
  واحد  سازي انرژيراهكارهاي بهينه رديف

حداكثر سهم 
ژه پرداخت پرو

EEEB  براي هر
  (ريال)راهكار 

 4,600,000  موتورخانه ١٦٠٠٠تنظيم مشعل و سرويس موتورخانه مطابق با الزامات استاندارد   ١

 23,000,000  موتورخانه  نصب دستگاه ضد رسوب الكترونيكي يا مغناطيسي براي سيكل گرمايش  ٢

 23,000,000  موتورخانه  يا مغناطيسي براي سيكل سرمايش نصب دستگاه ضد رسوب الكترونيكي  ٣

 23,000,000  موتورخانه  نصب دستگاه كنترل هوشمند موتورخانه گرمايشي  ٤

 46,000,000  موتورخانه  چيلر تراكمي-نصب دستگاه كنترل هوشمند موتورخانه سرمايشي  ٥

 69,000,000  عدد  كيلووات و كمتر ١٠٠ جايگزيني و نصب بويلر چگالشي يا ديگ هاي موجود ظرفيت  ٦

 460,000,000  عدد  كيلووات ٥٠٠تا   ١٠٠جايگزيني و نصب بويلر چگالشي يا ديگ هاي موجود ظرفيت بيش از   ٧

 920,000,000  عدد  كيلووات ٥٠٠جايگزيني و نصب بويلر چگالشي يا ديگ هاي موجود ظرفيت بيش از    ٨

 1,150,000  عدد  هاكوئلفنسيستم كنترل هوشمند   ٩

 172,500,000  موتورخانه  )موتورخانه ساختمان) (BEMSراي سيستم مديريت انرژي ساختمان (اج  ١٠

١١  
موتورخانه ساختمان، هواسازها، روشنايي و  )BEMSجراي سيستم مديريت انرژي ساختمان (ا

  طبقه) ٥ها (باالتر از كويلفن
 57,500,000  طبقه

 11,500,000  عدد  هاي كم بازده موجودبه جاي بخاري ) Bيا  A هاي راندمان باال (ردهجايگزيني بخاري  ١٢

 4,600,000  متر مربع  هاي هوا ها، منابع، كانال ها، لوله عايق كاري حرارتي ديگ  ١٣

 17,250,000  عدد  كيلووات و كمتر ٥تبديل يا جايگزيني سيستم پمپ دور ثابت به دور متغير   ١٤

 34,500,000  عدد  كيلووات ٥تبديل يا جايگزيني سيستم پمپ دور ثابت به دور متغير بيش از   ١٥

 57,500,000  عدد  كيلووات و كمتر ٥نصب الكتروموتورهاي راندمان باال بجاي الكتروموتورهاي موجود   ١٦

 92,000,000  عدد  كيلووات ٥موجود بيش از نصب الكتروموتورهاي راندمان باال بجاي الكتروموتورهاي   ١٧

 34,500,000  عدد  كيلووات و كمتر ١٠نصب درايو كنترل دور بر روي فن برج خنك كننده    ١٨

 57,500,000  عدد  كيلووات ١٠نصب درايو كنترل دور بر روي فن برج خنك كننده بيش از   ١٩

٢٠  
فضاهاي با از هاو...)ها و نگهبانيكاربري دائم(مانند سرايداري جداسازي گرمايش فضاهاي

  هاي چگالشيگرمايشي راندمان باال مانند پكيجهاي بكارگيري سيستمكاربري منقطع با نصب و
 46,000,000  مجموعه

 kW  23,000,000  كيلووات ٤٠٠تا  ١٥٠با ظرفيت ) CCHP(نصب سيستم توليد همزمان توان، حرارت و برودت   ٢١

 115,000  عدد  وات و باالتر ١٢با توان  SMDو  LEDبا المپ  E27جايگزيني المپهاي موجود   ٢٢

٢٣  
وات و  ٩اي لوله SMDو  LEDبا المپ T5,T8,T10,T12هاي موجود  جايگزيني المپ

  باالتر
 172,500  عدد

 172,500  عدد  وات و باالتر ١٥اي لوله SMDو  LEDبا المپ  FPLهاي جايگزيني المپ  ٢٤

 9,200,000  عدد  استفاده از سيستم كنترل مركزي براي سيستم روشنايي  ٢٥

 kW  23,000,000  (Photovoltaic Panel)نصب سيستم توليد برق خورشيدي   ٢٦

 57,500,000  عدد  مترمكعب بر ساعت ٣٠٠نصب سيستم بازيافت حرارت و تامين هواي تازه كمتر از   ٢٧

 34,500,000  دستگاه  ليتر و كمتر ٣٠٠هاي خورشيدي جهت تامين آب گرم مصرفي  نصب آبگرمكن  ٢٨


