
 تاسیسات:

 12/97 11/97 10/97 9/97 8/97 7/97 6/97 5/97 4/97 3/97 2/97 1/97 اقدامات 

              پايش مصرف انرژي 1 
  بررسي كنتور برق، حداقل ماهي يك بار              
             جلوگيري از اتالف انرژي 2 
  ها و نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات، شامل گرم كننده 

   سيستم تهويه
            

  تميز كردن و تعويض مرتب فيلترهاي سيستم تهويه              
  كنترل هر چه بيشتر مصرف آب گرم              
   نصب هواده بر روي شيرهاي آب براي كاهش مصرف آب

   گرم
            

   حداقل انتخاب سيستم هاي عايق بندي بادوام براي به

  رساندن اتالف حرارت و منابع
            

   بررسي عايق بندي لوله هاي آب گرم براي كاهش اتالف

   انرژي
            

   

انتخاب ترموستات هايي كه قادر باشند حداقل و حداكثر 

دما را برنامه ريزي كنند. )همچنين از گرم ياسرد كردن 

   جلوگيري شود.(افراطي  اتاقها توسط كاركنان 

            

   پرهيز از بازگذاشتن در و پنجره ها براي به حداقل

  رساندن مصرف انرژي توسط گرم كننده ها و تهويه ها
            

   خاموش كردن تهوية هوا و تنظيم گرماي داخلي اتاق هاي

  خالي در حداقل ميزان
            



 

براي محدود كردن استفاده از  حفظ پنجره ها از نور آفتاب

سيستم سرمايشي )به وسيلة سايبان، پرده،كركره، حفاظ، 

  صفحات بازتابندة گرما و ...(

            

  نصب درهاي گردان براي محدود كردن اتالف انرژي              
  نصب شيشه هاي دوجداره              
   وسايل پربازده و تعمير يا تعويض تجهيزات معيوب با

  مقرون به صرفه
            

   برنامه ريزي و مديريت منطق كنترلي در حركت

   آسانسورها
            

              بازيابي انرژي )احياء انرژي( 3 
   بازيابي حرارت توليد شده توسط واحدهاي سرماساز به

  منظور گرم كردن آب
            

  نصب حلقه هاي ( بستهclosed loops براي بازيابي و )

  استفادة مجدد از بخار
            

              سيستم روشنايي 4 
   بررسي روشنايي و رصد كردن مدت زمان روشن بودن

  چراغ هاي مختلف طي روز
            

   

استفاده از المپ هاي كم مصرف، به ويژه در  مكانهاي 

وات و يكالمپ كم  60فلورسنت،  پرمصرف )يك المپ

  وات انرژي مصرف مي كند.( 11مصرف 

            

   

نصب تايمر و سنسورهاي حركتي در موقعيت هاي و يژه 

)سرويس هاي بهداشتي،  راهپله ها، راهروها،پاركينگ ها و 

)...  

            

   

ه ب كدگذاري كليدهاي برق )استفاده از برچسب يا كد رنگي

طوري كه قادر باشيد تنها چراغ هايي را كهنياز داريد روشن 

  كنيد.(

            



    كاهش روشنايي عمومي در طي روز و اطمينان از اين كه

چراغهاي بيروني تنها در شب روشن است)براي مثال شما 

مي توانيد از صفحات فتوالكتريك يا پيل نوري استفاده 

  كنيد(

            

   استفاده از نور طبيعي به جاي چراغ هاي مصنوعي )در

  صورت  امكان(
            

  بازآرايي محل كار براي استفادة بهينه از نور طبيعي              
  اطمينان از اين كه چراغ اتاق هاي خالي خاموش است

 اتاق )كارت هاي مغناطيسي، به طور خودكار زماني كهفرد

   را ترك مي كند جريان برق چراغ ها را قطع  ميكند.(

            

 استفاده از انرژي خورشيدي              
 

 


