
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

(اصالح قوانین و تحول بازار)

اختمانرویداد شبکه سازی زنجیره تامین فناوری های بهینه سازی انرژی در س
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مدیر عامل شرکت مهندسی آسیاوات–علی محمد میرشمس 
 



معرفی شرکت آسیاوات
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1379

تاییدیه ها

کارفرمایان

 



ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
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10

در دنیا2018بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در سال 

 



ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
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در دنیا2018در سال  CO2بزرگترین تولیدکنندگان 

8

 



ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
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سیاست های کلی نظام در بخش انرژی-1

برنامه های توسعه پنج ساله-2

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی-3

مقررات ملی ساختمان کشور-4

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی17آیین نامه اجرایی ماده -5

قانون رفع موانع تولید-6

سند ملی راهبرد انرژی کشور-7

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی26آیین نامه اجرایی ماده -8

آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها-9

الگوی مصرف برق و گاز طبیعی-10

برچسب انرژی ساختمانمقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه ها

 



های اسکوهای خدمات انرژی و پروژهتاریخچه شرکت
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سال شروع 
فعالیت

نام کشور

آمریکا1970
سوئد1978
بریتانیای کبیر–ایتالیا 1980
کانادا1982
استونی1986
آرژانتین–استرالیا –بلژیک –مجارستان –مراکش –فیلیپین 1990
برزیل–کره جنوبی 1992
چک1993
هند–اردن 1994
تانلهس–اتریش –بلغارستان –چین –آلمان –هلند –اسلواکی –سوئیس 1995
شیلی–مصر –غنا –اکراین 1996
کلمبیا–ژاپن –کنیا 1997
بلغارستان-لیتوانی –مکزیک –آفریقای جنوبی 1998
ترکیه1999
فنالند–تایلند –تونس 2000
نپال2002
ایران2006

 



های اسکوهای خدمات انرژی و پروژهتاریخچه شرکت
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انبلغارستهترکیکره جنوبیهندژاپنآمریکاآلمانمجارستانبرزیلچینعوامل اصلی موفقیت و توسعه شرکت های  خدمات انرژی

■■■■■■■■■■های دولتی و بین المللیپشتیبانی

■■■■■■■اطالع رسانی، ترویج، آموزش و افزایش آگاهی نسبت به صرفه جویی

انبلغارستهترکییکره جنوبهندژاپنآمریکاآلمانمجارستانبرزیلچینموانع و مشکالت اصلی توسعه شرکت های خدمات انرژی

■■■■■■■■مشکالت دستیابی به تامین مالی پروژه

با شرکت های ( باال بودن نرخ بهره)عدم آشنایی مردم و صنایع و بانک ها 
خدمات انرژی

■■■■■■■■

عوامل موفقیت

موانع و مشکالت
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نمای کلي اسكو

مصرف انرژی 
هزینه آب ، 

برق و حرارت 

مصرف انرژی 
هزینه آب ، برق 

و حرارت 

كو
س
 ا
ت

نع
ص

تامینصورتدر-1
کارفرماتوسطتجهیزات

سرویسهزینهفقط
میمحاسبهاسکوشرکت

.شود
تامینصورتدر-2

شرکتتوسطتجهیزات
درمجریهزینهاسکو
عنوانبهپرداختباززمان

.استخدماتهزینه

در پروژه های اسکو، تأکید بر ارائه یک سرویس جامع با حداقل هزینه و کمترین نیروی انسانی است

منافع مشتري

هزينه شركت اسكو

نرخ بهره

سرمايه گذاري اوليه

قبل از اجراي اسكو بعد از اجراي اسكو

 



(قراردادهای خدمات انرژی)های اسکو در دنیا انواع مدل
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مشارکت در صرفه جویی

تضمین صرفه جویی

 



نمونه اسکو ژاپن 
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سازی انرژی و محیط مدل اسکو در پروژه بهینه
زیست در ساختمان
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شرکت
ESCO

EEEB

مشارکت در صرفه جویی تضمین صرفه جویی

تامین مالیقرارداد

مشتری
شرکت
ESCO

قرارداد

مشتری

تامین مالی

مشتری

EEEB

صرفه جویی از ابتدا متعلق به 
مشتری

صرفه جویی تا چند سال 
ESCOمتعلق به شرکت 

 



هاراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل-1

رسوب زدای الکترومغناطیس-2

سیستم کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش-3

بویلر چگالشی-4

استفاده از اینورتر بر روی پمپ ها و فن ها-5

عایقکاری حرارتی تاسیسات موتورخانه-6
12

موتورخانه

 



هاراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
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ساختمان

کنترل هوشمند فن کویل-1

BEMSسیستم مدیریت انرژی ساختمان -2

بخاری راندمان باال هرمتیک-3

SMDو LEDاستفاده از منابع روشنایی پر بازده -4

پکیج چگالشی-5

 



هاراهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

CCHPسیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت -1

SWHآبگرمکن های خورشیدی -2

PVنیروگاه های خورشیدی -3

14

تکنولوژی های نو

 



با سپاس از توجه شما

شرکت مهندسی آسیاوات 
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