد؟
ترمستات هاي اتاقي فقط بوسيله مسئول انرژي 

 ساختمان بطور فصلي تنظيم گردد

۵ 
 درجه سانتگراد ١٩آيا نقطه تنظيم ترموستات ها در اتاق هاي انتظار و راهروها را به 

   كاهش مي دهيد؟
%مصرف سوخت ٨ درجه كاهش دما حدود ١هر 

 را كم مي كند

۶ 
آيا سيستم سرمايش را در خالل تابستان يك ساعت پيش از ورود كاركنان به محل 

   روشن مي نماييد؟

به تدريج، زمان بهينه را بر اساس تجربه و تغيرات 
درجه حرارت محيط به حداقل ممكن كاهش 

 دهيد

٧ 
آيا سيستم كنترل درجه حرارت را مورد بازبيني قرار مي دهيد تا از عملكرد سيستم 

   اطمينان حاصل نماييد؟
بهتر است ترموستات هاي اتاقي بعد از تنظيم 

 دما،توسط مدير انرژي قفل شوند

٨ 
آيا فضاهاي بالاستفاده را از ساير فضاها جدا نموده ايد و سيستم گرمايش و 

 حتي فضاهايي هم كه كم استفاده ميشوند   سرمايش را در آنها خاموش مي كنيد؟

٩ 
 را بسته به تغييرات درجه حرارت محيط در صورت نياز HVACآيا تجهيزات 

  واقعي و نه به صرف تاريخ زماني مورد استفاده قرار مي دهيد؟ 

 خرداد ماه هر ١۵(به طور مثال سيستم سرمايش را 
سال به صرف تجربه هاي سال قبل لزوماً روشن 

 نكنيد)

١٠ 
آيا در فضاهاي كم جمعيت ويا فضاهايي با زيربناي بزرگ كه از آنها بطور موردي 

 مانند: سالن هاي آمفي تاتر و جلسات    استفاده مي شود، از گرمايش و سرمايش موضعي استفاده مي كنيد؟

١١ 
اگراز آبگرم براي گرمايش استفاده مي كنيد، آيا درجه حرارت آبگرم را به ميزان 

   حداقل تأمين آسايش و نياز به كاهش مي دهيد؟

ترجيحا ديگ تامين آبگرم مصرفي ساختمان را از 
سيستم گرمايش تفكيك كرده و دماي آنرا روي 

  درجه تنظيم نماييد۴۵

١٢ 

آيا يك دوره آموزش تخصصي مديريت انرژي براي مسئولين فني و مهندسين 
ساختمان براي درك بهتر از چگونگي بهره برداري بهينه از سيستم ها ي گرمايش و 

 تهويه مطبوع تدارك ديده ايد؟
 اعزام افراد به مركزآموزش مديريت انرژي   

١٣ 
آيا فرد آموزش ديده اي را بعنوان مدير انرژي ساختمان تعيين و 

   بكار گمارده ايد؟
وجود فرد متولي جهت پيگيري اهداف 

 مديريت انرژي امري ضروري است



) ٢پيوست شماره (
 

١۴ 
آيا كليه وسايل مانند پرده ها و كركره ها را قبل از ترك اتاق ها در خالل فصول 

   سرد مي بنديد؟
اين كار باعث كاهش تلفات حرارت درطول 

 شب خواهد شد

١۵ 

بعضي از فضاهاي ساختمان كه در مجاورت اتاق هاي گرم شده قرار دارند و يا 
گرمايش مورد نياز خود را از تششع خورشيد از طريق پنجره ها دريافت مي نمايند، 

غالبا نياز به سيستم گرمايشي ندارند ، آيا در اينگونه فضاها در صورت عدم دسترسي 
به ترموستات، لوازم گرمايشي موجود از قبيل رادياتورها ، فن كوئل ها را خاموش 

 مي كنيد؟

  

با اندازه گيري دما در اين گونه فضاها طي 
فرايند مميزي انرژي،در صورت كفايت درجه 

حرارت محيط و تامين محدوده آسايش 
 حرارتي،اينكار توصيه مي گردد 

١۶ 
آيا پنجره ها را در طول فصل تابستان از معرض تابش مستقيم نور خورشيد، به وسيله 

 نصب سايبان هاي متحرك موثر مي باشد   سايبان ها ونورگيرهاي مناسب محفوظ نگه مي داريد؟

١٧ 
آيا در واحدهاي مستقل و كم تردد،سيستم تهويه مطبوع مانند كولرهاي گازي 

   پنجره اي را تنها در موارد لزوم روشن مي كنيد؟

 ساعت خالي از ١در فضاهايي كه بيش از 
سكنه است كليه اين تجهيزات را خاموش 

 نماييد

   آيا مسير كانالهاي هواي سرد وگرم در فضاي آزاد عايق كاري شده است؟ ١٨
گاها عايق كاري موجود نيز نياز به تعمير و 

 بازسازي دارد

 استفاده از دمپر اتوماتيك مناسب تر است   آيا دريچه ورودهواي تازه در سيستم هاي تهويه مطبوع را تنظيم مي كنيد؟ ١٩

٢٠ 
آيا از تجهيزات قفل كننده ترموستات ها جهت جلوگيري از تغيير تنظيمات انجام 

   گرفته فصلي و عدم دستكاري افراد، استفاده مي كنيد؟
اينكاربا برداشتن كليد گردنده ترموستات 

 ممكن مي باشد.

٢١ 
آيا از ترموستات هاي قابل برنامه ريزي جهت تنظيم درجه حرارت براي طول شب 

   كه معموالً دماهاي آسايش پايين تر است ، استفاده مي كنيد
 ٢دماي آسايش حرارتي در طول شب ها تا 

 درجه نسبت به روز قابل تغيير است

٢٢ 

اگر سيستم سرمايش و گرمايش توسط سيستم كاميپوتري كنترل مي شود، آيا برنامه 
هاي زمانبندي آن متناسب با نوع رفت و آمد  يا اشغال فضاي ساختمان اداري مي 

باشد؟ 
  

اگر ساختمان مجهز به سيستم كنترل 
 ) مي باشد،بازنگري BMSهوشمند( 

تنظيمات آن با اعمال نكات مذكور 
 ضروري است

٢٣ 
 درجه سانتي گراد ٢٢آيا دماي حداقل سيستم خنك كن (كولر گازي)روي 

   محدود شده وخاموش شدن آن درزمان بدون حضور افراد تنظيم شده است؟
عدم امكان كاهش دماي تنظيم كولر هاي 

 گازي و اسپيليت ها از اين ميزان

٢۵ 
آيا بدنه ديگ آبگرم ،مسير لوله كشي آب گرم و يا بخار ،كلكتورها ومنابع 

   دوجداره عايق كاري شده اند؟
گاها عايق كاري موجود نيز نياز به تعمير و 

 بازسازي دارد

٢۶ 
آيا در صورت وجود فن تخليه هوا در سرويس هاي بهداشتي،آشپزخانه و اتاق 

   نگهباني يا استراحت، در زمان عدم حضور افراد خاموش مي شود؟
با استفاده از حسگر حضور افراد مي توان 

 همزمان روشنايي و تهويه را كنترل كرد

 

 



) ٢پيوست شماره (
 

 چك ليست مميزي انرژي در ساختمان هاي اداري

 
 
 مديريت مصرف انرژي درتجهيزات اداري   

 

 خير بله نقاط و نكات قابل مميزي و فرصت هاي صرفه جويي انرژي رديف
درخواست اقدام اصالحي مورد نياز / 

 توضيحات/ ديگر اطالعات اضافي

١ 
آيا كامپيوترها و مونيتورها در مدت زمان بال استفاده براي رفتن سريع به حالت 

  تنظيم شده اند ؟(Standby mode)آماده بكار 
  

 دقيقه از كامپيوتر استفاده ۵چنانچه به مدت 
 قرار گيرد.  Stand byدر حالت ،نشود

٢ 
آيا درصورت فراموشي پرسنل در  پايان وقت اداري روزانه  و در آخر هفته 

كامپيوترها  خاموش مي شوند؟ 
  

 دقيقه از كامپيوتر استفاده ٣٠چنانچه به مدت 
  شودShutdown،بطور خودكار نشود

٣ 
آيا دستگاه هاي كپي در مدت زمان بال استفاده براي رفتن به حالت صرفه جويي 

 تنظيم شده اند ؟ (Energy Saving mode)انرژي 
  

 استفاده كپي دقيقه از ١۵چنانچه به مدت 
  قرار گيرد..E.Sدر حالت ،نشود

۴ 
آيا درصورت فراموشي پرسنل در  پايان وقت اداري روزانه  و در آخر هفته دستگاه 

 هاي كپي خاموش مي شوند؟
  

 استفاده كپي دقيقه از ۴۵چنانچه به مدت 
  شودShutdown،بطور خودكار نشود

۵ 
آيا دستگاه فاكس در پايان كارروزانه خاموش مي شود و يا در موارد بال استفاده 

  تنظيم شده اند ؟(Sleep mode)براي رفتن به حالت خواب 
  

 استفاده كپي دقيقه از ١۵چنانچه به مدت 
  قرار گيرد.Stand byدر حالت ،نشود

۶ 
  در كليه windowsآيا كليه تنظيمات نرم افزاري فوق توسط سيستم عامل 

كامپيوترها انجام گرفته است؟ 
  

اينكار توسط مسئول واحد اداري با پيگيري 
 مدير انرژي دستگاه ميسر خواهد بود

٧ 

قابليت   خريد تجهيزات و لوازم اداري از نوع كم مصرف با راندمان باال و داراي
 Energy و مجهز به كليد قرار گرفتن در وضعيت  Standbyورود به حالت

Saving  در كليه خريد هاي جديد 
  

 Energy Star مدل هاي داراي برچسب  
 قابليت هاي مذكور را دارند

 
 
 
 

 


