
 

 

 تشچسة اًشطی – استاًذاسد ّای هلیعٌَاى: 

اص آًجا وِ ّوِ ی هشدم تِ دًثال تْیِ تْتشیي ٍسیلِ جْت استفادُ دس صًذگی سٍصهشُ شاى ّستٌذ ٍ تْیِ ی 

تىٌَلَطی داسای تٌَع تسیاس صیادی است ٍ ّش سٍص تا تْتشیي ٍسیلِ خصَصاً دس هَسد ٍسایل تشلی وِ دس عصش 

تعذاد لاتل هالحضِ ای اص آًْا سش ٍ واس داسًذ اص اّویت تیشتشی تشخَسداس است . لزا دس اًتخاب ٍ خشیذ ٍسایل 

تشلی ، اعویٌاى اص تاصدّی ٍ هیضاى هصشف اًشطی دستگاُ ّای هَسد ًظش تشای هصشف وٌٌذُ گاى داسای اّویت ٍ 

یاسی است ، وِ ایجاد ایي اعویٌاى اص عشیك تست لَاصم اًشطی ٍ تعییي ستثِ واسآیی آى ّا دس ضشٍست تس

 آصهایشگاُ هلی صشفِ جَیی اًشطی ٍ ًیض الصادق تشچسة اًشطی اعوال هی شَد.
  

 نکات قاتل توجه در انتخاب و تهیه و وسایل ترقی

    تىٌَلَطی ساخت دستگاُ – 4   ساصًذُ دستگاُواسخاًِ  – 3        هذل دستگاُ – 2شىل ظاّشی دستگاُ  – 1

 تشچسة اًشطی دستگاُ  – 6    ًشاى استاًذاسد دستگاُ – 5

توام هَاسد اشاسُ شذُ جضء ششط ّای هْن دس اًتخاب یه واال هحسَب هی شًَذ . اها ّواى گًَِ وِ هی داًیذ 

اًتخاب ٍ تْیِ ی ٍسایل تشلی خاًگی ًشاى استاًذاسد ٍ تشچسة اًشطی اص ششط ّای ضشٍسی دس تَجِ تِ 

. صیشا ایي عالئن اعالعات تسیاس هفیذی دس صهیٌِ ی ایوٌی ٍ تاصدّی ٍسایل تشلی دس اختیاس  هحسَب هی شًَذ

 هصشف وٌٌذُ گاى لشاس هی دٌّذ.
  

 معرفی ترچسة انرژی

ى هصشف اًشطی ّش یه اص تشچة اًشطی اهشٍصُ دس اغلة وشَسّای جْاى ٍجَد داسد ٍ هصشف وٌٌذُ گاى سا تا هیضا

ٍسایل خاًگی اًشطی تش آشٌا هی وٌذ . ّوچٌیي اعالعات هشتشن دس ّوِ ٍسایل ٍ اعالعات اختصاصی هشتثظ 

تِ ّش ٍسیلِ ی اًشطی تش سا دس اختیاس هصشف وٌٌذُ گاى لشاس هی دّذ . هصشف وٌٌذُ هی تَاًذ تا تَجِ تِ ایي 

وٌذ وِ دس همایسِ تا سایش هذل ّای هشاتِ داسای هصشف اًشطی  اعالعات دس ٌّگام خشیذ ، دستگاّی سا اًتخاب

ووتش ٍ تاصدّی تیشتشی تاشذ . تشچسة اًشطی اص لسوت ّای هختلفی تشىیل شذُ است وِ دس ّش لسوت 

 ًوایاًگش اعالعاتی است.

سی ، ِ تخش اٍلیِ تشچسة وِ دس تواهی ٍسایل اًشطی تش خاًگی هشتشن است تِ تشتیة ًوایاًگش عالهت تجاس

تا  Aًام واسخاًِ ساصًذُ ٍ هذل دستگاُ هی تاشذ . تخش چْاسم تشچسة اًشطی تِ ٍسیلِ ی ّفت سًگ التیي اص 

G  دس ّفت عیف سًگی دسجِ تٌذی شذُ است وِ ّش یه اص حشٍف ٍ یا سًگ ّا هعشّف دسجِ ای اص هصشف اًشطی

ًشاًگش  Gشتشیي تاصدّی دستگاُ ٍ حشف ًشاًگش ووتشیي هصشف اًشطی ٍ تی Aٍ واسایی دستگاُ هی تاشذ . حشف 

تیشتشیي هصشف اًشطی ٍ ووتشییي تاصدّی دستگاُ است . تٌاتشایي ّش چِ ستثِ تشچسة دستگاُ تیشتش تاشذ 

واسایی آى ًسثت تِ هیضاى اًشطی وِ هصشف هی وٌذ تیشتش است . تخش پٌجن ، ًوایاًگش هصشف اًشطی دستگاُ 

عات اختصاصی دس هَسد ّش یه اص ٍسایل هی تاشذ . تِ عَس هثال ایي تخش هی تاشذ ٍ سایش تخش ّا تیاًگش اعال

ّا دس هاشیي لثاسشَیی ًشاًگش هیضاى لذست پان وٌٌذُ گی ، لذست خشه وي ، ظشفیت ٍ هیضاى آب ٍ دس 

یخچال ًیض ًشاًگش حجن لسوت یخچال ٍ فشیضس دستگاُ هی تاشذ ٍ آخشیي تخش تشچسة اًشطی دس تواهی 

 سا ًشاى هی دّذ. اصهاى هلی استاًذاسدعالهت سٍسایل 



 

 

 
 فوایذ استفاده از ترچسة انرژی  

استفادُ اص تشچسة اًشطی هضایای گًَاگًَی تشای هصشف وٌٌذگاى ایي گًَِ ٍسایل داسد وِ اص جولِ آى هی تَاى 

 تِ هَاسد صیش اشاسُ وشد:

 اًتخاب دسست ٍ آگاّاًِ هشدم دس ٌّگام خشیذ ٍسایل تشلی خاًگی  – 1

 آشٌا ساختي هصشف وٌٌذگاى یا هیضاى واسایی ٍ تاصدّی ٍسایل تشلی خاًگی – 2

 تْیٌِ ساصی ٍ واّش هصشف اًشطی  – 3

 واّش ّضیٌِ اًشطی هصشفی دس خاًَادُ ّا – 4

 واّش آلَدگی هحیظ صیست – 5

 اسائِ اعالعات اختصاصی ٍیظُ ّش ٍسیلِ تشلی -6

 
 تخاری گازسوز دودکش دار:در ترچسة انرژی 

تشچسة اًشطی تخاسی گاصسَص دٍدوش داس،واسآیی اًشطی)تاصدُ اًشطی( هحصَل سا ًشاى هی دّذ.ّش چِ دهای 

َّای خشٍجی اص دٍدوش واّش یاتذ ٍ اتالف حشاستی ون شَد تِ تْثَد واسایی ٍ تعییي سدُ اًشطی هحصَل 

ُ )تاصدُ ول خالص( ٍ سدُ ( تا تَجِ تِ هعیاس اًشطی تعییي شذAتا  Gووه هی وٌذ.هذل ّای هختلف تخاسی )

تِ هعٌای ووتشیي  Gتِ هعٌای تیشتشیي تاصدّی هحصَل ٍ حشف  Aّای تاصدّی اًشطی،همایسِ هی شًَذ.حشف 

تاصدّی هحصَل است.ّشچِ سدُ اًشطی هحصَل تیشتش تاشذ واسآیی آى ًسثت تِ هیضاى اًشطی هصشف شذُ آى، 

-2هی تاشذ.اعالعات تیشتش دس استاًذاسد هلی شواسُ تیشتش است؛ یعٌی هصشف ووتش یا صشفِ جَیی دس اًشطی 

 ششح دادُ شذُ است. 1221
 

 کولر های گازی:در توضیحات ترچسة انرژی 

تذٍیي شذُ است.ایي هحصَل ّواًٌذ تخاسی گاصسَص دٍدوش  11638تشای ایي هحصَل استاًذاسد هلی شواسُ 

)همذاس ًسثت تاصدُ  EERهی تاشذ؛ وِ ایي گشیذ ّا تش اساع شاخص  Gتا  Aداس داسی گشیذ ّای اًشطی 

تشای حالت سشهایش اص ًسثت ظشفیت سشهایش ول تِ تَاى هصشفی وَلش  EERاًشطی( تعییي هی شَد.شاخص 

تیشتش تاشذ دسجِ  اًشطی ًیض افضایش هی یاتذ.شایاى روش است ووتشیي  EERتِ دست هی آیذ.ّش چِ شاخص 

 هی تاشذ. 2تشاتش تا  EER همذاس لاتل لثَل
 

تشای آگاّی اص جضییات ٍ آخشیي تجذیذًظش استاًذاسدّای هلی ایشاى هی تَاًیذ اص پشتال ساصهاى هلی استاًذاسد 

 ایشاى، هتي استاًذاسد هلی سا دسیافت ًواییذ. 

جْت اعویٌاى اص اصالت استاًذاسد هحصَل، وذ دُ سلوی صیش عالهت استاًذاسد تش سٍی هحصَالت سا تِ ساهاًِ 

 پیاهه ًواییذ.  11111517

 


