
 هویشی اًزصیابشار ٍ هلشٍهبت 

بزای اًدبم یه هویشی سزیغ بِ ابشارّب ٍ هلشٍهبتی بِ ضزح سیز ًیبس ابشار ٍ هلشٍهبت هویشی اًزصی سزیغ 

 :خَاّذ بَد

 تین هویسی انرشی( الف 

ّبی هٌْذسی بزق ٍ ًفز وبرضٌبس آهَسش دیذُ در ایي سهیٌِ ٍ غبلببً بب تخصص 2ایي تین هتطىل اس حذالل 

 .هىبًیه هی ببضٌذ

 اسناد و هذارک ( ب 

 سبل گذضتِ  2وپی لبَض هصزف بزق ٍ گبس سبختوبى عی  -

 ّبی هؼوبری ٍ اس بیلت سبختوبى ًمطِ -

  (داخلی ٍ هحَعِ) ّبی خبًوبیی ٍ چیذهبى رٍضٌبیی فضبّب ًمطِ -

 ّبی خبًوبیی ٍ چیذهبى تأسیسبت ٍ هَتَرخبًِ هزوشی ًمطِ -

 آهار و اطالعات ( ج

 لیستی اس ولیِ لَاسم ٍ تدْیشات هصزف وٌٌذُ اًزصی داخلی سبختوبى  -

 (تأسیسبت سزهبیطی، گزهبیطی ٍ رٍضٌبیی : ضبهل) هطخصبت فٌی تدْیشات هزوشی  -

 اس سبختوبى ٍ پزٍفیل سهبًی حضَر در سبختوبى ( وبری)بزداری اعالػبت هزبَط بِ سبػبت بْزُ -

 ّبی گبس سبیی هحل استمزار تببلَّبی بزق ٍ ایستگبُهطخصبت وٌتَرّبی بزق ٍ گبس ٍ ضٌب -

 گیری ساده های انذازهترخی دستگاه( د

 گیزی پبراهتزّبی خزیبى، ٍلتبص ٍ ضزیب تَاى بزای اًذاسُ Data loggerهَلتی هتز یب دستگبُ  -

 (Lux meter)دستگبُ سٌدص ضذت رٍضٌبیی  -

 (تزهَهتز)سٌح دلیك اتبلی دهبسٌح ٍ رعَبت -

 استفاده از نرم افسارهای هفیذ ( هـ 

خْت درج اعالػبت آهبر ٍ اًدبم هحبسببت سبدُ ٍ  Officeدر بستِ ًزم افشار  Excelاستفبدُ اس ًزم افشار  -

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/momayezi/malzoomat


  :در ًْبیت تْیِ ًوَدارّبی هفیذ هبًٌذ 

o ّبی اًزصی بصَرت رسن ًوَدارّبی هبّیبًِ هصزف اًَاع حبهلBar Chart 

o  ّبی هصزف وٌٌذُ هصزف اًزصی بِ تفىیه بخص( سْن)تزاس رسن ًوَدارّبیPie Chart 

 .ای اس ًوَدارّبی هذوَر ارائِ ضذُ استدر بخص الگَ ٍ فزهت گشارش هویشی اًزصی ًوًَِ

 سبسی اًزصی استفبدُ اس ًزم افشارّبی هذل -

در یه سبختوبى بسیبر بزخی اس ًزم افشارّبی هَخَد بزای تْیِ ٍ ًطبى دادى هذلی اس رفتبر هصزف اًزصی 

تَاى حذاوثز در ایٌگًَِ ًزم افشارّب بب ٍارد ًوَدى اعالػبت هزبَط بِ عزاحی سبختوبى هی. هفیذ خَاٌّذ بَد

 Heating & Cooling)ٍ ببر حزارتی ٍ بزٍدتی  (Peak Demand)هَرد ًیبس هیشاى هصزف اًزصی 

Load) ًسخِ اس  2بذیي هٌظَر تب وٌَى . آٍرد ٍ الگَیی اس هصزف اًزصی در سبختوبى ٍ تأسیسبت بذست

چٌیي ًزم افشار ّبیی بب لببلیت ٍ وبربزد اضبرُ ضذُ بِ سفبرش ٍسارت ًیزٍ تْیِ ضذُ است، وِ بزای 

هَخَد هی  "تهسات"ٍ ًسخِ تدبری ٍ اداری آى بب ًبم  "تهسازاى"ّبی هسىًَی آى بب ًبم سبختوبى

 .ببضذ

-آٍری اعالػبتی وِ بِ ػٌَاى پزسطٌبهِّبی خوغاضبرُ غبلببً اس فزمآٍری اعالػبت هَرد بزای خوغ:  1ًىتِ 

 .تَاى استفبدُ ًوَدّبی هویشی اًزصی اس لبل تْیِ ٍ تذارن دیذُ ضذُ هی

ّب ٍ بب هزاخؼِ هطخصبت فٌی هزبَط بِ تدْیشات ٍ لَاسم هصزف وٌٌذُ اًزصی اس رٍی پالن دستگبُ:  2ًىتِ 

 .بَد بِ وبتبلَي فٌی آًْب هیسز خَاّذ

 چک لیست هویسی انرشی( و

خَیی آى، بىبرگیزی ّبی صزفِیىی اس ابشارّبی هفیذ در تؼییي ٍضؼیت هصزف اًزصی ٍ ضٌبسبییی فزصت

ّب ٍ تدْیشات هصزف وٌٌذُ اًزصی است وِ در هذت سهبى چه لیستی حبٍی هَارد وٌتزل ٍ ببسرسی بخص

بزداراى اس هصزف ٍ یب بَسیلِ اًدبم هصبحبِ بب بْزُّبی وَتبّی عی هزاحل هویشی اًزصی بب هزاخؼِ بِ بخص

ّب هؼوَالً چه لیست. تدْیشات ٍ ّوچٌیي هسئَلیي ًگْذاری تأسیسبت سبختوبى لببل تىویل خَاّذ بَد

بزداری اس لَاسم هصزف وٌٌذُ اًزصی ٍ ًىبت تؼییي حبٍی عزح سَاالتی اس ٍضؼیت هصزف اًزصی، ضیَُ بْزُ



ّبی بلِ ٍ خیز ٍاد، هصبلح ٍ تدْیشات هصزف وٌٌذُ اًزصی بَدُ وِ غبلببً بب پبسخوٌٌذُ ویفیت ٍ راًذهبى م

در ٍالغ هثبت بَدى پبسخ ّز یه اس سَاالت هٌذرج در ایي چه لیست بِ هٌشلِ تأییذ . گزددتىویل هی

 خَییسبسی ٍ صزفٍِضؼیت هٌبسب ٍ پبسخ هٌفی ّز یه اس سَاالت بِ هؼٌبی ٍخَد پتبًسیل ٍ فزصت بْیٌِ

 .گزدداًزصی تلمی هی

 دستگاه های انذازه گیری پاراهترهای انرشی( ز

 Useful Simpleسزیغ هؼزفی چٌذ دستگبُ اًذاسُ گیزی سبدُ ٍ وبربزدی در هویشی اًزصی 

Measuring Instrument and Applicable for Quick Energy Audit 

 

  دستگاه انذازه گیری لحظه ای پاراهترهای انرشی الکتریکی 

گیزی تَاى هصزفی ّبی بزق سبختوبى بِ هٌظَر اًذاسُگیزی بز رٍی تببلَاًذاسُ :هَارد استفبدُ ػوَهی

.... ،ٍلتبص، ضزیب لذرت ٍ( آهپز)ضذت خزیبى : ّبی رٍی تببلَ ٍ سبیز پبراهتزّبی الىتزیىی هبًٌذوٌٌذُهصزف

 

  :کارترد ویصه در هویسی انرشی

  وٌٌذگبى رٍی فیذرّب ٍ وٌتَرّبضٌبسبیی ٍ تفىیه سزیغ هصزف  

 (بب دلت لببل لبَل)وٌٌذُ در سبختوبى ّبی هختلف هصزفتؼییي سْن ٍ تزاس هصزف اًزصی بخص  

 وطی ٍ سزبٌذی تببلَّبتطخیص هَارد احتوبلی تلفبت ٍ ًطتی خزیبى در سین  

  اًطؼبببتتطخیص هَارد احتوبلی افت ٍ ًَسبًبت ٍلتبص در تببلَ تغذیِ ٍ سبیز  

 گذاریاًذاسُ گیزی ضزیب لذرت ٍ همذار تَاى راوتیَ ٍتطخیص ًیبس احتوبلی بِ خبسى  

  دستگاه انذازه گیری شذت نور 

 ,LUXهای هختلف تر حسة انذازه گیری هیساى و شذت روشنایی در هکاى :هوارد استفاده عووهی

W/m2  



 

  :کارترد در هویسی انرشی

: هٌظَررٍضٌبیی هصٌَػی ٍ عبیؼی در اتبق ّب ٍ فضبّب، بِگیزی ضذت اًذاسُ

 ّب در لببْبی هَخَد بِ هٌظَر صزفِ خَیی در هصزف اًزصی تب هیشاًی وِ پیطٌْبدوبّص تؼذاد الهپ

.  هیشاى رٍضٌبیی اس استبًذاردّبی تَصیِ ضذُ در حفظ ضزایظ آسبیص افزاد ووتز ًطَد

  رٍضٌبیی  ٍ وبّص( ببالخص در فضبّبی اداری)عبیؼی رٍس پیطٌْبد استفبدُ حذاوثز اس رٍضٌبیی

.  هصٌَػی بب رػبیت استبًذارد ّبی حذالل رٍضٌبیی هَرد ًیبس فضبّب هتٌبسب بب وبربزی آًْب

 اًذاسُ گیزی هیشاى رٍضٌبیی بز رٍی هیشّبی اداری، بب ّذف عزح پیطٌْبد وبّص ارتفبع رٍضٌبیی  

 رٍضٌبیی ّز اتبق در چٌذ ًمغِ اًدبم هی گیزد ٍ در هویشی اًزصی، اًذاسُ گیزی ضذت  

 ضَدًْبیتب هتَسغی اس ارلبم اًذاسُ گیزی در ًظز گزفتِ هی .

 انذازه گیری دها و رطوتت 

 ,C°(هحیط خارج و داخل)انذازه گیری درجه حرارت و رطوتت نسثی هوا : هوارد استفاده عووهی

% RH 

 

 



  :کارترد در هویسی انرشی

: هٌظَرّب ٍ فضبّب، بِدهب ٍ رعَبت در اتبقگیزی اًذاسُ

 ِهٌظَر صزفِ خَیی در هصزف اًزصی بب حفظ ضزایظ آسبیص حزارتی افزاد تب هیشاى پیطٌْبد تٌظین دهب ب

.  استبًذاردّبی تَصیِ ضذُ

 بب رػبیت ( ببالخص در فضبّبی اداری)ّب پیطٌْبد تٌظین ٍ ثببت ًگبّذاضتي درخِ حزارت اتبق

  .استبًذاردّبی هَرد ًیبس فضبّب هتٌبسب بب وبربزی آًْب

 ُگیزی دهب ٍ رعَبت ّز اتبق در چٌذ هٌغمِ اًدبم هی گیزد ٍ ًْبیتب هتَسغی اس در هویشی اًزصی، اًذاس

 .ارلبم اًذاسُ گیزی در ًظز گزفتِ هی ضَد

 


