
 

 

 

 

 

 

 مدیریت مصرف برق تجاری

 

 

 استفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزایش یابد.  در رنگ آميزی دیوارها و سقف از رنگ روشن-1

المپها مي كاهد ، تميز كردن منظم المپها سبب مي  رد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوریگ -۲

 گردد تا نوردهي بهتری داشته باشند. 

ن ، استفاده ازالمپهای فلورسنت)مهتابي(به ویژه درراهرو و زیرزمين دراولویت قرار درصورت امكا -۳

 گيرد. 

، برق بي(مهتا)بطور معمول حدود دو برابر یك المپ فلورسنت بلند وات  1۰۰یك المپ رشته ای -۴

ا یدرصد كمتر از آن نور دارد . از اینرو استفاده ازالمپهای فلورسنت  ۵۰مصرف مي كند ، درحاليكه 

 .تركيب آن با المپهای رشته ای به كاهش هزینه برق شما نيز كمك ميكند

اضافي باعث مي شود كه كليه مشتركين از برق  ایدر ساعات اوج مصرف ، خاموش كردن المپه -۵ 

  .مطمئن برخوردار گردند

دقت شود هيچ فضائي بيهوده روشن نماند .همچنين سعي شود از روشنائي تجملي بيش از حد ، پرهيز  -۶

 .گردد

رشته ای به گرما تبدیل مي شود ، استفاده از این  درصد برق مصرفي در المپهای ۹۰چون بيش از  -۷

 . دمای محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزایش مي دهد المپها در تابستان باعث افزایش

كم مصرف مي باشد و باعث افزایش هزینه  برابر المپ ۵وات  1۰۰مصرف برق المپ رشته ای  -۸

 . ميشود



 

 

ر محيط ، درمحل هایي از محيط كار كه نور بيشتری موردنياز است ، به جای افزایش المپها د -۹

  .ازچراغهای موضعي و روميزی استفاده گردد

 . استفاده از لوازم گرمایشي و سرمایشي در بخش تجاری

ن در و مورد نياز گرم شده بود ، به جای باز كرد درصورتيكه هوای محيط در زمستان بيش از اندازه -1 

 .را خاموش نمایيد پنجره ها بهتر است وسایل گرم كننده

غير اقتصادی ترین وسيله برای گرم كردن محيط ،بخاری برقي و جهت تهيه آب گرم ، آبگرمكن  ۲ 

 .اجتناب گردد برقي است كه الزم است از استفاده آنها

ط برای خنك كردن محيط ، ميزان نياز خود راارزیابي نموده و به مقتضای درجه حرارت و شرای  - ۳

  .رددگنكه ، كولر آبي یا كولر گازی با ظرفيت مناسب استفاده نظير پ محيط از یكي از وسایل خنك كننده

به  در اطراف پنجره ها از سایبان استفاده گردد تادرفصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد -۵

 .داخل ساختمان جلوگيری شود

یق كنيد. درهنگام نصب كولر ها دقت شود كه عا كولرها را درفصل تابستان بطور منظم سرویس -۶ 

 .آنها مسدود شوند و بر روی سقف كولر سایبان نصب گردد بندی كانالها رعایت شده ، درزهای اطراف

 

 رهنمودهای كلي

باشيم و ميزان مصرف را از روی كنتور و ارقام  شایسته است نسبت به ميزان مصرف برق حساس -1

اهش تدریجي مصرف صرفه جویي در هزینه ها در جهت ك موجود در قبض برق كنترل كنيم ، و برای

 .برق بكوشيم 

  .ميزان اعتدال را رعایت كنند همكاران خود را آگاه سازیم ، كه در مصرف برق -۲ 

ریدن هنگام خرید وسایل ، تجهيزات و دستگاههای برقي، ميزان نياز خود را در نظر بگيریم و از خ -۳

  .بپرهيزیم تجهيزات و دستگاههای بزرگ و پرمصرف



 

 

تي را تجهيزا. برق آنها ، عملي منطقي و معقول است سایل برقي ، توجه به ميزان مصرفهنگام خرید و -۴

 .انتخاب كنيم كه برق كمتری مصرف ميكنند درحاليكه بازده زیادی دارند

وشگاه به منظور زیبا سازی فضای كار یا ویترین فر شایسته است با نورپردازی مناسب از مصرف برق -۵ 

 .استفاده شودو مانند آن درحد معقول 

 دان مورد رسيدگيرچندوقت یكبـار بوسيله اشخاص كارتاسيسات ساختمـان و محلهـای كـار را ه -۶ 

شعلها و مقرار دهيم و از سالم بودن عایق ها وعایق بندیها ، همچنين از كاركرد درست پمپ ها ، رله ها ، 

 .ء دیگرمطمئن شویماجزا

مصرف در مانند اتو ، ماشين لباسشویي و المپهای پر رقي پرمصرفتا حد امكان از بكار بردن وسایل ب -۷ 

ك ف در ویترین مغازه ها ، بوتينمائيم . استفاده از المپهای كم مصر ساعت هـای اوج مصرف خودداری

 .، هتل ها ورستوران ها بسيار اقتصادی مي باشدها

 .مصرف برق آنها آشنا شویم برقي ، خوب است با جهت استفاده مناسب و معقول از وسایل و تجهيزات 

 

 

 

 

 

 


