




معرفی پروژه

بخش  در  زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی  بازار؛  قوانین  »اصالح  پروژه 
و  مسکونی  ساختمان های  انرژی  کارایی  افزایش  هدف  با  ساختمان« 
کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی  که خود منجر به  تجاری-اداری 
زیست  محیط  جهانی  تسهیالت  صندوق  مشترک  همکاری  با  شد،  خواهد 
و  انرژی  بهینه سازی  ستاد  و  متحد  ملل  سازمان  عمران  برنامه   ،)GEF(
سال  گوست  آ از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  محیط  زیست 

کرد. کار  ۲۰۱۶ میالدی شروع به 

در این پروژه، سه رویکرد مختلف به صورت همزمان پیگیری خواهد شد:

• بررســـی و بازبینی اســـناد سیاســـتی، قوانین و اســـتانداردهای کارایی 
انـــرژی و محیـــط زیســـت در کنار برچســـب انـــرژی ســـاختمان با هدف 

طراحـــی برنامه راهبـــردی و عملیاتی بین بخشـــی و اجـــرای آن

کارایـــی انـــرژی و محیـــط زیســـت در  • اجـــرای پروژه هـــای پایلـــوت 
ســـاختمان های نمونـــه و اجـــرای فراینـــد ارزیابـــی و صحـــت ســـنجی

• ایجـــاد تحول ســـاختار بـــازار انـــرژی در بخش ســـاختمان بـــا آموزش 
حرفـــه  ای تمـــام ذی نفعـــان زنجیـــره ارزش کارایـــی انـــرژی و محیـــط 
کنار تهیه مشـــوق  ها و جریمه  ها در جهت توسعه طرح های   زیســـت در 

پیشـــنهادی فراینـــد تامین مالی 
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1-مقدمه

انرژی مورد نیاز برای سرمایش سهم زیادی از انرژی مصرفی یک ساختمان را 
به خود اختصاص می دهد. این سهم بسته به نوع کاربری ساختمان و شرایط 
کشور این سهم می تواند  گرم جنوب  آب و هوایی متفاوت است. در مناطق 
بنابراین  برسد.  نیز  تابستان  در  مصرفی  انرژی  از  درصد  چهل  از  بیش  به 
بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش می تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
در این کتابچه شما را با روش های بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های 

سرمایشی در ساختمان آشنا خواهیم کرد. 



۶    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

2-سهم سیستم های سرمایشی از مصرف انرژی

جدول زیر پیک بار همزمان شبکه سراسری در سال ۱3۹۷ را نشان می دهد.

جدول 1. پیک بار همزمان شبکه سراسری )1(

ماه
کثر نیاز مصرف  حدا

)MW( اصالحی
کثر نیاز مصرف ماه حدا

)MW( اصالحی

45795مهر37809فروردین
37542آبان41520اردیبهشت

2735686 آذر50713خرداد
36380دی2057097 تیر
35856بهمن57033مرداد

36486اسفند50373شهریور

طبق آمار مزبور، پیک بار در ساعت ۱۶:3۸ روز بیستم تیر و حداقل آن در 
خ داده است.  ساعت ۱۷:53 بیست و هفتم آذر ر

ـــا ارقـــام مشـــابه ســـال های قبـــل می تـــوان  ـــا بررســـی آمـــار فـــوق و مقایســـه آن ب ب
گرفـــت: نتیجـــه 

• اختالف بین پیک بار و حداقل آن در سال ۱3۹۷، بیش از بیست و یک 
هزار مگاوات بوده است.

• پیک بار در عصر یکی از روزهای ماه تابستان اتفاق می افتد.

• پیک مصرف در طی سال های قبل همواره رو به افزایش بوده است.

با توجه به آمار فوق که نشان دهنده سهم قابل توجه سامانه های سرمایشی 
کامال روشن است. کاهش مصرف انرژی در این بخش  است، اهمیت 



۷    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

3- انواع سیستم های سرمایشی

روش های تولید برودت را می توان به صورت های مختلف دسته بندی کرد. 
سیستم های  دسته  سه  به  سیستم ها  این  عملکرد،  اصول  مبنای  بر  لیکن 
کمی و سیستم های مبتنی بر حرارت تقسیم بندی  تبخیری، سیستم های ترا

می شوند. در بخش های بعد این سیستم ها معرفی شده اند.

3-1- روش های مبتنی بر سرمایش تبخیری  

کردن ساختمان ها به  سرمایش تبخیری یکی از روش های مرسوم در خنک 
گرم و خشک است.  خصوص در مناطق 

سرمایش  سیستم  تبخیری،  سرمایش  روش  مرسوم ترین  و  ساده ترین 
تبخیری مستقیم است. در این روش تماس مستقیم هوا و آب و در نتیجه 
کاهش دمای هوا می شود.  تبخیر آب به درون هوا مطابق شکل )۱( باعث 
کولرهای آبی مرسوم و air washer بر این مبنا استوار  سیستم به کاررفته در 
برابر  تئوری  صورت  به  روش،  این  در  حصول  قابل  دمای  حداقل  است. 

دمای مرطوب هوای ورودی است. 

کولر آبی و فرایند سرمایش در آن)2( شکل 1. نمونه ای از یک 



۸    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

که اختالف قابل  کاربرد روش تبخیری مستقیم در مناطقی است  بنابراین 
توجهی بین دمای خشک و مرطوب هوا وجود داشته باشد.

و  مستقیم  غیر  مانند  دیگری  روش های  مستقیم  سیستم  بر  عالوه  البته 
وجود  روش  این  به  هوا  سرمایش  برای  نیز  غیرمستقیم-مستقیم  ترکیب 
که عالقمندان می توانند برای اطالعات بیشتر در این مورد به بخش  دارند 

کنید)۲و3(. منابع مراجعه 

کمی 3-2- روش های مبتنی بر سرمایش ترا

مختلف  کاربردهای  در  و  است  برودت  ایجاد  روش  مرسوم ترین  روش  این 
ع  مطبو تهویه  سیستم های  و  سردخانه ها  تا  گرفته  خانگی  برودتی  لوازم  از 
کمپرسور،   ،)۲( شکل  مطابق  سیکل  این  اصلی  جز  چهار  می شود.  استفاده 
کندانسور، وسیله کاهنده فشار )لوله موئین یا شیر انبساط( و اواپراتور هستند. 
یا  کنترل  منظور  به  دیگری  متعدد  تجهیزات  واقعی  سیکل  یک  در  البته 
را  تبرید  سیکل  در  استفاده  مورد  سیال  دارند.  وجود  نیز  آن  عملکرد  بهبود 

مبرد می نامند.  
در شکل های زیر نمونه هایی از سیستم های سرمایش مبتنی بر این روش 

نشان داده شده است. 

کمی)2( شکل 2. اجزای اصلی در یک سیکل تبرید ترا



۹    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

کمی)2( شکل 3. انواع سیستم های مبتنی بر سرمایش ترا

3-3- روش های مبتنی بر حرارت

استفاده  برودت  تولید  برای  حرارت  از  مکانیکی،  کار  به جای  روش  این  در 
لیکن  دارند  وجود  حرارتی  سرمایش  روش های  از  مختلفی  انواع  می شود. 
مایع  جاذب  با  جذبی  سرمایش  سیستم  روش،  مرسوم ترین  حاضر  حال  در 

)absorption( است. 
سیستم های  در  استفاده  مورد  جاذب  و  مبرد  برای  زیادی  ترکیبات  آنکه  با 
زمینه در حال  این  در  بسیاری  نیز تحقیقات  امروزه  و  جذبی پیشنهاد شده 
انجام است، لیکن مرسوم ترین ترکیبات مورد استفاده عبارت از سیستم آب ـ 
برومید لیتیم )آب به عنوان مبرد و برمید لیتیم به عنوان جاذب( و سیستم 
هستند.  مبرد(  عنوان  به  ک  آمونیا و  جاذب  عنوان  به  )آب  ک  آمونیا آب ـ 
بیشترین کاربرد در بین این دو به روش اول تعلق دارد. در شکل )3( نمونه ای 

از یک سیستم جذبی مایع لیتیم برومید- آب نشان داده شده است.



۱۰    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

کمی)2(  شکل 3. انواع سیستم های مبتنی بر سرمایش ترا

4-کاهش بار سرمایشی ساختمان

کاهش بار سرمایشی  اولین قدم قبل از انتخاب سیستم سرمایشی مناسب، 
ساختمان است. به این ترتیب ظرفیت مورد نیاز برای دستگاه تولید برودت 

کاهش می یابد. مهم ترین نکات مهم در این بخش عبارتند از:

یا  نشت  تلفات  پوسته،  حرارت  انتقال  نظر  از  ساختمان  به سازی 
نفوذ هوا و تابش خورشید بر پوسته ساختمان

بـــه عنـــوان نمونه هایـــی از راهکارهـــا در ایـــن بخـــش می تـــوان بـــه اســـتفاده 
کاشـــت  مناســـب از ســـایه اندازهـــا، اســـتفاده از رنگ هـــای روشـــن بـــرای بام، 



۱۱    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

گیـــاه بر روی بام، اســـتفاده از شیشـــه مناســـب، بهره گیری صحیـــح از عایق و 
کرد. جهت گیری مناســـب ساختمان  اســـتفاده مناســـب از جرم حرارتی اشـــاره 

نیـــز تاثیر زیـــادی بر میـــزان بار سرمایشـــی دارد.

استفاده از تجهیزات مناسب در داخل ساختمان از نظر تولید حرارت

بـــه عنـــوان نمونه هایـــی از راه کارهـــا در ایـــن بخـــش می تـــوان بـــه اســـتفاده 
مناســـب از المپ هـــا و اســـتفاده از تجهیـــزات اداری با مصرف انـــرژی و تولید 

کرد. کم اشـــاره  حـــرارت 

)passive( کثر از سیستم های خود به خودی استفاده حدا

بـــه عنـــوان نمونه هایـــی از راه کارهـــا در ایـــن بخـــش می تـــوان بـــه معمـــاری 
کثر از تهویـــه طبیعی و توجه بـــه المان های  متناســـب بـــا اقلیم، اســـتفاده حدا
گـــودال باغچه، ایوان،  معماری ســـنتی ایران از جملـــه بادگیر، حیاط مرکزی، 
حوضخانه، شبســـتان، شودان، شناشـــیل و ... و امکان بهره گیری از آن ها در 

کرد. ســـاختمان های نوین اشـــاره 

محاسبات صحیح بار سرمایشی

ج  ح داخل و خار محاسبه صحیح بار سرمایشی و انتخاب صحیح شرایط طر
نیز از عوامل مهم در تعیین ظرفیت دستگاه تولید برودت است.

۵-بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های مرسوم

لیکن  دارند  وجود  برودت  تولید  برای  مختلفی  روش های  امروزه  آنکه  با 
گازی هستند.  کولر  کولر آبی و  کشور  مرسوم ترین روش های مورد استفاده در 
این  در  انرژی  مصرف  کاهش  ساده  اصول  تنها  بخش  این  در  رو  این  از 
روش ها معرفی خواهند شد. در بخش بعد روش ها و تکنولوژی های نوین 

کاهش مصرف انرژی سیستم های برودتی ارایه خواهند شد. در 



۱۲    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

کولرهای آبی)4( ۵-1- بهینه سازی مصرف انرژی در 

کولرهای آبی در مرحله خرید: کاهش مصرف انرژی  راه کارهای 

کولر آبی، ظرفیت آن را متناسب با نیاز واقعی انتخاب  • در هنگام خرید 
کنید. ظرفیت باالتر از نیاز، باعث افزایش مصرف انرژی می کند.

کولر آبی به برچســـب انـــرژی )رتبه انـــرژی( آن دقت  • در هنـــگام خریـــد 
کولـــر آبی باالتـــر باشـــد، راندمـــان آن باالتر و  کنیـــد ، هـــر چـــه رتبه انـــرژی 

کمتر اســـت. مصرف بـــرق آن 

• در مرحله نصب و راه اندازی اولیه کولر از تکنیسین مربوطه استفاده کنید.

گیـــری کولرهای آبی بهتر اســـت دارای ســـطح تـــراز، بدون  • محـــل قـــرار 
کثر  وجود مانـــع در اطراف درب های ورودی هـــوا و ترجیحا در مکان حدا

ســـایه انتخاب شود.

کت کشیده شود. • شیلنگ آب کولر از کوتاه ترین مسیر و ترجیحا از داخل دا

• در مرحله نصب، فرصت مناسب است تا از سایبان و یا رنگ آمیزی عایق 
حرارتی برای جلوگیری از حرارت مستقیم تابش خورشید استفاده شود.

از  اســـتفاده  حداقـــل  بـــا  و  ممکـــن  مســـیر  کوتاه تریـــن  از  کانال کشـــی   •
گیـــرد. انجـــام  )زانویـــی(  تبدیـــل  کانال هـــای 

کانال هـــا در مســـیرانتقال و توزیـــع هـــوا باید متناســـب با  • ســـایز و ابعـــاد 
حجـــم هـــوای مـــورد نیـــاز و بـــار سرمایشـــی اتاق ها طراحی و ســـاخته شـــود.

• اندازه و ابعاد دریچه های خروجی هوا نیز متناسب با حجم هوای مورد 
نیاز فضاها و سرعت پرتاب هوا طبق استاندارد طراحی و تعبیه شود.

کولرهـــای آبـــی در مناطقـــی که دارای هوای گرم و خشـــک  • اســـتفاده از 
هســـتند، عـــالوه بـــر مصـــرف انـــرژی کمتـــر، نســـبت بـــه کولرهـــای گازی 

ع تـــری را تأمیـــن می کنـــد. هـــوای مطبو



۱3    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

راه کارهای کاهش مصرف انرژی کولرهای آبی موجود )نصب شده(:

گرما: کم هزینه( قبل از شروع فصل  نکات )اقدامات 

کولر • تعویض سالیانه پوشال ها و تسمه 

• شستشـــو، جرم گیـــری و رســـوب زدایی ســـوراخ ناودانـــی و دریچه هـــای 
کولرهـــا، پره هـــای فـــن تـــوری و صافـــی پمـــپ آب،  ورودی هـــوا در درب 

کولر )بوســـیله برس مناســـب( کـــف داخلـــی  دیـــواره و 

گرم( کولر )هر ماه یکبار در طول فصل  کاری یاتاقان های  • روغن 

گرفتن در شـــیار پولـــی )میزان  کنترل میزان ســـفتی تســـمه پـــس از قرار   •
کثر  که تســـمه با فشـــار مالیم انگشـــت حدا ســـفتی باید به  گونه ای باشـــد 

یک ســـانتی متر خم شـــود(

• شستشو و جرم گیری شلنگ و سه راهی توزیع آب و بازرسی میزان ریزش 
کولر و توزیع یکنواخت آب بر روی ناودانی درب 

• بازرســـی عـــدم پارگـــی و نشـــتی شـــلنگ آب از محـــل سرشـــیر تـــا محـــل 
کولر اتصـــال بـــه شـــناور 

کولرها کف  • تنظیم شناور و ارتفاع آب در 

کند( کولر )پمپ آب، دور تند و  کلید و جعبه تقسیم برق  • بازرسی 

• بازرســـی ســـالمت و عـــدم پارگـــی برزنت )محـــل اتصال دهنـــه خروجی 
کانـــال اصلی( کولـــر به 

که  • در صـــورت پارگی و فرســـودگی برزنت، تعویض آن بـــا الیاف پلیمری 
قابلیـــت انعطاف پذیـــری باالتری داشـــته و در مقابل باد، بـــاران و تابش 

مســـتقیم نور خورشـــید مقاوم ترند توصیه می شـــود.

• تمیزکاری و غبارگیری از پره های دریچه کولرها از سمت اتاق ها و فضاها
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کانال های پشت آن بوسیله جاروبرقی  کردن دریچه ها و غبارگیری  • باز 
)حداقل هر دو سال یک بار(

بدنه،  بودن  تراز  شامل:  کولر  عملکرد  کنترل  و  دوره ای  بازدید  انجام   •
کولرها، توزیع مناسب و یکنواخت آب  عدم وجود نشتی آب از سرشیر تا 
کاری یاتاقان ها و عدم پارگی  بر روی پوشال ها، سالمت پمپ آب و روغن 

گرم سال توصیه می شود. تسمه )هر ۱5 روز یک بار( در طول ماه های 

کولر، حداقل  کولر قبل از هر بار روشن کردن فن  • در مدت زمان استفاده از 
۱۰ دقیقه پمپ آب آن را روشن کرده و بهتر است راه اندازی اولیه فن با زدن 

کلید دور تند آغاز و چند ثانیه بعد به دور کند برگردانده شود.

گرما: کم هزینه( در پایان فصل  نکات )اقدامات 

کامل  کف آن بطور  کولر و داخل آن شستشو داده شده و آب  • درب 
تخلیه شود.

• تسمه از پولی جدا و در محل مناسب نگهداری شود.

• شـــلنگ آب از ســـمت سرشیر باز شده و جمع آوری شـــود و در زیر بدنه 
کولر به دور از تابش نور خورشـــید و رفت و آمد گذاشـــته شـــود.

کولـــر بوســـیله روکـــش مناســـب )ترجیحـــا عایق( بـــا ابعاد اســـتاندارد   •
شود. پوشـــانده 

• شـــیر فلکـــه اصلی آب بســـته و روی شـــیر آب بوســـیله پارچـــه و الیاف 
مناســـب و در نهایت با پالســـتیک پوشـــانده شـــود.

کلیـــد و یا جعبه  کردن اتصال ســـیم ها از پشـــت  • جریـــان بـــرق با جـــدا 
کولر قطع شـــود. تقســـیم داخل 

کولـــر از داخـــل اتاق هـــا بســـته و ورودی دریچه  کانال هـــای  • دریچـــه 
بوســـیله مقوا یا پالســـتیک مناســـب پوشـــانده شـــود.
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راه کارهای نسبتا پر هزینه، اما بسیار مؤثر:

کولرهـــای آبـــی موجود بســـیار موثر اســـت، این  • نصـــب ســـایبان روی 
کولرهـــای آبی، از  کاهش میـــزان تبخیر و مصـــرف آب در  کار عـــالوه بـــر 
تابش مســـتقیم نور خورشـــید به ســـقف و بدنه و در نتیجـــه آن افزایش 
کـــرده و در نتیجـــه باعث  کولـــر جلوگیری  حـــرارت آب و هـــوای داخـــل 

کولر می شـــود. کاهش مصـــرف انرژی  افزایـــش راندمـــان و 

• اســـتفاده از رنگ های پلیمـــری ترکیبی با خاصیت عایـــق حرارتی نیز 
کاهش مصرف آب و انرژی مفید اســـت. کولرهـــا در  در ســـقف و بدنه 

کـــه در معرض هـــوای آزاد  کانال هـــا در طـــول مســـیری  کاری  • عایـــق 
کار می توانـــد بـــا اســـتفاده از  و نـــور مســـتقیم خورشـــید قـــرار دارد.)ایـــن 

رنگ هـــای عایـــق انجـــام پذیرد(
کولر و  نکتـــه: بـــا اســـتفاده از ســـایبان یـــا رنگ های عایقـــی روی بدنـــه 
کانـــال اصلی هـــوا می توان بیـــش از 5۰% درصد در مصـــرف آب و حدود 

کرد. ۱۰ درصـــد در مصرف انـــرژی، صرفـــه جویی 

کولـــر بـــه جـــای ســـیم پیچـــی آن و در صـــورت  • در هنـــگام ســـوختن موتـــور 
کنیـــد.  ع راندمـــان بـــاال خریـــداری و جایگزیـــن  امـــکان موتـــور جدیـــد از نـــو
کولـــر شـــما را  ایـــن اقـــدام می توانـــد حـــدودا ۱5 درصـــد مصـــرف بـــرق 

کاهـــش دهـــد.

کم مصرف  ع راندمان باال و  کولرها نیز حتی االمکان، با نو • پمپ آب 
جایگزین شود. مصرف انرژی پمپ های راندمان باال حدود یک سوم 

پمپ های معمولی است.

• جایگزینی صفحات سلولزی به جای پوشال در درب کولرها نیز راندمان 
کیفیت و سالمت هوای خروجی از آن را افزایش می دهد. کولر آبی و 

کلیدهای ترموســـتات دار امکان تنظیم درجـــه حرارت فضاها  • نصـــب 
کـــه معموال نیاز  را میســـر  می ســـازد، این امکان در ســـاعات نیمه شـــب 
کولرها و  کـــم می شـــود، باعـــث خامـــوش شـــدن اتوماتیـــک  ســـرمایش 

کاهـــش مصرف برق می شـــود.
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بـــه  کولـــر از پولـــی تســـمه  • تبدیـــل سیســـتم انتقـــال نیـــروی موتـــور 
پولـــی  )سیســـتم های  مســـتقیم  کوپلینـــگ  نیـــروی  انتقـــال  سیســـتم 
تســـمه بـــه دلیـــل وجـــود لغـــزش و هرزگـــردی و تلفـــات انتقـــال نیـــرو از 

برخوردارنـــد(. پایین تـــری  راندمـــان 

• از ساعات پیک مصرف در شهر خود مطلع شوید و تا حد امکان سعی کنید 
در این ساعت ها ازکولر استفاده نکنید یا استفاده از آن را به حداقل برسانید.

گازی پنجـــره ای و  کولرهـــای  ۵-2- بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی در 
اســـپلیت)4(

گازی در مرحله خرید: کولرهای  کاهش مصرف انرژی  راه کارهای 

با نیاز واقعی  گازی، ظرفیت آن را متناسب  کولرهای  • در هنگام خرید 
کنید. انتخاب 

کالس آب و  گازی بایـــد بـــا توجـــه بـــه رده بنـــدی و  کولرهـــای  • خریـــد 
ـــه صـــورت  ـــا شـــرایط اقلیمـــی محـــل اســـتفاده از آن ب هوایـــی آن متناســـب ب

گیـــرد. زیـــر انجـــام 

گرم و مرطوب کولرهای مناسب برای اقلیم های   T۱ کالس  •

گرم و خشک کولرهای مناسب برای اقلیم های   T۲ کالس  •

کولرهای مناسب برای اقلیم های معتدل  T3 کالس  •

گازی به برچســـب انرژی )رتبـــه انرژی( آن  کولرهای  • در هنـــگام خریـــد 
کولر آبی باالتر باشـــد، راندمـــان آن باالتر  کنید. هر چـــه رتبه انرژی  دقـــت 

کمتر اســـت. و مصرف برق آن 

گازی پنجره ای بهتر است در پنجره های دارای  کولرهای  • محل نصب 
کندانسور آنها در سایه نصب شود و  سایبان بوده و در مورد اسپلیت ها نیز 

یا سایه بان روی آنها پیش بینی شود.
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به جای  اسپلیت ها،  و  گازی  کولرهای  ظرفیت  انتخاب  و  طراحی  در   •
کمتر و  انتخاب یک دستگاه با ظرفیت باال، چند دستگاه با ظرفیت های 

متناسب با نیاز سرمایش اتاق ها خریداری و نصب شود.

گازی و اسپلیت ها بهتر است بطور همزمان از  کولرهای  • در هنگام نصب 
ترموستات های اتاقی با قابلیت تنظیم دما و زمان )روشن/خاموش شدن( 

استفاده شود.

کندانســـور  کوالســـیون ســـیال مبـــرد از  کلیـــه لوله هـــای مربوط به ســـیر   •
تـــا اواپراتـــور، بایـــد بوســـیله عایق های مناســـب عایقـــکاری حرارتی شـــوند.

• مصرف انرژی کولرهای گازی دارای برچسب A و باالتر، کمتر از کولرهای 
گازی غیر استاندارد بوده، که غالبا فاقد برچسب انرژی نیز هستند.

کاربردهای  • مصـــرف انرژی سیســـتم های دارای اینورتـــر مخصوصـــا در 
کمتـــر از سیســـتم های با دور ثابت اســـت.  کار زیاد، بـــه مراتب  بـــا ســـاعات 

گازی نصب شده: کولرهای  کاهش مصرف انرژی  راه کارهای 

انجام سرویس و تعمیر، سرویس و نگهداری به موقع و مناسب در مرحله 
کم هزینه(  راه اندازی فصلی )اقدامات 

گازی و اســـپیلت قبل از  کولرهـــای  نکته: انجام بازرســـی و ســـرویس ســـاالنه 
راه انـــدازی، بایـــد توســـط تکنیســـین های ماهر انجـــام گیرد.

• شستشو و جرم گیری کویل های اواپراتور و کندانسور )لوله های مارپیچی(

• شستشو، غبارگیری پره ها و دریچه هوای خروجی

• شستشو و غبارگیری پره ها و دریچه هوای ورودی

کمپرسور و سایر قطعات الزم گریس کاری شفت  • روغن کاری و 

کنترل فشار سیال مبرد و حصول اطمینال از عدم وجود نشتی  •
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کندانس گرفتگی لوله تخلیه آب  کنترل عدم   •

زاویه  گردش  و  تنظیم  به  مربوط  موتور  سروو  عملکرد  سالمت  کنترل   •
دریچه های هوای خروجی

کالیبره بودن و قرارگیری درست محل حسگر  کنترل سالمت عملکرد و   •
کولر دما و ترموکوپل در داخل محفظه 

کابل های جریان برق و حصول اطمینان از سالمت  • بازرسی سیم ها و 
کوتاه کنترل عدم امکان ایجاد اتصال  روکش سیم ها و 

کولـــر در مرحلـــه  • اندازه گیـــری جریان)آمپـــر(، ولتـــاژ و تـــوان لحظـــه ای 
کنتـــرل مقادیـــر  یـــا مولتـــی متـــر( و  بـــه وســـیله )ولـــت متـــر  راه انـــدازی 

عملکـــردی اســـتاندارد  بـــا  اندازه گیـــری 

گازی باید به طور منظم تمیز شوند. این امر عالوه بر  کولر  • فیلترهای 
کاهش مصرف انرژی نیز می شود. افزایش میزان هوادهی منجر به 

• عدم تنظیم ترموستات در دماهای خیلی پایین. بهترین درجه حرارت 
منزل در تابستان بین ۲4 تا ۲۶ درجه سلسیوس است.

راه کارهای پر هزینه، اما بسیار موثر :

کندانســور اســپیلت ها باعــث  ــا  گازی و ی کولرهــای  • نصــب ســایبان روی 
کولــر می شــود. کاهــش مصــرف انــرژی  افزایــش راندمــان و 

گازی پیشــنهاد می شــود تــا هنــگام  کولرهــای  کمپرســور  • در صــورت خرابــی 
جایگزینــی حتــی المقــدور از کمپرســورهای نــوع اســکرال اســتفاده شــود.

سیســـتم های  )در  هـــوا  توزیـــع  کانال کشـــی  از  اســـتفاده  صـــورت  در   •
عایـــق کاری  کانال هـــا  ایـــن  کـــه  می شـــود  توصیـــه  منطقـــه ای(  چنـــد 
ــز کاری و  ــار تمیـ ــر دو ســـال یکبـ ــز هـ ــا نیـ کانال هـ حرارتـــی شـــده و داخـــل 

غبارگیـــری شـــوند.



۱۹    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

• نصــب ترموســتات های اتاقــی بــه منظــور امــکان تنظیــم درجــه حــرارت و 
کارکــردن بیــش از حــد نیــاز ایــن  گازی از  کولرهــای  کمپرســور  قطــع و وصــل 

کاهــش می دهــد. کاســته و در نتیجــه مصــرف انــرژی را  کولرهــا 
 

کاهـــش مصـــرف  ۶-روش هـــا و تکنولوژی هـــای نویـــن بـــرای 
انـــرژی در سیســـتم های سرمایشـــی

گازی  کولرهـــای آبی و  کشـــور از  بـــا آن که بخش عمده ای از ســـاختمان ها در 
اســـتفاده می کننـــد لیکـــن بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی، برخی روش هـــای قبلی 
کامـــال جدیدی ابـــداع شـــده اند. در این بخش  بهینـــه شـــده اند یا روش های 

لیســـت این روش هـــا یـــا تکنولوژی ها ارایه می شـــود. 

• سرمایش تبخیری غیر مستقیم

• سرمایش تبخیری غیر مستقیم - مستقیم

• استفاده از سیستم دسیکانت جامد به همراه سیستم تبخیری

• استفاده از سیستم دسیکانت مایع به همراه سیستم تبخیری

کمی • استفاده از سیستم دسیکانت جامد به همراه سیستم ترا

کمی • استفاده از سیستم دسیکانت جامد به همراه سیستم ترا

)free cooling( سرمایش آزاد یا رایگان •

• تفکیک بخش محسوس و نهان فرایند سرمایش هوا

• سقف سرد

• بازیابی انرژی 

• ذخیره سازی انرژی سرمایشی



۲۰    بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

گرمایی • پمپ های حرارتی زمین 

گازسوز • پمپ حرارتی 

)VRF(سیستم های با دبی متغیر •

)HVRF(سیستم های هیدرونیک با دبی متغیر •

)VRT(سیستم های با دمای متغیر مبرد •

• سرمایش ناحیه ای

کمی • استفاده از انرژی خورشیدی الکتریکی به همراه سیستم سرمایش ترا

• اســـتفاده از انـــرژی خورشـــیدی حرارتـــی به همـــراه سیســـتم ســـرمایش 
مبتنـــی بـــر حرارت
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