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بسمه تعالي

مقدمه:
ساالنه بخش زیادي از منابع انرژي کشور به دالیلي چون مناسب نبودن فناوري ،ارزان بودن انرژي ،عدم دقت در مصرف
از بين مي رود .این امر موجب شده که عالوه بر کاهش منابع خدادادي انرژي کشور ،موجب افزایش آلودگي و صرف
هزینههاي سنگين به منظور استحصال ،توليد ،انتقال و توزیع انرژي گردد .نتيجه آن ،عدم امکان دستيابي به اهداف
تعيين شده در چشم انداز  20ساله توسعه کشور خواهد بود .بر اساس سند چشم انداز  20ساله ،آینده کشور تا سال
 ،1404به گونهاي ترسيم شده که «ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اوّل :اقتصادي ،علمي و فنآوري ،در
سطح منطقه با هویت اسالمي و انقالبي الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل» .یکي
از چالش هاي کنوني در دستيابي به اهداف این سند ،تأمين انرژي مطمئن براي رشد اقتصادي پرشتاب است .این
مشکل نه تنها در کشور ما بلکه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته هم سوي است .از اینرو ،تالش
ميشود با تدوین استاندارد و نظارت کافي بر مصرف انرژي و با اعمال روشهاي گوناگون از قبيل اطالع رساني از ميزان
مصرف انرژي ،راهنمایي در زمينه مصرف صحيح انرژي و تعدیل قيمت حاملهاي انرژي ،مصرف انرژي را کنترل کرده
و نيازهاي زیستمحيطي و توسعه زیربنایي را فراهم نمایند.
راهکارهاي مدیریت انرژي:
راهکارهاي مدیریت انرژي در بخش مصرف ،به توجه به ميزان هزینهاي که در پي دارد ،به سه دسته تقسيم ميشوند:
گروه اول ،روشهایي هستند که هزینهاي به دنبال ندارد .براي مثال ،استفاده درست از وسایل ،دستگاهها و مراقبت و
نگهداري از آنها.
گروه دوم ،روشهایي که هزینه دارند ،ولي این هزینهها چندان زیاد نيست .مانند تعمير و نگهداري وسایل و دستگاهها
اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاههاي مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ،عایق کاري
لوله و کانالها ،اجراي برنامههاي آموزشي در خصوص روشهاي کاهش انرژي.
گروه سوم ،روشهاي که پر هزینه هستند .در این روشها ،باید تغييرات اساسي براي بهبود مصرف انرژي در دستگاه
ها ،تأسيسات و ساختمانها بوجود آید.
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از آنجایي که انرژي براي ادامه حيات انسان و جامعه انساني ضروري است و بيشتر آنها از طریق منابع کمياب و با
هزینههاي زیاد تأمين ميشوند ،الزم است براي مصرف بهينه آنها بيشترین تالش صورت پذیرد .در غير این صورت ،با
توجه به رشد فراینده جمعيت و محدودیتهاي اقتصادي در آینده با مشکالت جدي مواجه خواهيم شد .از اینرو ،براي
مدیریت درست انرژي ،باید هر یک از سه روش فوق را در تجهيزات و دستگاههاي مولد انرژي به کار گرفت.
نقش آموزش در اصالح الگوي مصرف
یکي از مهمترین برنامه هاي کاهش مصرف انرژي ،که با هدف تغيير رفتار و نگرش مصرف کنندگان انرژي صورت
ميگيرد ،آگاه سازي است .آگاه سازي یکي از شيوههاي بدون هزینه و کم هزینه مدیریت مصرف انرژي مي باشد.
مصرفکنندگان نهایي انرژي مي بایستي تشویق به پرهيز از مصرف بيش از حد و تحریک دروني به صرفهجویي انرژي
شوند .اما باید به این نکته نيز توجه داشت که به هرحال ،تغيير نگرشها ،رفتار و عادات مصرف انرژي تا حد زیاد مشکل
است.
سازمان ملل متحد در سال  2005قانوني را تصویب کرد که به موجب آن آموزش و پرورش عالوه بر این که جزو حقوق
بشر است ،شرط الزم براي دستيابي به توسعه پایدار و ابزار ضروري براي حکومت خوب ،تصميم گيري آگاهانه و ترویج
دموکراسي است.
یکي از زمينه هایي که امروزه در مدیریت مصرف انرژي مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است ،بحث آموزش مي
باشد .امروزه ،تأکيد بسياري بر ارائه اطالعات سازمان یافته و منظم به دانشآموزان در مورد صرفه جویي انرژي و نگرش
سازي در مورد انرژي هاي تجدید پذیر وجود دارد .افزایش سطح آگاهي جوانان در این موضوعات ،موجب رهایي از وضع
موجود و زمينهساز ایجاد مسئوليت در بين مصرف کنندگان ،در مورد انرژي خواهد بود .شواهد نشان مي دهد که همه
ي دانش آموزان و معلمان باید با مفاهيم و روشهاي حفاظت از محيط زیست ،به عنوان بخشي از آموزش و پرورش
رسمي آشنا شوند .با توجه به این حقيقت که آگاهي در مورد انرژي در دوره کودکي سامان ميیابد ،مدرسه نقش مهمي
در موفقيت این مهم ایفا ميکند .البته کودکان بيشتر پذیراي مفاهيم جدید بوده و مي توانند به عنوان عوامل آموزشي
عمل کنند و رهبران این تفکر در خانه و رشد دهنده آگاهي شهروندان در مورد محيط زیست خواهند بود .آموزش و
پرورش مي تواند نقش محوري در القاي صرفه جویي انرژي و تغيير رفتار و نگرش کارآمد در جامعه ایفا کند.
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مدرسه نه تنها یک سازمان آموزشي بلکه در درجه اول یک جامعه کوچک است .معلمان ميتوانند درخصوص ارتقاي
فرهنگ شهروندي و تربيت شهروندان قانونمدار ،دانشآموزان را که آیندهسازان جامعه هستند ،آموزش دهند و
زمينهساز توسعه و پيشرفت جامعه باشند  ،لذا مدارس نقش بسيار مهمي در تعيين ارتقاء فرهنگ مصرف و در نتيجه
بهينه مصرف نمودن انرژي دارند.
اگرچه مدارس توجه کمي به بحث انرژي نشان ميدهند اما تمام افراد حاضر در مدرسه از جمله دانشآموزان و کادر
آموزشي و دفتري ،مسئول مدیریت مصرف انرژي هستند .عالوه بر پيامدهاي مثبت بهينهسازي مصرف انرژي ،کسري
و کمبود بودجه عمومي مدارس ،فرصتي ایجاد ميکند که مدیریت مصرف انرژي از سوي مسئوالن آموزش و پرورش
به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود .بهينه سازي مصرف انرژي مقوله ایست که عالوه بر کاهش هزینهها ميتواند
کيفيت فضا و امکانات آموزشي مدرسه را بهبود بخشيده و به حفظ منابع تجدید ناپذیر انرژي و کاهش توليد آالیندههاي
زیستمحيطي کمک شایاني بعمل آورد.
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راهکارهاي اجرایي بهينهسازي مصرف انرژي در سيستمهاي سرمایشي و گرمایشي
الف) مدیریت مصرف برق و گاز در سيستم گرمایشي و سرمایشي ساختمان
-

نکات کلي بهينه سازي انرژي

 سيستمهاي سرمایشي و گرمایشي در محلهاي بدون استفاده خاموش گردد و از بسته بودن درها و پنجرهها
در هنگام گرمایش و یا سرمایش ساختمان اطمينان حاصل نمود.
 از ظرفيت هاي مناسب سيستم گرمایشي و یا سرمایشي استفاده گردد.
 از شير ترموستاتيک در سيستم هاي سرمایشي و گرمایشي نظير کولرها ،رادیاتورها و فنکویلها در صورت
امکان استفاده گردد.
 دربها و پنجرههاي ساختمان درزگيري گردد.
 در صورت وجود پارتيشن ،اصالح نحوه چيدمان پارتيشنها جهت بهرهگيري حداکثر از نور روز و سيستمهاي
گرمایشي و سرمایشي انجام گردد.
 دمپر مناسب (فنر جهت بسته شدن درب) در محل درب ورودي طبقات و درب ورودي پشت بام نصب
گردد.
 سایبان افقي روي پنجرههاي ضلع جنوبي و سایبان عمودي(کرکرهها) بر پنجرههاي اضالع شرقي و غربي
نصب گردد.
 پنجرههاي تک جداره با پنجرههاي دوجداره با قاب استاندارد تعویض گردد .استفاده از پنجره مناسب با قاب
استاندارد با شيشه دو جداره  : Low E( Low Eکاهش دهنده انرژي تابشي خورشيد ) موجب کاهش
حدود  %35از بار سرمایش ميشود.
 خاموش کردن تأسيسات سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع مرکزي در زمان عدم حضور ،آخر هفته ها و یا
روزهاي تعطيل؛ و نيز نصب سامانه کنترل هوشمند سيستم سرمایش تراکمي ،کاهش کارکرد چيلرها در
روزهاي تعطيل و ساعات غير اداري توصيه ميگردد.
 سياستهاي تشویقي براي دانش آموزان و کارکنان به منظور ایجاد انگيزه در صرفهجویي انرژي اعمال گردد.
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سیستم های سرمایشی
 -1کولر آبي
 خرید کولر آبي داراي برچسب انرژي با حداقل رده  Bخریداري شده و کولرهاي آبي موجود با راندمان پایينتر
نيز در صورت امکان با حالت بهينه جایگزین گردند.
 پوشال کولرها به طور مرتب و ساليانه تعویض گردد.
 سایبان مناسب بر روي کولرهاي آبي نصب گردد.
 کانال¬کشي کولر را از کوتاه¬ترین مسير انجام دهيد .چنانچه کانال¬هاي کولر خارج از ساختمان قرار دارند،
حتم ًا باید به¬وسيلۀ عایق¬کاري با عایق¬هاي مناسب از گرم شدن کانال¬ها و هدر رفتن سرما در اثر تابش
مستقيم نور خورشيد بر آن¬ها جلوگيري شود .در این مورد حتي نصب یک سایه¬بان ساده برروي کولر و
کانال¬ها هم مؤثر است.
 هرچه مسير کانال¬کشي کولرهاي آبي پرپيچ و خم و طوالني¬تر باشد ،فشار هوا در مسير کانال¬ها افت
بيش¬تري پيدا کرده و سرماي حاصل شده نيز کم¬تر مي¬شود ،لذا باید حتي¬االمکان کوتاه¬ترین مسير
کانال¬کشي درنظر گرفته شود
 چنانچه امکان¬پذیر باشد باید از سيستم سرمایش موضعي استفاده گردد به این معني که تنها به اتاق¬هایي
که مورد استفاده قرار مي¬گيرد ،هواي سرد را منتقل کنيم ،به این منظور مي¬تواند دریچه¬هاي ورودي هوا
به سایر اتاق¬ها را مسدود کرد .سرمایش موضعي درمورد فضاهاي بزرگ¬تر به ویژه سالن¬هاي کار مانند
سالن مونتاژ به معني تأمين سرمایش فقط در محدودۀ کار پرسنل مي¬باشد ،به این ترتيب نيازي به سرمایش
کل فضا نخواهد بود.
 درحد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهيز کنيد و به ویژه تا حد امکان سعي کنيد از
دور آهسته کولر استفاده کنيد تا فشار کم¬تري متحمل دستگاه شود.
 براي سيستم سرمایش ترموستات مناسب نصب گردد.
 -2کولر گازي
 کولرهاي گازي ازجمله پرمصرف¬ترین وسایل برقي هستند ،بنابراین درصورتي¬که ضرورتي به استفاده از
این نوع کولرها وجود ندارد ،از استفاده آن¬ها خودداري کنيد .درصورت ضرورت استفاده از این نوع کولرها
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که هزینۀ سنگيني را نيز دربر دارند باید سعي شود تا از استفاده در ساعات پيک مصرف برق که مصرف انرژي
الکتریکي در شبکۀ برق کشور به حداکثر مي-رسد ،خودداري گردد.
 هنگام خرید دستگاهي را انتخاب شود که داراي عالمت استاندارد و برچسب انرژي باشد و باتوجه به برچسب
انرژي ،داراي باالترین کارآیي و بازدهي و کم¬ترین مصرف انرژي باشد.
 کولرهاي گازي معموالً داراي درجۀ تنظيم دما (ترموستات) هستند ،تنظيم دما برروي مناسب که در
فصل¬هاي گرم سال بين  24تا  26درجۀ سانتي¬گراد است ،باعث مي¬شود تا هنگام رسيدن دماي اتاق به
درجۀ دماي تنظيم شده ،کولر به¬طور خودکار خاموش شود و بنابراین برق کم¬تري مصرف کند.
 درصورت استفاده از کولرهاي گازي ،براي جلوگيري از خروج سرما ،اطراف پنجره¬ها و درها را با نوارهاي
درزگير عایق¬بندي کنيد.
 بهترین درجۀ حرارت هواي اطاق در تابستان بين  26-24درجۀ سانتي¬گراد است ،از سرد کردن بيش از حد
محل سکونت خود خودداري کنيد.
 نصب کندانسورهاي کولر گازي در سایه ،باعث جلوگيري از اتالف ميزان قابل توجهي از برق مصرفي خواهد
شد.
 درصورت امکان کولر گازي را در مسير باد نصب شود ،زیرا این¬کار موجب افزایش تبادل حرارت در کندانسور
و در نتيجه افزایش بازدهي کولرهاي گازي و کاهش مصرف انرژي مي¬شود.
 اجراي به موقع اقدامات سرویس و نگهداري و همچنين تعميرات پيشگيرانه حداقل از مصرف انرژي کولرهاي
گازي کاسته و طول عمر آن را  1/5برابر مينماید .حتيالمقدور سعي گردد در شروع هر فصل گرم ،نسبت به
تميزکردن فيلتر و کندانسور و حذف گرد و غبار آن اقدام گردد .این کار ميتواند  20درصد در افزایش راندمان
کولر مؤثر باشد.

 -3چيلر تراکمي
چيلرهاي تراکمي به عنوان عمده مصرف کننده انرژي ساختمان هاي اداري و مسکوني در تابستان نقش مهمي در
تعيين هزینه انرژي این اماکن دارند که با اضافه نمودن هزینه هاي نگهداري و تعميرات آنها ؛از فاکتورهاي مهم تعيين
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هزینه هاي جاري و شارژ هر ساختمان مي باشند لذا بهبود عملکرد چيلرها مي تواند در کاهش هزینه و کاهش مصرف
انرژي تاسيسات ساختمان بسيار موثر باشد.
در یک سيستم نگهداري و تعميرات به منظور کاهش مصرف انرژي چيلر و حفظ صحت عملکرد آن حداقل باید  5عامل
زیر را مد نظر داشت:
 -1ایجاد برگه رکورد گيري روزانه :
با ثبت روزانه پارمترهاي عملکردي چيلر از قبيل فشار و دماي اواپراتور،فشار ودماي کندانسور،فشار روغن،ميزان امپر
مصرفي و ...و مقایسه آنها با مقادیر استاندارد ارایه شده از سوي سازنده یا مجري،اپراتور مي تواند از وضعيت دستگاه و
انحراف هایي که در عملکرد چيلر به مرور حادث مي گردد مطلع گریده و قبل از بحراني شدن موضوع نسبت به رفع
مشکل اقدام نماید.مثال با مشاهده افزایش فشار کندانسور قبل از هاي نمودن چيلر متوجه ایراد در عملکرد برج و یا
کثيف شدن کندانسور مي گردد و اقدام اصالحي مورد نياز را به اجرا مي گذارد و از کارکرد چيلر با فشار کندانسور باال
جلوگيري مي نماید که همين مساله باعث کاهش قابل توجهي در مصرف انرژي مي گردد.
 -2تميز نگهداشتن سطوح تبادل حرارتي
عمده ترین عامل کاهش راندمان چيلر کاهش ظرفيت انتقال حرارت در سطوح تبادل حرارتي مي باشد که به دليل
نشستن رسوبات بر روي این سطوح در اواپراتور و کندانسور مي باشد .در اواپراتور که معموال داراي سيکل بسته مي
باشد لذا رسوب گذاري نيز کندتر اتفاق مي افتد که با هر سه سال رسوب زدایي مشکل مرتفع مي گردد مگر اینکه
تعميرات و یا به هردليل شارژ آب به سيستم زیاد صورت گرفته باشد .اما در کندانسورهاي آبي که معموال سيکل با
دارند و آب از طریق برج خنک کن سرد مي شود الزم است هر سال شستشوي کندانسور صورت پذیرد که البته بسته
به نوع آب و همچنين شرایط آب و هوایي شاید الزم باشد در اواسط فصل نيز شستشو تکرار گردد  .در چيلرهاي مدرن
جدید سيستم اتوماتيک رسوب زدایي براي کندانسور تعبيه شده که یک بورس نایلوني هر  6ساعت یکبار به تميز کاري
کندانسور مي پردازد و از تشکيل رسوب جلوگيري مي نماید که چيزي شبيه یخچال هاي بدون برفک مي باشد.
 -3کنترل مرتب نشتي ها و به صفر رساندن آنها
در چيلرهاي با فشار پایين مانند سيستم هاي  11Rو  123Rکه فشار اواپراتور کمتر از فشار محيط مي باشد در صورت
وجود نشتي هوا به داخل سيستم راه مي یابد که باعث افت راندمان چيلر مي گردد  .در چيلرهاي فشار باال مانند
چيلرهاي  -a134R،22Rو12Rدر صورت وجود نشتي گاز مبرد از سيستم تخليه مي گردد که با کاهش مبرد راندمان
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چيلر کاهش مي یابد و الزم است تکنسين نگهداري و تعميرات چيلر ميزان شارژ گاز را از طریق کنترل فشار اواپراتور
همواره کنترل نماید.
 -4استفاده از آب مناسب و کنترل فاکتورهاي مورد نياز آب در گردش بخش هاي مختلف
آبي که در سيستم چيلر گردش مي نماید در اصل نقش اصلي در انتقال حرارت را به عهده دارد و لذا الزم است از نظر
ميزان رسوب گذاري،خوردگي و آلودگي هاي بيولوژیکي همواره تحت کنترل باشد.با توجه به تفاوت این پارامترها در
محل هاي مختلف الزم است با بهره گيري از متخصصين شيمي آب همواره مواد الزم شيميایي مناسب دریافت و به
آب در گردش سيستم اضافه گردد.همچنين الزم است کليه صافي ها نيز به صورت مرتب مورد بازدید قرارگيرد که یک
دوره سه ماه مي تواند جهت کنترل صافي لحاظ گردد.
 -5آناليز روغن و مبرد و تعویض به موقع آنها
با توجه به امکان حل شدن روغن در مبرد وبر عکس الزم است این خاصيت و دیگر خواص مورد نظر سازنده چيلر به
صورت ساالنه از طریق آناليز روغن بررسي گردد و در صورت لزوم روغن چيلر تعویض گردد .مطابق تحقيقات انجام
شده درصورت انحالل یک درصدي روغن در مبرد و انتقال آن با مبرد به داخل سيکل و خارج از کمپرسور  2درصد از
راندمان چيلر کاهش مي یابد که این امر در صورت تعویض به موقع روغن مي تواند جلوگيري گردد
 -6نصب سيستم کنترل هوشمند سرمایشي
با اجراي سامانه کنترل هوشمند سيستمهاي سرمایش مرکزي تراکمي  ،سرمایش به ميزان مورد نياز و متناسب با تغييرات
دماي هواي محيط خارج و بار لحظه اي ،همچنين متناسب با ساعات کاربري ساختمان تامين مي گردد که این امر
منجر به صرفه جویي در مصرف انرژي الکتریکي ساختمان در دوره گرم سال مي گردد.

اصول بهينه سازي مصرف انرژي توسط سامانه کنترل هوشمند سيستمهاي سرمایش مرکزي تراکمي  ،مبتني بر کنترل
سرمایش ساختمان از مبداء و محل توليد برودت مي باشد .این سامانه با دریافت اطالعات از سنسورهاي حرارتي که در
محلهاي زیر نصب مي گردند:

 )1دماي محيط خارج ساختمان
 )2دماي داخل ساختمان در یک یا چند موضع
 )3کلکتور آب سرد رفت چرخشي
 )4کلکتور آب سرد برگشت چرخشي
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لحظه به لحظه اطالعات حرارتي موقعيتهاي فوق را اندازه گيري نموده و با تشخيص هوشمند نياز حرارتي ساختمان تا
برقراري شرایط مطلوب در تابستان تجهيزات سيستم سرمایش شامل کمپرسورها  ،پمپهاي چيلد واتر و پمپ هاي برج
خنک کن  ،فن هاي برجهاي خنک کن و برق مرکزي فن کوئلها و هواسازها را راهبري مي نماید.

سیستم گرمایشی
 -1بخاري برقي
بخاري برقي یکي از وسایل مصرف کننده برق است که ميتواند در تأمين انرژي حرارتي درون ساختمانها نقش مؤثري
ایفا نماید .شاخص اصلي عملکرد بخاري برقي ،قابليت توزیع دمایي یکنواخت و تعيين شده در یک فضاي مشخص
است.
نکته قابل توجهي که در مورد بخاري هاي برقي وجود دارد این است که با توجه به مصرف باالي این دستگاه و وجود
گاز طبيعي و امکان استفاده از بخاريهاي گازي در اکثر شهرهاي کشور ما ،حتياالمکان بایستي از استفاده و بکارگيري
این وسيله اجتناب کرد .در مواردي که ناچار به استفاده از بخاريهاي برقي هستيم ،حتياالمکان از بکارگيري آنها در
ساعتهاي اوج مصرف برق ( پيک مصرف) پرهيز نمایيم.
 از بخاريهاي برقي که داراي برچسب انرژي ميباشند ،استفاده کنيد.

 -2بخاري گازي
یکي از مهم ترین فاکتورهاي انتخاب بخاري ،درنظر گرفتن متراژ محلي است که قرار است بخاري ،گرمابخش آنجا
باشد  .هرگز نباید یک بخاري بزرگ را براي یک محيط کوچک تهيه کرد و همچنين تهيه یک بخاري کوچک براي
فضایي بزرگ اشتباه است .الزم است در انتخاب بخاري به برچسب انرژي روي آن توجه شود .دارا بودن برچسب انرژي،
از نکات بسيار مهمي است که در هنگام خرید یک بخاري باید بدان توجه نمود ،ليکن مهمتر از آن ،حرف انگليسي قيد
شده روي برچسب است که نشانه بازدهي حرارتي بخاري است و هرچه از حروف ابتدایي زبان انگليسي باشد بهتر بوده
نشانه پایين بودن اتالف انرژي در بخاري است.
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 هنگام خرید دستگاهي را انتخاب شود که داراي عالمت استاندارد و برچسب انرژي باشد و باتوجه به برچسب
انرژي ،داراي باالترین کارآیي و بازدهي و کم¬ترین مصرف انرژي باشد.
در هنگام استفاده از بخاري گازسوز رعایت نکات ایمني زیر الزامي است:

 از استفاده بخاریهاي گازسوز بدون عالمت استاندارد خودداري شود.
 بخاري گازسوز نباید حتي براي چند لحظه ،بدون اتصال به دودکش روشن شود ،چرا که محصوالت احتراق
که داراي منوکسيد کربن و گازهاي کشنده هستند ،وارد اتاق ميشوند.
 همواره از باز بودن مسير دودکش و وجود کالهک دودکش که در انتهاي دودکش ،در بيرون از ساختمان
نصب ميشود اطمينان حاصل شود .به صورت طبيعي و بدیهي لوله بخاري باید داغ باشد .در غيراینصورت به
احتمال زیاد ،جریان انتقال هواي سوخته از این لوله به درستي انجام نميشود و خطر آلودگي هوا با منواکسيد
کربن وجود دارد.
 نصب و تعميرات بخاري را باید به تعميرکاران مجاز و خدمات پس از فروش واحد توليدي سپرد تا از ایمن
بودن آن مطمئن شده و از گارانتي و خدمات پس از فروش آنها بهره گرفت.
 براي جلوگيري از برگشت دود و گازهاي مضر به داخل دودکش و در نهایت به داخل محيط که معموالً بر اثر
گرفتگي و یا وزش باد به وجود ميآید ،باید دودکش ها داراي هواکش مخصوص باشند و کالهک آنها حداقل
 60سانتيمتر از بلندترین نقطه ساختمان باالتر باشد.
 استفاده مشترک از یک دودکش براي چند وسيله گازسوز ،بسيار خطرناک است.
 بدون استفاده از بست براي محکم کردن شيلنگ گاز ،هرگز از وسيله گاز سوز استفاده نکرده و بر دهانه
شيرهاي غيرقابل استفاده درپوش گذاشته و دستگيره مربوطه را باز نمایيد.
 -3آبگرمکن برقي
آبگرمکن برقي در تأمين آب گرم مصرفي ساختمان – بویژه در مناطقي که تاکنون از گاز شهري برخوردار نشدهاند –
مورد استفادۀ قرار ميگيرد.
مطالعات انجام گرفته نشاندهندۀ آن است که با بکارگيري عایقهاي مناسب نظير پشم شيشه ،پشم سنگ و  ...در
فضاي بين مخزن و پوسته ،ميتوان تا حدود  60درصد در مصرف انرژي این وسيله صرفهجویي نمود .همچنين با تغيير
ابعاد و شکل هندسي آبگرمکن ميتوان عالوه بر صرفهجویي مصرف انرژي ،به ميزان  8تا  10درصد در مقدار ورق آهن
10

مورد نياز براي ساخت بدنه آبگرمکن و تا  10درصد نيز در مقدار عایق مورد نياز براي عایقکاري آبگرمکن صرفهجویي
نمود.
نکته قابل توجهي که همانند بخاري هاي برقي باید به آن توجه داشت ،این است که با توجه به مصرف برق زیاد آبگرمکن
برقي و وجود گاز طبيعي و امکان استفاده از آبگرمکنهاي گازي در اغلب شهرهاي کشور ،تا حد امکان بایستي از
استفاده و بکارگيري این وسيله اجتناب کرد.
نکات مهم در رابطه با آبگرمکنهاي برقي
 استفاده از آبگرمکن یا پکيج پربازده با برچسب انرژي باال
 انتخاب صحيح ظرفيت آبگرمکن بر حسب نياز
 استفاده از آبگرمکنهاي اتوماتيک
 تنظيم آبگرمکن بر روي دماي مناسب (دماي مناسب در زمستان براي آب گرم  60درجه و در تابستان
ميتواند کمتر نيز باشد)
 خاموش کردن پيلوت آبگرمکن در هنگام ترک منزل به مدت طوالني
 نصب صحيح دودکش در آبگرمکن
 کاهش تلفات انرژي با سرویس و نگهداري بهموقع آبگرمکن
 کاهش مصرف انرژي از طریق بهبود احتراق آبگرمکن و تامين هواي تازه
 بازرسي منظم و تعمير دورهاي شيرهاي آب (چکه کردن شير روزانه  23تا  28ليتر آب را هدر ميدهد)
 عایقکاري لولههاي آب گرم باعث صرفهجویي در مصرف آب به طور غير مستقيم صرفهجویي در انرژي نيز
است.
 استفاده از آبگرمکن هاي خورشيدي با توجه به آفتابي بودن کشور ایران یکي از راهکارهاي مناسب کاهش
مصرف انرژي است.

 -4موتورخانه و شوفاژ
 هواگيري پایانه هاي حرارتي انجام گيرد.
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 عایقکاري مناسب تأسيسات موتورخانه (لوله ها ،اتصاالت ،دیگ ،مخزن ،مشعل) انجام گردد.
 معاینه فني موتورخانه انجام گردد (هر شش ماه یکبار).
 سيستم کنترل هوشمند در موتورخانه نصب گردد.
 جهت تنظيم رادیاتورها از شير ترموستاتيک استفاده گردد.
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