مدیریت مصرف برق بخش اداری

در صورتی که انرژی مصرفی ساختمان اداری شما کمتر از  100 Kwh/m2باشد  ،در محدوده الگوی
مصرف بهينه انرژی الكتريكی قرار داريد.
• فردی متخصص به عنوان مدير انرژی برای هرساختمان جهت واگذاری مسئوليت بهينه سازی
وکنترل مصرف انرژی تعيين نمائيد.
• کميته انرژی تشكيل دهيد .
• کتب آموزشی در زمينه بهينه سازی مصرف انرژی تهيه ودراختيار پرسنل قراردهيد .
• با اجرای برنامه های آموزشی حساسيت تا سطح خود مميزی انرژی در پرسنل ايجاد نمائيد .
• در دوره های آموزشی بهينه سازی مصرف مسئوالن انرژی رامعرفی نمائيد .
• با نصب  3 VFروی آسانسورها مصرف برق آنها را کاهش دهيد .
• آسانسورها در حالت آماده به کار نيز برق مصرف می نمايند قطع برق کامل آسانسورها بعد از
ساعات اداری انجام شود .
• درصورت امكان سيستم هوشمند کنترل مصرف انرژی ساختمان
) management systemرا نصب نمائيد .

BMS(Bilding

• المپهای مهتابی ترايبند ( t8 ) Tribandو  t5در مقايسه با المپهای مهتابی معمولی ،بيش از
 10درصد مصرف برق کمتر و  25درصد نور بيشتری دارند.
• عمر المپهای مهتابی ترايبند t8و  t5بيش از  2برابر المپهای مهتابی معمولی است .
• روشنايی بيش از حد حتی با المپ های کم مصرف باعث افزايش هزينه برق می شود.
• ميزان روشنايی مورد نياز را باتوجه به نوع کار انتخاب شود ،روشنايی غير استاندارد باعث آسيب
به بينايی وافزايش مصرف برق می شود.
• استفاده از قابهای منعكس کننده نور(رفلكتور)به سمت پائين روشی مناسب جهت ايجاد نور
بيشتر وکاهش مصرف برق می باشد.
• المپ ها و رفلكتورها رابه طور مرتب تميز کنيد .
• کاشت درخت در اطراف ساختمان باعث کاهش تلفات حرارتی وبرودتی ساختمان می شود .
• از خاموش بودن وسايل اداری خود به ويژه دستگاه کپی ،کامپيوتر و پرينتر ،پيش از ترک محل
کار اطمينان حاصل نماييد.
• تجهيزات با راندمان باال انتخاب و خريداری نماييد .
• المپ های پربازده را جايگزين المپ های رشته ای نماييد .
• از روشنايی طبيعی روز حداکثر استفاده نمائيد .
• روشنايی مورد نيازخود راطبق استاندارد اصالح نمائيد .
• بستن درب وپنجره ها در مواقع کارکرد سيستم های تهويه الزامی است .
•

سيستم های تهويه را يك ساعت قبل از تعطيلی ادارات خاموش و نيم ساعت قبل از شروع
کارروشن نمائيد .

•

سيستم های هوشمند کنترل مصرف انرژی در ساختمان ها نصب نمائيد .

• تنظيم رايانه ها جهت قرارگيری در حالت Stand byو هايبرنت در مواقعی که بيش از 10
دقيقه با رايانه کار نمی کنيد .
• حالت خاموشی رايانه ها بعد از  2ساعت در صورت عدم استفاده را تنظيم نمائيد .
• کنترل شود تا تمام تجهيزات برقی بعد از وقت اداری خاموش باشند .
• چاپگرهای ليزری جايگزين چاپگرهای جوهر افشان شوند.
• درصورت امكان جداره های ساختمان را عايقكاری نمائيد .
•

از پنجره های دوجداره ويا آخرين تكنولوژی های روز در اين زمينه استفاده نمائيد .

• استفاده ازفواره ها و آبنماها را از ساعت  8تا  11صبح تنظيم کنيد .

