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مميزي انرژي عبوري

کمتر از يک هفته: مدت زمان مورد نياز



مميزي انرژي ساده

حدود دو ماه: مدت زمان مورد نياز



مميزي انرژي تفصيلي

حدود دوازده ماه: مدت زمان مورد نياز



استانداردهاي مميزي انرژي

BS EN 16247-2:2014

AS/NZS 3598.1:2014

PNNL 20956

ISO 50002:2014



اساس استانداردبر مميزي انرژي 
EN 16247-2:2014



استانداردبر اساس مميزي انرژي 
ISO 50002



مميزي انرژي مبتني بر سطح سرمايه گذاري
بر اساس مدل دپارتمان انرژي آمريکا

1
فرصت ها ارزیابی نیازمندی ها و 

(آوری اطالعاتپیش مطالعات و جمع)

جمع آوری اطالعات عمومی1-1

جمع آوری اطالعات موجودی سیستم ها و تجهیزات به صورت میدانی1-2

تهیه خطوط مبنا1-3

2
گیری  تحلیل ها و اندازه 

(اندازه گیری)

شناسایی نقاط اندازه گیری احتمالی2-1

(برای هر سیستم باید بررسی شود)های بهینه سازی شناسایی فرصت2-2

های بررسیارائه یافته2-3

3
گذاری سرمایه انرژی با درجه های تفصیلی با رویکرد ممیزی تحلیل

(راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژیارائه)

تجزیه و تحلیل میزان کاهش مصرف انرژی3-1
های اجرای طرحبرآورد هزینه3-2
طرح اندازه گیری و صحه گذاری3-3
برنامه اندازه گیری3-4
برنامه نگهداری و تعمیر3-5

گزارش ممیزی انرژی با درجه سرمایه گذاری4

5
پروژه ارائه پروپوزال پیشنهاد 

(پیوست قرارداد)

سازی پیشنهادی در گزارش ممیزی انرژی ارائه یک پیشنهاد مشخص از راهکارهای بهینه5-1

کندتعیین مبلغ کل پروژه که مشتری باید به شرکت  خدمات انرژی پرداخت 5-2

ارائه شدهزینه تعیین لیست خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات انرژی برای هر بند از 5-3

(ایمعرفی موسسات وام دهنده، تعیین نرخ بهره، تعیین شرایط بیمه)تشریح نحوه تامین مالی پروژه 5-4

IPMVPگذاری بر مبنای آخرین نسخه پروتکل تشریح روش اندازه گیری و صحه5-5

ها و در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار بر شرایط تاسیساتانرژی و هزینهجوییتعیین روش محاسبه صرفه5-6

گذاریهای اندازه گیری و صحهتجزیه و تحلیل جریانات نقدی ساالنه در مدت قرارداد با در نظر گرفتن هزینه5-7



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
مبتني بر سطح سرمايه گذاري

ف
دی

ر

نوع اقلیم
میانگین حداکثر دما در تابستان

(سانتیگراد)
انمیانگین رطوبت نسبی در تابست

(درصد)
میانگین حداقل دما در زمستان

(سانتیگراد)
میانگین رطوبت نسبی در زمستان

(درصد)
نمونه شهر

سراب75-65-10تا -555-3045-25بسیار سرد1
تبریز75-65-10تا -405-4025-35سرد2
رشت60بیشتر از 0تا 605بیشتر از 30-25معتدل و بارانی3
مغان60بیشتر از 0تا 505بیشتر از 35-30نیمه معتدل و بارانی4
تهران60-040تا 455-4020-35نیمه خشک5
زاهدان50-035تا 205-4515-35گرم و خشک6
اهواز70-560تا 3010-5020-45بسیار گرم و خشک7
بندرعباس60بیشتر از 10تا 6020بیشتر از 40-35بسیار گرم و مرطوب8



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
مبتني بر سطح سرمايه گذاري
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y = 122.83x + 17830

R² = 0.9688
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مبتني بر سطح سرمايه گذاري
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متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

توضیحاترویکرد

راهکار، جداسازی – Aگزینه 
کلیدیپارامتر اندازه گیری 

لکرد اقدامات بهبود عمانرژی که مصارف پارامترهای عملکری اندازه   گیری می شود آن دسته از 
شده ازه گیری اندمورد انتظار در پارامتر تغییرات بسته به اندازه گیری تناوب . تعیین می کندرا 

دازه گیری انکه پارامترهایی . باشدپیوسته از کوتاه مدت تا گزارش گیری، می تواند و طول دوره 
ا ی، برآورد خواهند شد که ممکن است بر اساس سوابق داده ها، مشخصات سازنده نمی شوند

.  انجام گرددمهندسی قضاوت 

راهکار، جداسازی – Bگزینه 
پارامترهااندازه گیری تمامی 

براساس صرفه جویی ها . استAگزینه نسبت به این گزینه دارای جزییات بیشتری 
مورد غییرات تبسته به اندازه گیری تناوب . تعیین می شودپارامترها اندازه گیری میدانی تمامی 

.استپیوسته از کوتاه مدت تا گزارش دهی و طول دوره صرفه جویی ها انتظار در 

سایتتمام – Cگزینه 
لی یا تأسیسات اصدر سطح کل انرژی مصارف اندازه گیری پیوسته بر اساس صرفه جویی ها 

برای ده صورتحساب صادر شیا کنتور گاز، برق و داده های از بنابراین . فرعی تعیین می شود
.  استفاده خواهد شدصرفه جویی های انرژی در محاسبات تأسیسات 

شبیه سازی کالیبره– Dگزینه 
شده

عیین تاز آن یا بخش هایی ، و تأسیساتکل انرژی مصارف طریق شبیه سازی از صرفه جویی ها 
ای نیازمند مهارت هبوده و سایر رویکردها از پیچیده تر به طور معمول این گزینه . می شود

.استشبیه سازی شامل تخصصی بیشتر 



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

139413951396

1394

1395

1396

849.8–11.48

907.7–12.27

818.3–11.06
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سرمايه گذاريبر سطح مبتني 



متدولوژي اجراي مميزي انرژي
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

طبقه
تجهیزات سرمایش و گرمایشتجهیزات آشپزخانهردتجهیزات متفرقه کم کاربتجهیزات اداری پر کاربرد

کپیفکسرپرینتترکامپیو
ویدیو  

ورپروژکت
پنکهآبسردکننتلویزیوراسکن

سماور 
برقی

رمایکروفیخچال
هیتر 
برقی

فن  
کویل

تاسپلی
ت اسپلی

هایستاد
2000001110301410زیرهمکف
2317110561113001700همکف
46314105100203012800یکم
513324233010202022دوم
402012005010300000سوم

442833045011300000چهارم
43232203303030101پنجم
201842306010300050ششم
161131108010210010هفتم

2851812016620472122251449102مجموع
توان  درصد 

نامی مصرفی
31.836.40.49.30.80.43.20.40.30.43.90.33.61.53.60.7



متدولوژي اجراي مميزي انرژي
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

CLF 30 W

51%T10 كوچك

28%

LED 9 W

7%

عدد المپ5500
کيلووات123.5

تجهیزات اداری  

پر كاربرد

79%

قه تجهیزات متفر

كم كاربرد

4%

تجهیزات  

آشپزخانه

5%

تجهیزات  

سرمایش و 

گرمایش

12%

تجهیزات اداری پر كاربرد تجهیزات متفرقه كم كاربرد
تجهیزات آشپزخانه تجهیزات سرمایش و گرمایش



متدولوژي اجراي مميزي انرژي
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

تعدادنوع مصرف برقردیف
توان مصرفی 

(kW)واحد 
توان مصرفی 

(kW)کل 
ضریب همزمانی

توان مصرفی 
(kW)ای لحظه

(kWh)انرژی روز در سالساعت در روز
سهم از کل  درصد

انرژیمصرف

1

روشنایی
13750.0568.750.9565.31258.5250138789.062518.428698مهتابی

2380.037.140.956.7838.525014413.8751.913904کم مصرف

روشنایی راهرو
780.0120.9360.950.8892243657789.3921.0342915ال ای دی سرپیچ

2760.0513.80.9513.1124365114843.615.24917مهتابی
160.0090.1440.950.1368243651198.3680.1591218ال ای دی تیوب

1960.059.80.959.3112250279303.7086029مهتابیروشنایی پارکینگ

گرمایش2

211220.9520.924120601927.9924177پمپ سیرکوله سیستم
10.80.80.950.762425045600.6054862پمپ مبدل حرارتی
10.80.80.950.762425045600.6054862پمپ منبع کویلی

1710.046.840.956.4982412018714.242.4849153فن کویل
511.576.50.6549.7258.512050719.56.7346397اسپلیت

22.24.40.52.21236596361.2794879فن مشعل

سرمایش3
211220.9520.924130652088.6584526پمپ سیرکوله سیستم
421.5860.7564.5101308385011.133776کمپرسور چیلر تراکمی

27.5150.57.51013097501.2946251برج خنک کننده

تجهیزات اداری4

PC / 2580.251.60.9549.028.5250104167.513.831575مانیتور
1510.3552.850.210.578.525022461.252.982451پرینتر
380.041.520.20.3048.52506460.0857772اسکنر
300.257.50.21.58.52503187.50.4232428فکس
191.324.70.24.948.525010497.51.3938797کپی
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متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

گونه بندی کاربری ساختمان

گونه بندی نیاز ساالنه انرژی محل استقرار ساختمان

گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

داومساختمان غیر مستقل با استفاده مساختمان مستقلعناصر ساختمانی
ه ساختمان غیر مستقل با استفاد

منقطع

UW7/08/01/1 دیوار

UR3/05/055/0 بام تخت یا شیب دار

UF45/05/055/0 کف در تماس با هوا

UP45/145/16/1 کف در تماس با خاک

UG7/27/24/3 جدار نورگذر

UD5/35/35/3 در



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

استاندارد 

23%

كمتر از 

استاندارد

76%

بیش از 

استاندارد

1%

نقطه لوکس متري404

كاربری ساختمان
چگالي توان روشنایي

كاربری ساختمان
چگالي توان روشنایي

LPD
(w/ft2)

LPD
(w/m2)

LPD
(w/ft2)

LPD
(w/m2)

1.0511.3بیمارستان0.828.28اداری
0.879.37دانشگاه1.0210.97موزه

لسطح زیربنای ك
(m2)

توان روشنایي
(W)

چگالي توان روشنایي
(W/m2)

ردچگالي توان روشنایي استاندا
(W/m2)

1084012347011.398.28

کيلووات کاهش توان33.7

کيلووات ساعت کاهش مصرف انرژي80000

ميليون تومان کاهش هزينه ساالنه20



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 
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متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

اتالفات گازهای احتراق

خشک

8.44%

به اتالفات تبخیر آب

در H2دلیل وجود 

سوخت  

11.37%

بت اتالفات به دلیل رطو

در سوخت 

0.00%

بت اتالفات به دلیل رطو

هوا 

0.20%

ا به اتالفات تشعشعی و ج

جایی 

0.10%

ص اتالفات احتراق ناق

0.00%

لر راندمان بوی

79.89%

پارامترهای اندازه گیری شدهشماره دیگكاربرد

ار تامین بخ
چیلرها

دیگ یك
(چپ)

سرعت ورود هوادمای سطح جانبيدمای سطح پشتدمای سطح جلو
CCCm/s

701006528
مساحت سطح 

جلو
مساحت سطح 

پشت
مساحت سطح 

جانبي
مساحت دریچه 

ورود هوا
m2m2m2m2

2.272.278.190.35
هرطوبت موتورخاندمای موتورخانهیدمای بخار تولیددیفشار بخار تولی

PsiCC%

6015029.525
آنالیز محصوالت احتراق

CoO2CO2AT

ppm%%C

27.087.8935.2
FTExairEffnEffg

C%%%

211.750.98980.7



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

راهکارهای پیشنهادی

تنظیم درصد هوای اضافی در مشعل ها
پیش گرمایش هوای اولیه احتراق در مشعل
استفاده از دیگ های چگالشی
تخمین ظرفیت مناسب دیگ ها
سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
عایقکاری لوله های منبع انبساط
جایگزینی منبع انبساز
استفاده از محلول ضد رسوب



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

پارامترهای اندازه گیری شده
دمای آب سرد برگشتي از ساختمانلرفشار بخار ورودی به چیدمای آب سرد ارسالي به ساختمان

CBarC

9.3110.6
دمای آب خنك كننده برگشتي از برجردمای بخار ورودی به چیلرجدمای آب خنك كننده ارسالي به ب

CBarC

32.510727.5
دبي آب خنك كننده برجدبي آب سرد ارسالي به ساختمان

دو پمپتك پمپدو پمپتك پمپ
m3/hrm3/hrm3/hrm3/hr

145220

محاسبه ضريب عملکرد نامي

محاسبه ضريب عملکرد واقعي

دبی آب اواپراتور 
(lit/min)

اختالف دما در 
(C)اواپراتور 

بخار مصرفی 
(kg/h)

1شار تغییر آنتالپی در ف
(kJ/kg)بار 

COP

19705162022000.7

دبی آب اواپراتور 
(m3/h)

اختالف دما در 
(C)اواپراتور 

دبی آب کندانسور 
(m3/h)

اختالف دما در 
(C)کندانسور 

COP

297.21.3231.750.5

65%
Load

70%
COP



متدولوژي اجراي مميزي انرژي  
سرمايه گذاريبر سطح مبتني 

y = -0.0067x2 +1.2476x + 16.764

R²  =0.9884
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عنوان راهکار
مبلغ صرفه جوییهزینه کلهزینه اجراهزینه تجهیزات

میلیون ریال

LED617150767399تعویض منابع روشنایی موجود با المپ های 

0505035اصالح بانک خارنی موجود

0101010تنظیم مشعل و افزایش راندمان احتراق

1501507/36نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی

2502508/17نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی

-7502501000نصب کانال برگشت هوا برای هواسازها

404443/3نصب دمپر پروانه ای بر روی دودکش دیگ ها

196142102/9جایگزینی مبدل صفحه ای به جای منابع کویلی موجود

1601605/17نصب اکونومایزر برای بازیافت حرارت از دودکش

توجیه اقتصادی ندارد37103714081تجهیز هواسازهای موجود به سیستم کنترل هوشمند

توجیه اقتصادی ندارد355503555جایگزینی موتورهای موجود با موتورهای پر بازده
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نیازمورد تجهیزات محل نصب

گرمایشو سرمایش کنترل هوشمند سیستم مرکزی 

PLC FBS MAعدد 1

CB 55عدد 1

IX Developer +PCعدد 1یاHMI P5070Nعدد 1

1216عدد فرمان 1

.....و کابل و بست و چسب و سیم شامل تجهیزات جانبی 

1304عدد سنسور 2آمپرمیلی 20تا 4عدد ماژول 1بخاردیگ های 

عدد رله4های سیرکوله سیستمپمپ 

عدد رله2های پرایمریپمپ 

1304عدد سنسور 13172عدد ماژول 2چیلر های جذبی

عدد رله2برج خنک کنندههای فن 

عدد رله3پمپ برج خنک کننده

عدد رله7هواسازها
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(ریال)قیمت کل(ریال)قیمت واحد تعدادشرحردیف
239000000007،800،000،000کیلووات100موتور ژنراتور به ظرفیت 1

2300000000600،000،000(اینترکولر )LT Mixtureو  HT Mixtureرادیاتور کمکی برای خنک کاری 2

62000000001،200،000،000تجهیزات بازیافت حرارت ژاکت 3

2300000000600،000،000(آب داغ)مبدل بازیافت حرارت اگزوز 4

2150000000300،000،000متر لوله اگزوز به همراه اتصاالت6استاندارد صنعتی و ( صداخفه کن)سایلنسر 5

2350000000700،000،000کیلوولت 20تابلوی سوئیچ گیر و حفاظتی سمت 6

2275000000550،000،000ولت 400تابلوی قدرت سمت 7

150KVA2400000000800،000،000به ظرفیت 0.4/20kvترانسفورماتور 8

1420000000420،000،000پست پاساژ برق کامپکت 9

2300000000600،000،000(طرح استاندارد)لوله کشی داخلی رادیاتورها و سیستم بازیافت حرارت ژاکت 10

2250000000500،000،000(طرح استاندارد)کابل کشی داخلی تا خروجی ساختمان 11

2100000000200،000،000(طرح استاندارد)سیستم تهویه اتاق مولد به همراه کانال کشی 12

340000000120،000،000(بشکه سیال خنک کننده1.5برای هر موتور )سیال خنک کن برای راه اندازی اولیه 13

350000000150،000،000(بشکه روغن1.5برای هر موتور )روغن مورد نیاز برای راه اندازی اولیه 14

1140000000140،000،000کنتور، مودم، نصب آن 15

1450000000450،000،000طراحی و مهندسی نیروگاه16

25000000001،000،000،000نصب و راه اندازی17

1450000000450،000،000هزینه اخذ انشعاب و لوله کشی گاز18

1300000000300،000،000اخذ مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث19

16،880،000،000(ریال)جمع کل 
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تجهیزاتمکان تجهیزاتنوع تجهیزات
و توضیح مسؤولیت  های نگهداری 

انرژیشرکت  خدمات تعمیر 
تعداد دفعات توسط شرکت  

انرژیخدمات 
مجدد راه اندازی دفعات جزییات 

(در صورت قابل اجرا بودن)
فعالیتیبه انجام آیا نیاز 

توسط کارفرما هست؟

بلهساالنهفنکاری یاتاقان روغن 1اتاق مکانیک بخش -طبقه اولناحیههواساز تک 2هواساز1هواساز 

ضمانتمدتطولدرتعمیرونگهداریزمانیدوره
ضمانتمدتازبعدتعمیرونگهداریزمانیدوره

ساالنههزینه

موجودتجهیزات 

توضیحات انجام شده توسط انجامتاریخ 
انجام شده توسط تعمیر و فعالیت نگهداری 

کارفرما
تجهیزاتمکان  تجهیزاتنوع  تجهیزات

ا.م 1/1/1397 موجودتعمیر و نگهداری  202اتاق -2طبقه  ناحیههواساز تک  2هواساز 

تجهیزات جدید

توضیحات انجام شده توسط انجامتاریخ 
انجام شده توسط تعمیر و فعالیت نگهداری 

کارفرما
تجهیزاتمکان  تجهیزاتنوع  تجهیزات

تعداد دفعاتفیلتر افزایش بار افزایش در صورت 
.گیردمورد توجه قرار تعویض فیلتر 

ا.م 1/1/1397 تعویض فیلتر 101اتاق -1طبقه  ناحیههواساز تک  2هواساز 
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مقادیرهزینه ها

هزینه های بخش اول
(ریال)ممیزی انرژی انجام مهندسی برای / مشاوره هزینه های 
(ریال)بخش اول های و ارائه گزارش سازی آماده هزینه های 
بخش دومهزینه های 
(ریال)منتخب جویی انرژی صرفه طراحی برای راهکارهای / مهندسی / مشاوره هزینه های 

(ریال)منتخب جویی انرژی صرفه اجرای راهکارهای و برای خرید ثابت هزینه سرمایه گذاری 
(ریال)بخش دوم های و ارائه گزارش سازی آماده هزینه های 
بخش سومهزینه های 
(ریال)منتخب اجرا شده برداری راهکارهای بهره برای نظارت هزینه های 

(ریال)نگهداری و هزینه های تعمیرات 
(ریال)بخش سوم های و ارائه گزارش سازی آماده هزینه های 

تمان ساختمان هابرای بخش اول، دوم و سوم دهی برای گزارش / اجرا / طراحی / مهندسی / مشاوره هزینه های کل 
هزینه های آموزش

(ریال)پشتیبانی و هزینه های باالسری 
(ریال)مالیات و بیمه مرتبط با هزینه های 

(ریال)بر ارزش افزوده مالیات 
(ریال)کل هزینه های مجموع 
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پروژه و بازپرداخت سرمايه گذاري به شرکت اسکونحوه تامين مالي 

طرح اندازه گيري و صحه گذاري صرفه جويي براي راهکارهاي ارائه شده



با تشکر از توجه شما
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