
 ISIRI 14254استاًذاسد تشچسة اًشطی ساختواًْای غیشهسکًَی 

 . تایستی تْیِ گشدد ISIRI 14254 1st editionّای اداسی عثك استاًذاسد تشچسة اًشطی ساختواى

 تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دستَسالؼول تشچسة اًشطی–غیشهسکًَی ّای ساختواى:عىًان استاودارد

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

Labeling Instruction 

 َا  تعاریف ي ياژٌ

-ّای صیش ًظش دٍلت تا کاستشی غیشهسکًَی کِ اتاقدس ایي دستَسالؼول تِ تواهی ساختواى: اداسی ساختواى

 . گشددّایی جْت فؼالیت کاسی ًیشٍّای ضاغل دس آى ٍجَد داسد اعالق هی

 . گشدددس آى سػایت ضذُ تاضذ اعالق هی 19تِ ساختواًی کِ کلیِ الضاهات حذاللی هثحث : ساختواى هشجغ

 . گشددتِ هجوَع سغح صیشتٌاّای کٌتشل ضذُ دس یک ساختواى اعالق هی: ًای هفیذسغح صیشب

ّایی اص فضای داخل ساختواى، اػن اص فضای صیستی ٍ غیشصیستی، کِ تِ ػلت تخص: فضای کٌتشل ضذُ

( خٌک یا)اص دهای صیستگاُ، گشم ( تشیا پاییي)داضتي ػولکشد خاصی تِ عَس هذاٍم ٍ تا دهایی تشاتش یا تاالتش 

ّای هجاٍس ساختواى ساختواى. ّا دس ساختواى تایذدس هحذٍدُ آسایص تاضذضشایظ حشاستی آى.ضًَذهی

کِ اص ًَع رکش ضذُ دس تؼشیف فضای کٌتشل ضذُ ضًَذ هگش آىهَسد ًظش، اص ًَع فضای کٌتشل ضذُ تلمی هی

 . ًثاضٌذ

هَجَد، تِ هذت سِ سال اص ضشٍع تا ّای تشای هحاسثِ ضاخص هصشف اًشطی دس ساختواى: دٍسُ اسصیاتی

 . ضَدپایاى اسصیاتی دس ًظش گشفتِ هی

تصَست هیضاى اًشطی اٍلیِ هصشفی ساختواى تش حسة ٍاحذ صیشتٌای هفیذ ٍ دس ٍاحذ : ضاخص هصشف اًشطی

KWh/year/m2 است . 

 

 شرایط اقلیمی 

ط اللیوی ٍ آب ٍ َّایی هٌغمِ یکی اص هْوتشیي ػَاهل تأثیش گزاس دس هیضاى هصشف اًشطی ساختواى، ضشای

ػَاهلی هاًٌذ دهای َّا، سعَتت ًسثی، تاتص خَسضیذ، سشػت تاد ٍ . جغشافیایی هحل استمشاس ساختواى است

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/standards/isiri


 .تاضٌذهیضاى استفاع اص سغح دسیا تش هصشف اًشطی ساختواى اثش گزاس هی

َّایی، ٍجَد تمسین تٌذی اللیوی تا تَجِ تِ گستشدگی اللیوی کطَس ٍ ٍجَد هٌاعك تا ضشایظ هختلف آب ٍ 

 8تٌذی  تٌذی اللیوی، تمسین تشیي تمسیندس حال حاضش کاهل. تشای تؼییي هیضاى هصشف اًشطی الضاهی است

تٌذی اللیوی صهستاًی ٍ تاتستاًی کطَس تِ دست آهذُ ٍ دس آى هٌاعك گاًِ سسوی است کِ تا تغثیك تمسین 

 (1هغاتك جذٍل) ضًَذ تٌذی هی عَتت عثمِهختلف تش اساس ضشایظ سالیاًِ دها ٍ س

 گاًِ اللیوی کطَس 8تٌذی  تمسین -1جذٍل

 ًَع اللین 

هیاًگیي حذاکثش دها دس 

 تاتستاى

 ( دسجِ ساًتیگشاد)

هیاًگیي سعَتت ًسثی دس 

 تاتستاى

 ( دسصذ)

هیاًگیي حذالل دها دس 

 صهستاى

 ( دسجِ ساًتیگشاد)

هیاًگیي سعَتت ًسثی دس 

 صهستاى

 ( دسصذ)

 ًوًَِ ضْش

 سشاب 75تا  65 -5تا  -10 55-45 30-25 تسیاس سشد

 تثشیض  75تا  65 -5تا  -10  40-25 40-35 سشد

 سضت  60تیطتش اص  تا صفش -5  60تیطتش اص  30-25 هؼتذل ٍ تاساًی

ًیوِ هؼتذل ٍ 

 تاساًی
 هغاى  60تیطتش اص  تا صفش -5 50تیطتش اص  30-35

 تْشاى 60تا  40 تا صفش -5 45-20 40-35 ًیوِ خطک

 صاّذاى 50تا  35 تا صفش -5 20-15 40-35 گشم ٍ خطک

تسیاس گشم ٍ 

 خطک
 اَّاص  70تا  60 10تا  5 20-30 45-50

تسیاس گشم ٍ 

 هشعَب
 تٌذسػثاس 60تیطتش اص  20تا  10 60تیطتش اص  35-40

 

 کاربری

ّای غیش هسکًَی دس حال ساخت ٍ هَجَد تا استاًذاسد هَجَد جْت تؼییي سدُ هصشف اًشطی ساختواى

 .کاستشی اداسی کاستشد داسد



 ريش محاسبٍ ي تعییه برچسب اورژی ساختمان 

هصشف اًشطی ساختواى دس ّش اللین دس اتتذا تایستی هیضاى هصشف اًشطی اٍلیِ ساختواى  جْت تؼییي سدُ

ّای هَجَد، لثَض هصشف اًشطی سٍضی تشای تؼییي هیضاى هصشف دس ساختواى. هَسد ًظش سا هطخص ًوَد

ى تاضذ لیکي دس هَسد ساختواًْای دس حال ساخت تا هحاسثِ هیضاى هصشف اًشطی تؼییاًشطی ساختواى هی

 .ضَدهی

 َای مًجًدساختمان

. تَاى هصشف اًشطی ساختواى سا تا استفادُ اص لثَض هصشف اًشطی هحاصثِ ًوَددس ساختواًْای هَجَد هی

هیضاى  1سال گزضتِ ٍ اص ساتغِ  3تِ ایي هٌظَس تا دسیافت اعالػات هصشف سَخت ٍ تشق یک ساختواى عی 

تَاى اص سٍش ػولکشدی تشای ساختواى یة دس صَستی هیتِ ایي تشت. گشددهصشف اٍلیِ ساختواى هطخص هی

تَاى جْت هحاسثِ هصشف ّوچٌیي هی. سال اص ػوش ساختواى گزضتِ تاضذ 3استفادُ ًوَد کِ حذالل 

 اًشطی دس ساختواًْای هَجَد اص سٍش رکش ضذُ دس هَسد ساختواًْای دس حال ساخت استفادُ کشد

 Elautca((;∑i (QiF  )×VHi×0.278+)QE×FC/)AF: 1ساتغِ 

<--!=fi !noitauqEsm--<<>--!=fidne--<> 

 :کِ دس آى 

Eactual هیضاى هصشف اًشطی سالیاًِ ساختواى هَجَد تشحسة ٍاحذ صیش تٌای هفیذ(kWh/m2/year)؛ 

QFi  هجوَع هصشف حاهل اًشطیi هطخص ضذُ است؛ 2ام کِ دس ّش هَسد ٍاحذ آى دس جذٍل 

HVi  اسصش حشاستی حاهل اًشطیi هطخص ضذُ است؛ 2ام کِ دس هَسد ّش ًَع سَخت، همذاس آى دس جذٍل 

QE هجوَع هیضاى هصشف تشق ؛ 

FC  ِ27تا احتساب ساًذهاى هتَسظ تَلیذ ٍ تَصیغ تشق دس کطَس هؼادل )ضشیة تثذیل تشق تِ اًشطی اٍلی 

همذاس ( 1387اًشطی سال دسصذ تشای تثذیل اًشطی الکتشیکی هصشفی تِ هؼادل اًشطی اٍلیِ تش اساس تشاص ًاهِ 

 .دس ًظش گشفتِ ضذُ است 3.7آى هؼادل 

AF  هساحت صیش تٌای هفیذ تش حسة(m2) 



 ّای هختلفاسصش حشاستی سَخت -2جذٍل

 ( JM)اسصش حشاستی ٍاحذ هصشف  ٍاحذ هصشف  سَخت

mN* گاص عثیؼی
3

 37.68 

 tiL 37.3 گاصٍئیل

 tiL 41 هاصٍت

 C ٍ1 atm° 0حجن گاص دس ضشایظ ًشهال *

 تعییه وسبت اورژی ساختماوُای غیر مسکًوی 

کِ دس ایي استاًذاسد اص حاصل لسوت ضاخص  (R)سدُ هصشف اًشطی ساختواى تش اساس ًسثت اًشطی 

 .ضَدهصشف اًشطی ساختواى دس ٍضؼیت هَجَد تِ هصشف اًشطی ساختواى دس حالت ایذُ آل تؼییي هی

R=Eact/Eideal 

 :کِ دس آى 

Eact ضاخص هصشف اًشطی سالیاًِ ساختواى هَجَد تش حسة ٍاحذ صیش تٌای هفیذkWh/m2/year؛ 

Eideal ُآل  ضاخص هصشف اًشطی اٍلیِ ساختواى ایذ (ََ سدُ هصشف اًشطیA () هشاجؼِ ضَد 3تِ جذٍل.) 

آل دس اللین ّای هختلف تشحسة ضاخص هصشف اًشطی ساختواى غیشهسکًَی ایذُ  -3جذٍل

kWh/m2/year 

 اللین
 ضاخص

 ساختواى خصَصی  ساختواى دٍلتی

1ٍ2 80 120 

3ٍ4 64 152 

5 74 124 

6 64 117 

7 86 121 

8 91 19 

 (R)ّای غیشهسکًَی تشاساس ًسثت اًشطی تؼییي سدُ هصشف اًشطی ساختواى -4جذٍل



 

 تعییه ردٌ مصرف اورژی 

 :ضَداًجام هشاحل صیش تؼییي هیسدُ هصشف اًشطی ساختواى تا استفادُ اص ًسثت اًشطی تا 

 ؛1تؼییي اللین ساختواى تش اساس ضشایظ جذٍل

 ّای پیَست الف تا ت ؛هحاسثِ ضاخص هصشف اًشطی اٍلیِ ساختواى تا استفادُ اص دستَسالؼول

 ؛3آل ساختواى هَجَد تا استفادُ اص جذٍل هحاسثِ ضاخص هصشف اًشطی ایذُ

 تش حسة هَسد ؛ 4ٍ  3، 2اص هؼادالت  تؼییي ًسثت اًشطی ساختواى تا استفادُ

 .4تؼییي سدُ هصشف اًشطی تا استفادُ اص جذٍل

 


