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راهکارهای کاربردی صرفه جویی انرژی در ادارات
.لباس مناسب بپوشید-1
ل  این برنامه می تواند شامل تمیزکاری کوی. تاسیسات اداری را به طور مرتب تعمیر و نگهداری کنید-2

نظور ترمیم کندانسورها ، تعویض فیلتر هوا، جایگزینی تسمه پروانه ها ، بررسی عایق کاری کانالها و لوله ها به م
.آسیبهای وارده به عایقها باشد

.در ساعات تعطیلی ادارات ، به منظور حفظ دمای محیط ، هواکش ها را ببندید-3
با . درجه تنظیم نمایید20و در فصلهای سرد سال روی 25در فصلهای گرم سال درجه ترموستات را روی -4

درصد در هزینه های گرمایش فضا صرفه جویی می  5-20درصد در هزینه های سرمایش و10-20این کار حدود 
.شود

.آبگرمکن و لوله های تامین آب را عایق بندی کنید-5
.به منظور کاهش اتالف انرژی از دربهای اتوماتیک استفاده کنید-6
.از فوم یا گچ برای مسدودکردن ترکهای دیوار استفاده کنید-7
.در صورت امکان از پنجره های دوجداره استفاده کنید-8
عایق کاری حرارتی لوله های رفت و برگشت آب گرم و کلکتورها-9

استفاده از سامانه کنترل هوشمند موتورخانه جهت تنظیم دمای آب گرم متناسب با هوای خارج   -10



راهکارهای کاربردی صرفه جویی انرژی در ادارات
برخوردارند و بعالوه این گزینه « sleep»اطمینان حاصل کنید که رایانه ها در ادارات از گزینه خواب -11

.همیشه فعال است
و با نصب تنظیم کننده های زمانی روی دستگاههای کپی و پرینتر ، از روشن ماندن آنها در طول شب-12

.ساعات غیر کاری ، اطمینان حاصل نمایید
.دهنگام خرید تجهیزات جدید اداری ، تجهیزاتی را که از برچسب انرژی برخوردارند را در اولویت قرار دهی-13
.هرزمان که امکان دارد ، حتی اگر خود رایانه را روشن می گذارید ، صفحه نمایش آن را خاموش نگه دارید-14
.داقل برسانیدمیزان استفاده از دستگاه کپی را از طریق فتوکپی دو طرفه یا ارسال پست الکترونیکی به ح-15



مصارف روشنایی
وات  100یک المپ. المپهای رشته ای، کمترین بازده نور و کمترین عمر مفید را نسبت به دیگر انواع المپها دارد

همچنین . برابر المپهای کم مصرف ، برق مصرف می کند5برابر المپهای مهتابی و حدود 3معمولی در حدود 
.  برابر المپهای معمولی است 8عمر المپهای کم مصرف ، 

.بنابراین باید المپهای معمولی را با المپهای کم مصرف تعویض کنید
قرار دادن  در کشور ما نزدیک به یک پنجم برقی که تولید می شود به مصرف روشنایی می رسد ، بنابراین با

مل آورید میزها در جای مناسب و تنظیم سطح کار ، سعی کنید در هنگام روز از حداکثر نور طبیعی استفاده به ع
.و نور مصنوعی تنها در نقاطی که امکان استفاده از نور طبیعی وجود ندارد ، به کار برده شود

( رفچراغهای رومیزی با المپ کم مص)در مورد کارهای حساسی که نیاز به نور زیادی دارد از روشنایی موضعی •
.استفاده گردد و از روشن کردن تمامی محیط به یک میزان خودداری شود

ابط  تنها در حد رعایت ضو( به ویژه در ساعاتی که رفت و آمد به حداقل می رسد)راهروها، پارکینگها و انبارها •
.ایمنی روشن گردند و المپهای زائد ، خاموش شوند

.در مکانهایی که نورکم موجب بروز مشکل نمی شود ، از المپهای با وات کم استفاده شود•
دند تا از  سیمها ، کلیدها و پریزها به موقع بررسی شده و طبق برنامه منظمی ،حبابها ، قابها و المپها تمیز گر•

.بازدهی نوری آنها کاسته نشود
.در مورد سقف و دیوار محیط کار از رنگهای روشن استفاده شود تا میزان بازتاب نور افزایش یابد•



مصارف روشنایی

.به منظور اصالح ضریب قدرت در مورد المپهای فلورسنت از خازن با ظرفیت مناسب استفاده شود•
.یمدر ساعات اوج مصرف ، خاموش کردن المپهای اضافی باعث می شود که در شبکه ، خاموشی نداشته باش•
.ر گیرندشبکه های برقی داخلی ساختمانها به منظور تجهیز به سیستمهای فرمان خودکار ، تحت بررسی قرا•





مصارف سرمایشی و گرمایشی
نها داشته و کثیف بودن سطوح تبادل حرارتی دستگاههای سرمایشی و گرمایشی تاثیر زیادی در کاهش بازده آ•

.طبعا باعث افزایش مصرف برق آنها خواهد شد
یعی و با توجه به فصل ، شرایط محل و ساختمان ، ترموستات وسایل سرمایشی و گرمایشی در حد نیاز طب•

.عادی ، در دامنه محدودی تنظیم گردند
ع لوله ها سطح وسایل سرمایشی و گرمایشی نصب شده در اتاقها را تمیز نگه داشته و در جهت سرویس به موق•

.و اتصاالت دستگاهها و جلوگیری از نشتی ها ، اقدام الزم به عمل آید
.درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان تا حد نیاز کاهش داده شود•
.سعی گردد از کویلهای برقی حرارتی ازجمله بخاری برقی و اجاق برقی تا حد امکان استفاده نشود•
ده و حداقل  برنامه ای تنظیم شود که تاسیسات گرمایشی یا سرمایشی مرکزی در ساعات اولیه بامداد ، روشن ش•

.ساعت قبل از خروج پرسنل و تعطیل شدن اداره ،خاموش شوند یا با حداقل توان کار کنند2
ولر  مثال ک.)برای محیطهای کوچک به جای روشن کردن سیستم مرکزی از تجهیزات موضعی استفاده گردد•

(گازی برای خنک کردن یک یا دو اتاق به جای استفاده از سیستم برودت مرکزی
.در مورد تاسیسات مرکزی از پیش گرمکن یا پیش سرد کن به تناسب استفاده شود•



مصارف سرمایشی و گرمایشی
.در و پنجره های محل کار ، به موقع و مرتب تعمیر و درزگیری شوند•
.احتمال استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم مصرفی بررسی گردد•
.وکش شونددر وسایل سرمایشی و گرمایشی از عایق کاری مناسبی بهره گرفته یا حداقل با ورقه آلومینیومی ر•
امکان عایق کاری دیوارها به خصوص در موقع ساخت بناهای جدید به منظور جلوگیری از تلفات انرژی •

.مدنظرقرار گیرد




