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هدف پروژه
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سرمایه گذاری جهت بهبود عملکرد انرژی در ساختمان های مسکونی

سرمایه گذاری 
جهانی

صرفه جویی مصرف 
انرژی در ساختمان

کاهش آلودگی محیط 
زیست



تامین مالی 

دالر 4،000،000زیست تسهیالت جهانی محیط 

دالر28،000،000جمهوریعلمی و فناوری ریاست معاونت 

دالر150،000برنامه عمران ملل متحد 
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معرفی شرکت آریان بهسا
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زیر بنای ساختمان های ممیزی 
متر مربع 500،000: شده انرژی 

هایی که ساختمان 
اقدامات بهبود درآنها 

متر 150،000: اجرا شده 
مربع 

طراحی تاسیسات و معماری 
110،000: ساختمان بهینه

متر مربع 



های فنی مهندسیگواهینامه و تأییدیه
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اقدامات صرفه جویی انرژی 

:معاینه فنی موتورخانه
 تنظیم نسبت سوخت به هوا در مشعل
تمیزکاری فن مشعل
تمیزکاری چشمی مشعل
تعویض فیلتر سوخت
بررسی قطر دودکش دیگ
بررسی فشار داخل دودکش
بررسی عایق کاری موتورخانه
بررسی پمپ های موتورخانه
بررسی سختی گیر موتورخانه
و...
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اقدامات صرفه جویی انرژی 

:سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

تنظیم دمای کارکردی دیگ براساس دمای بیرون

مشاهده دما ورودی و خروجی به بویلر

مشاهده پمپ های در حال کار سیستم

امکان تنظیم ساعات کاری برای هر تجهیز

 امکان مانیتورینگ و اعمال تغییرات از گوشی موبایل وPC
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اقدامات صرفه جویی انرژی 

:نصب بویلر چگالشی
 درصد90افزایش راندمان سیستم گرمایش تا

افزایش فضای قابل استفاده موتورخانه

کاهش هزینه ها تعمیر و نگهداری

 درصد50کاهش مصرف گاز تا
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اقدامات صرفه جویی انرژی 
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(ریال)مبلغ سرمایه گذاری واحدعنوانردیف

4,600,000موتور خانه 16000تنظیم مشعل و سرویس موتورخانه مطابق با الزامات استاندارد 1

23,000,000موتورخانهنصب دستگاه ضد رسوب الکترونیکی یا مغناطیسی برای سیکل گرمایش2

23,000,000موتورخانهنصب دستگاه ضد رسوب الکترونیکی یا مغناطیسی برای سیکل سرمایش3

23,000,000موتورخانهنصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی4

46,000,000موتورخانهچیلر تراکمی-نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی5

69,000,000عددکیلووات و کمتر100های موجود ظرفیت جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ6

460,000,000عددکیلووات500تا  100های موجود ظرفیت بیش از جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ7

920,000,000عددکیلووات500های موجود ظرفیت بیش از  جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ8

1,150,000عددسیستم کنترل هوشمند فن کوئل ها9

172,500,000موتورخانهموتورخانه ساختمان-(BEMS)اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان 10

57,500,000طبقهطبقه5باالتر از -موتورخانه ساختمان ، هواساز ها ، روشنایی و فن کویل ها-(BEMS)اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان 11

11,500,000عددبه جای بخاری های کم بازده موجود (A , Bرده  )جایگزینی بخاری های راندمان باال 12

4,600,000متر مربععایق کاری حرارتی دیگ ها، لوله ها، منابع، کانال های هوا13

17,250,000عددکیلووات و کمتر5تبدیل یا جایگزینی سیستم پمپ دور ثابت به دور متغیر 14

34,500,000عددکیلووات5تبدیل یا جایگزینی سیستم پمپ دور ثابت به دور متغیر بیش از 15



اقدامات صرفه جویی انرژی 
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(ریال)مبلغ سرمایه گذاری واحدعنوانردیف

57,500,000عددکیلووات و کمتر5نصب الکتروموتورهای راندمان باال بجای الکتروموتورهای موجود 16

92,000,000عددکیلووات5نصب الکتروموتورهای راندمان باال بجای الکتروموتورهای موجود بیش از 17

34,500,000عددکیلووات و کمتر10نصب درایو کنترل دور بر روی فن برج خنک کننده  18

57,500,000عددکیلووات10نصب درایو کنترل دور بر روی فن برج خنک کننده بیش از 19

46,000,000مجموعهجداسازی گرمایش فضاهای با کاربری دائم از فضاهای با کاربری منقطع با نصب و بکارگیری سیستم های گرمایشی راندمان باال 20

)نصب سیستم تولید همزمان توان، حرارت و برودت 21 CCHP)  کیلووات 400تا 150با ظرفیتkW23,000,000

115,000عددوات و باالتر12با توان  SMDو  LEDبا المپ  E27جایگزینی المپهای موجود 22

172,500عددوات و باالتر9لوله ای  SMDو  LEDبا المپ T5,T8,T10,T12جایگزینی المپهای موجود  23

172,500عددوات و باالتر15لوله ای  SMDو  LEDبا المپ  FPLجایگزینی المپهای 24

9,200,000عدداستفاده از سیستم کنترل مرکزی برای سیستم روشنایی25

)نصب سیستم تولید برق خورشیدی 26 Photovoltaic Panel)kW23,000,000

57,500,000عددمترمکعب بر ساعت300نصب سیستم بازیافت حرارت و تامین هوای تازه کمتر از 29



روش ثبت نام 
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روش ثبت نام 
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66086739:تلفن شرکت
66076738:فکس شرکت

eeeb@behsa.ir: ایمیل



با سپاس از توجه شما
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