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  استاندارد و روش تهيه برچسب انرژي  

  تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي–هاي مسكوني ساختمان: عنوان استاندارد

English Title: Residential Buildings- Criteria for Energy Consumption and Energy Labeling 

Instruction 

  هدف و دامنه كاربرد

-اين استاندارد، تعيين معيار مصرف انرژي و ارائه دستورالعمل برچسب انرژي براي ساختمانهدف از تدوين 

هاي در اين استاندارد نحوه ارزيابي و تعيين رده مصرف انرژي براي ساختمان. باشدهاي مسكوني مي

  .شودمسكوني بيان مي

  .دارد هاي مسكوني موجود و در حال ساخت كاربرداين استاندارد براي ساختمان

هاي مسكوني كوچك با مساحت زيربناي هاي مسكوني به دو دسته ساختماندر اين استاندارد ساختمان

  مترمربع تقسيم  1000هاي مسكوني بزرگ با مساحت بيش از مترمربع و ساختمان1000مفيد كمتر از 

  .شودمي

  ها تعاريف و واژه

خواب، خوراك، (بيشتر كه امكانات كامل و مستقل يك واحد خانه متشكل از يك اتاق يا : واحد مسكوني

  .براي زندگي يك نفر يا بيشتر در آن فراهم باشد) پخت و پز و بهداشت

  . گردددر آن رعايت شده باشد اطالق مي 19به ساختماني كه كليه الزامات حداقلي مبحث  :ساختمان مرجع

   .استن سطح زيربناهاي كنترل شده در يك ساختما: سطح زيربناي مفيد

هايي از فضاي داخل ساختمان، اعم از فضاي زيستي و غيرزيستي، كه به علت بخش: فضاي كنترل شده

) يا خنك(از دماي زيستگاه، گرم ) تريا پايين(داشتن عملكرد خاصي به طور مداوم و تا دمايي برابر يا باالتر 

هاي مجاور ساختمان ساختمان. باشدها در ساختمان بايددر محدوده آسايش شرايط حرارتي آن. شوندمي

كه از نوع ذكر شده در تعريف فضاي كنترل شده شوند مگر آنمورد نظر، از نوع فضاي كنترل شده تلقي مي

  . نباشند



2 

 

هاي موجود، به مدت سه سال از شروع تا براي محاسبه شاخص مصرف انرژي در ساختمان: دوره ارزيابي

  . دشوپايان ارزيابي در نظر گرفته مي

نسبت انرژي مشخص كننده نسبت مصرف انرژي ساختمان به ميزان مصرف انرژي ساختمان : سبت انرژين

 .شود نشان داده مي Rباشد كه با  آل مي ايده

شاخص مصرف انرژي بصورت ميزان انرژي اوليه مصرفي ساليانه ساختمان بر واحد : شاخص مصرف انرژي

رده مصرف . گردد مشخص مي kWh/m2/yrمقدار آن با واحد شود كه  زيربناي مفيد ساختمان تعريف مي

انرژي ساختمان با توجه به نسبت شاخص مصرف انرژي ساختمان مورد بررسي به شاخص مصرف انرژي 

  .شود آل تعريف مي ساختمان ايده

منظور از كاربري در اين استاندارد، ساختمان اداري دولتي و خصوصي و همچنين ساختمان : كاربري

  .باشد مي) مترمربع 1000بازيربناي كمتر از (و كوچك ) مترمربع 1000بازيربناي بيش از (ي بزرگ مسكون

  شرايط اقليمي 

يكي از مهمترين عوامل تأثير گذار در ميزان مصرف انرژي ساختمان، شرايط اقليمي و آب و هوايي منطقه 

رطوبت نسبي، تابش خورشيد، سرعت باد و عواملي مانند دماي هوا، . جغرافيايي محل استقرار ساختمان است

  .باشندميزان ارتفاع از سطح دريا بر مصرف انرژي ساختمان اثر گذار مي

بندي اقليمي با توجه به گستردگي اقليمي كشور و وجود مناطق با شرايط مختلف آب و هوايي، وجود تقسيم

 8بندي بندي اقليمي، تقسيمن تقسيمتريدر حال حاضر كامل. براي تعيين ميزان مصرف انرژي الزامي است

بندي اقليمي زمستاني و تابستاني كشور به دست آمده و در آن مناطق گانه رسمي است كه با تطبيق تقسيم

  )1مطابق جدول ( شوند بندي ميمختلف بر اساس شرايط ساليانه دما و رطوبت طبقه

  گانه اقليمي كشور8بندي تقسيم -1جدول
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  روش محاسبه و تعيين برچسب انرژي ساختمان 

جهت تعيين رده مصرف انرژي ساختمان در هر اقليم در ابتدا بايستي ميزان مصرف انرژي اوليه ساختمان 

هاي موجود، قبوض مصرف انرژي روشي براي تعيين ميزان مصرف در ساختمان. مورد نظر را مشخص نمود

اختمانهاي در حال ساخت با محاسبه ميزان مصرف انرژي تعيين باشد ليكن در مورد سانرژي ساختمان مي

  .شودمي

  هاي موجودساختمان

به اين منظور با دريافت اطالعات . نمود استفادهتوان از قبوض مصرف انرژي در ساختمانهاي موجود مي

ص ميزان مصرف اوليه ساختمان مشخ 1سال گذشته و از رابطه  3مصرف سوخت و برق يك ساختمان طي 

 3توان از روش عملكردي براي ساختمان استفاده نمود كه حداقل به اين ترتيب در صورتي مي. گرددمي

  . سال از عمر ساختمان گذشته باشد

  1رابطه 

E������ � �	
 �Q�
� HV � 0.278� � Q� � F��/A� 

  :كه در آن 

 Eactual:  ميزان مصرف انرژي ساليانه ساختمان موجود برحسب واحد زير بناي مفيد(kWh/m2/year) ؛  

: QFi  مجموع مصرف حامل انرژيi مشخص شده است؛ 2ام كه در هر مورد واحد آن در جدول  

: HVi  ارزش حرارتي حامل انرژيi مشخص شده است؛ 2ام كه در مورد هر نوع سوخت، مقدار آن در جدول  

QE: مجموع ميزان مصرف برق ؛  

FC:  27راندمان متوسط توليد و توزيع برق در كشور معادل با احتساب (ضريب تبديل برق به انرژي اوليه 

مقدار ) 1387درصد براي تبديل انرژي الكتريكي مصرفي به معادل انرژي اوليه بر اساس تراز نامه انرژي سال 

  .در نظر گرفته شده است 7/3آن معادل 

AF  مساحت زير بناي مفيد بر حسب(m2)  
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  هاي مختلفارزش حرارتي سوخت -2جدول

  
  atm1و  C0°حجم گاز در شرايط نرمال *

   كوچك و بزرگ تعيين نسبت انرژي ساختمانهاي مسكوني

كه در اين استاندارد از حاصل قسمت شاخص مصرف  (R)رده مصرف انرژي ساختمان بر اساس نسبت انرژي 

  .شودانرژي ساختمان در وضعيت موجود به مصرف انرژي ساختمان در حالت ايده آل تعيين مي

R=Eact/Eideal 

  :كه در آن  

: Eact  شاخص مصرف انرژي ساليانه ساختمان موجود بر حسب واحد زير بناي مفيدkWh/m2/year؛  

: Eideal مصرف انرژي ََ رده(آل شاخص مصرف انرژي اوليه ساختمان ايدهA) (مراجعه شود 3جدول  به.(  

  kWh/m2/year هاي مختلف برحسب آل در اقليمشاخص مصرف انرژي ساختمان مسكوني ايده -3جدول

 (R)هاي مسكوني براساس نسبت انرژي تعيين رده مصرف انرژي ساختمان -4جدول
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  تعيين رده مصرف انرژي 

  :شودرده مصرف انرژي ساختمان با استفاده از نسبت انرژي با انجام مراحل زير تعيين مي

 ؛1تعيين اقليم ساختمان بر اساس شرايط جدول 

در استاندارد هاي پيوست الف تا ت خص مصرف انرژي اوليه ساختمان با استفاده از دستورالعملمحاسبه شا

ISIRI 14253؛ 

 ؛3آل ساختمان موجود با استفاده از جدول محاسبه شاخص مصرف انرژي ايده

 بر حسب مورد ؛ 4و  3، 2تعيين نسبت انرژي ساختمان با استفاده از معادالت 

  .4با استفاده از جدول تعيين رده مصرف انرژي 

  


