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  جويي انرژيالمللي صرفهكد بين

 اين كد حداقل. مدل ملي انرژي در كشور آمريكا است ،جويي انرژيالمللي صرفهدر حال حاضر كد بين

هاي نوسازي در ساختمان طور تعميرات وو همين(هاي نوساز بازده انرژي در ساختمانالزامات مورد نياز 

اين . ها زماني كه كد بصورت قانون در آيد الزم االجرا خواهد بودرا تنظيم نموده است و اين حداقل) موجود

هاي ، سيستم روشنايي و سيستم)هاكاريها، درها و عايقبراي مثال پنجره(الزامات بر روي پوسته ساختمان 

  . سرمايش و گرمايش موثر خواهند بود

. است 2015شود و نسخه آخر آن نيز مربوط به سال هاي سه ساله بروز رساني ميدر دوره IECCتاندارد اس

و  2030ميليارد دالر در انرژي تا سال  40جويي ساالنه حدود انتفاع حاصل از اين استاندارد شامل صرفه

  . شودمياكسيد كربن به صورت ساالنه تخمين زده ميليون تن انتشار گاز دي 200كاهش 

هاي مسكوني كم واحد هاي تجاري و ساختمانهاي مختلف براي ساختمانكد استاندارد مربوطه شامل بخش

هر . بخش خاصي اختصاص داده شده است ،به هر يك از مباحث فوقاست كه ) در حدود سه طبقه يا كمتر(

هاي كلي و ، نيازمنديهاي مسئول، تعاريف اوليهفصول، اهداف و سازمانبخش بصورت جداگانه شامل 

الزم به ذكر است كه اين استاندارد با كليه استانداردها در . بازده انرژي در ساختمان استحداقل الزامات 

  . فيلدهاي مشابه سازگار است

  . فصل بندي استاندارد به شرح زير است

استاندارد  اين ييي اجراحوزه ، اقدامات اجباري وكاربردياين فصل شامل قوانين : ي اجرافصل اول حوزه - 1

  . است

ليست و تعريف  به ترتيب حروف الفباهاي مورد نياز در اين كد استانداردي كليه ترم: فصل دو تعاريف - 2

  .شده است

بعنوان  كهمورد نياز در شرايط طراحي  نواحي اقليميِدر اين بخش به : هاي عموميفصل سه نيازمندي - 3

. اشاره شده است ،است مورد نيازاسبات بارهاي گرمايي و سرمايي هاي استفاده شده در محفرضپيش

در . شده است رائهو درزبندي ا كاريمواد عايقهاي مورد نياز درخصوص حداقلاوليه جهت  الزامات همچنين

شده  اشاره... ساختمان مانند سقف، كف، پنجره و  هبسياري از مشخصات مقاومت حرارتي جدار به اين بخش

  . است



  . اطالعات الزم براي طراحي مناسب ساختمان با توجه به اقليم استارائه اين بخش هدف نهايي در واقع 

شامل دو  وانرژي  وريبهبود بهرهنيازهاي فني جهت اين بخش شامل پيش: فصل چهارم بازده انرژي- 4

  :زير استبخش 

 انرژي در بخش تجاري وريبهره •

 انرژي در بخش خانگي  وريبهره •

مرجع در تدوين اين استاندارد اين بخش شامل كليه استانداردهاي : صل پنجم استانداردهاي مرجعف - 5

  .است

  

  


