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ها ، پردهگرمايش/ سرمايش سيستم ،هاقادر است مديريت، مانيتورينگ و كنترل هوشمند روشنايي

را در سـاختمان  محيط را افزايش داده و مصرف انرژي 

تواند ميزان نور محيط را تشخيص دهد و از 

َ)Actuator(  كاربري محـيط، بنا به نياز 

  (Presence Sensor)تشـخيص حضـور  

گرمايش را در زمـان عـدم حضـور    / تواند تجهيزات روشنايي و سرمايش

ـ     دمـاي مطلـوب    دترموسـتات هوشـمند مـي توان

براي جلوگيري از هدر و  كردههر محيط بصورت بهينه فراهم 

تجهيزات سرمايشي و گرمايشـي را  پنجره ها، 

ها همچنين بويلرها، هواسازها، چيلرها و پمپ

  .بهينه مديريت شوند بصورتهاي محيطي 

از جمله . هداري ساختمان بكار گرفته مي شود

تنظيم زمانبنـدي هـا، بررسـي نمـودار هـاي مصـرف،       

ميـزان مصـرف آنهـا، مشـاهده هشـدارها و اعمـال       

    .صميمات مناسب، گزارش گيري از انواع داده هاي ثبت شده و بسياري امكانات ديگر مي باشد
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 BEMSدر يك نگاه  

قادر است مديريت، مانيتورينگ و كنترل هوشمند روشنايي مديريت انرژي ساختمان

محيط را افزايش داده و مصرف انرژي  آسايشرفاه و  تصميم گيري ا در هر ناحيه به عهده بگيرد و با 

تواند ميزان نور محيط را تشخيص دهد و از سنسور نور مي ،در اين سيستم

(َساز طريق ارسال اطالعات به فعال

تشـخيص حضـور  سنسـور   .كنـد را تنظيم  نور ميزان

تواند تجهيزات روشنايي و سرمايشمي

ـ    . افراد از مدار خارج نمايد ترموسـتات هوشـمند مـي توان

هر محيط بصورت بهينه فراهم  را در كاربران

پنجره ها،  زمان باز بودنر رفت انرژي د

همچنين بويلرها، هواسازها، چيلرها و پمپ. نمايدبطور خودكار غير فعال 

هاي محيطي توانند با توجه به دادهمي

هداري ساختمان بكار گرفته مي شوديك يا چند پنل اپراتوري جهت مديريت سيستم هوشمند توسط نيروهاي تعمير و نگ

تنظيم زمانبنـدي هـا، بررسـي نمـودار هـاي مصـرف،       : مواردي كه مي تواند توسط اپراتور از طريق اين سامانه مديريت شود شامل

ميـزان مصـرف آنهـا، مشـاهده هشـدارها و اعمـال       همچنين مشاهده روشن يا خاموش بودن تجهيزات و 

صميمات مناسب، گزارش گيري از انواع داده هاي ثبت شده و بسياري امكانات ديگر مي باشد
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BEMS™ 

مديريت انرژي ساختمانسيستم 

ا در هر ناحيه به عهده بگيرد و با ر هاو سايبان

  . كاهش دهد

يك يا چند پنل اپراتوري جهت مديريت سيستم هوشمند توسط نيروهاي تعمير و نگ

مواردي كه مي تواند توسط اپراتور از طريق اين سامانه مديريت شود شامل

روشن يا خاموش بودن تجهيزات و  و كنترل مشاهده وضعيت

صميمات مناسب، گزارش گيري از انواع داده هاي ثبت شده و بسياري امكانات ديگر مي باشدت
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را در بخش روشنايي 

زي و اصـالح سـاختار   

عالوه بر اين كه باعث كاهش چشمگير مصرف 

لـزوم و داشـتن توجيـه    

بهره گيري از ميزان دقيق   ،هاو با روش ديم كردن روشنايي

را افـزايش  و آسايش كـاربران  ، رفاه كاربر

تنظيم دلخواه كاربر   مديريت تقاضا      

  بصورت دستي

توان از نور طبيعي حداكثر اسـتفاده  

را كرده و با توجه به آن، ميزان نور روشنايي ها را افزايش و يا كاهش داد به طوري كـه نـور   

هـاي  

. يابـد 

و  ميزان نور محيط بهينـه  

و ساير نقاط نورگير تاثير 
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  روشنايي

را در بخش روشنايي انرژي  مصرف% 80مي توان تا  مديريت روشنايي

زي و اصـالح سـاختار   از دو روش هوشمندسـا  ايـن بخـش  انرژي در كاهش مصرف 

عالوه بر اين كه باعث كاهش چشمگير مصرف  هوشمندسازي تجهيزات

لـزوم و داشـتن توجيـه    كمك مي كند كه تجهيزات پرمصرف شناسايي شده و در صـورت  

  .اقتصادي، آنها را با تجهيزات كم مصرف جايگزين نمود

و با روش ديم كردن روشنايي استفاده حداكثري از روشنايي روز با مي توان

كاربرنياز روشنايي مورد نياز، پيك سايي، تنظيم روشنايي بر مبناي زمان و حضور و متناسب با 

  . ا حداقل مصرف انرژي به وجود آورد

زمانبندي 

  هاروشنايي

روشن و خاموش كردن 

  بر مبناي حضور

        پيك سايي

  روز طبيعي نور از گيري

توان از نور طبيعي حداكثر اسـتفاده  يبا به كار گيري سنسور نور و باالستهاي ديم شونده، م

را كرده و با توجه به آن، ميزان نور روشنايي ها را افزايش و يا كاهش داد به طوري كـه نـور   

هـاي  تفاوت باالسـت هـاي ديـم شـونده بـا روش      .محيط  همواره در حد مطلوب باقي بماند

يابـد ز كـاهش مـي  قديمي ديم كردن در اين است كه با كاهش ميزان نور، ميزان مصرف ني

و  ميزان نور محيط بهينـه   رسدبه كمترين حد خود ميبدين ترتيب مصرف انرژي روشنايي 

و ساير نقاط نورگير تاثير  پنجره نزديك مكان هايكاربرد اين روش به خصوص در 
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روشناييمديريت راهكارهاي 

مديريت روشناييبا استفاده از راهكارهاي نوين 

كاهش مصرف  براي .كاهش داد

هوشمندسازي تجهيزات. تجهيزات مي توان بهره برد

كمك مي كند كه تجهيزات پرمصرف شناسايي شده و در صـورت   مي شود،

اقتصادي، آنها را با تجهيزات كم مصرف جايگزين نمود

  هوشمندسازي روشنايي

مي توانسازي روشنايي، با هوشند

روشنايي مورد نياز، پيك سايي، تنظيم روشنايي بر مبناي زمان و حضور و متناسب با 

ا حداقل مصرف انرژي به وجود آوردبرا محيطي چشم نواز و  هداد

بهره گيري از نور 

  روز طبيعي

زمانبندي 

روشنايي

  

  
گيريبهره

با به كار گيري سنسور نور و باالستهاي ديم شونده، م

را كرده و با توجه به آن، ميزان نور روشنايي ها را افزايش و يا كاهش داد به طوري كـه نـور   

محيط  همواره در حد مطلوب باقي بماند

قديمي ديم كردن در اين است كه با كاهش ميزان نور، ميزان مصرف ني

بدين ترتيب مصرف انرژي روشنايي 

كاربرد اين روش به خصوص در  .شودمي
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 .كندمي

 

امكان كـاهش مصـرف انـرژي بـا      نشانگر

  ها با حضور و عدم حضور افراد

در صـورت نيـاز   . بيمارستانها و فضا هايي مشابه آنها كه امكان انتقال آلودگي وجود دارد سبب باال رفتن بهداشت عمومي مي گردد

موجب افـزايش طـول عمـر    داد كه اين روش 
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ميمحيط كار كمك و سالمت چشمگيري دارد و عالوه بر صرفه جويي به زيبايي و بهداشت 

نشانگرروشنايي را نمايش مي دهد كه  ديم شدنميزان مصرف انرژي به ميزان 

  .از طريق ديم كردن است

ها با حضور و عدم حضور افرادروشن و خاموش كردن روشنايي

بـا  ، روشنايي ها و ساير تجهيزات فعـال و  افرادبا تشخيص حضور 

المـپ اضـافي   "بدين ترتيب شعار  .شوندمي غير فعال

تغييـر مـي يابـد و     "ودش خاموش مي شودالمپ اضافي خ

عالوه بر افزايش رفاه بهره برداران، باعث صرفه جويي بسيار زيـادي در مصـرف   

ميزان اين صرفه جويي به نوع كـاربري فضـا و ميـزان رعايـت     

ــتي   ــاي بهداش ــرويس ه ــن روش در س ــتفاده از اي  ،اس

بيمارستانها و فضا هايي مشابه آنها كه امكان انتقال آلودگي وجود دارد سبب باال رفتن بهداشت عمومي مي گردد

داد كه اين روش  دن كامل تجهيزات آنها را در حداقل ميزان مصرف قرار

   

درصد ديم

  مصرف انرژي

  

تماس گستر كيش  

 

چشمگيري دارد و عالوه بر صرفه جويي به زيبايي و بهداشت 

ميزان مصرف انرژي به ميزان نسبت  باالنمودار 

از طريق ديم كردن استمديريت نور 

  

  

روشن و خاموش كردن روشنايي

با تشخيص حضور  در اين روش

غير فعالخروج آنها بطور خودكار 

المپ اضافي خ"به شعار  "خاموش

عالوه بر افزايش رفاه بهره برداران، باعث صرفه جويي بسيار زيـادي در مصـرف   

ميزان اين صرفه جويي به نوع كـاربري فضـا و ميـزان رعايـت      .انرژي مي شود

ــاربران بســتگي دارد ــتي  . ك ــاي بهداش ــرويس ه ــن روش در س ــتفاده از اي اس

بيمارستانها و فضا هايي مشابه آنها كه امكان انتقال آلودگي وجود دارد سبب باال رفتن بهداشت عمومي مي گردد

دن كامل تجهيزات آنها را در حداقل ميزان مصرف قرارمي توان به جاي غير فعال كر

  .تجهيزات مي گردد

درصد ديم
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  بر مبناي زمانبندي

ايـن   ناسـب كه مديريت روشنايي بر مبناي حضور و عدم حضـور م 

تحت مديريت زمانبندي قرار گيرند بطوريكه در ساعات معيني كه اپراتور سامانه مديريت انرژي سـاختمان  

متناسب بـا   براي روزهاي هفته، روزهاي كاري و روز هاي تعطيل مي توان ساعات متفاوتي

رايطي كه پيش بيني شود ميـزان  مي شود، در ش

موقتا )  درصد بسته به اهميت كاربري 30

بدين ترتيب مي توان ديماند درخواستي ساختمان را بطور قابل مالحظه كاهش 

 هـاي روشـنايي و در شناسـايي   مـي كنـد  

  

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

بر مبناي زمانبندي روشنايي هاروشن و خاموش كردن 

كه مديريت روشنايي بر مبناي حضور و عدم حضـور م ... و  ، البي ساختمانروشنايي محوطه

تحت مديريت زمانبندي قرار گيرند بطوريكه در ساعات معيني كه اپراتور سامانه مديريت انرژي سـاختمان  

براي روزهاي هفته، روزهاي كاري و روز هاي تعطيل مي توان ساعات متفاوتي. تنظيم مي كند روشن يا خاموش شوند

  مديريت مصرف و پيك سايي

مي شود، در ش مانيتورميزان مصرف ساختمان بطور دائم  با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند

30تا  10(ميزان نور روشنايي ها را  مصرف از حدود تعيين شده تجاوز خواهد كرد، مي توان

بدين ترتيب مي توان ديماند درخواستي ساختمان را بطور قابل مالحظه كاهش . سپري شود مصرف ساختمان

  .دارد روشنايياين امر تاثير چمشگيري در كاهش هزينه انرژي 

مـي كنـد  مانيتور را مختلف روشنايي  مدارات هاي مصرفمديريت مركزي نمودار

  .هاي تعمير و نگهداري ساختمان ياري مي رساند

   

  

تماس گستر كيش  

 

  

  

روشن و خاموش كردن 

روشنايي محوطهياري از فضاها از جمله بس

تحت مديريت زمانبندي قرار گيرند بطوريكه در ساعات معيني كه اپراتور سامانه مديريت انرژي سـاختمان   مي توانند نيست فضاها

تنظيم مي كند روشن يا خاموش شوند

  .معين كرد ساعات كاري

  

  

مديريت مصرف و پيك سايي

با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند

مصرف از حدود تعيين شده تجاوز خواهد كرد، مي توان

مصرف ساختمان تا دوره پيككرد  كم

اين امر تاثير چمشگيري در كاهش هزينه انرژي . داد

مديريت مركزي نمودار افزارنرمهمچنين، 

هاي تعمير و نگهداري ساختمان ياري مي رساندمعيوب به نيروي
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ها ي رشـته اي يـا فلورسـنت قـديمي و جـايگزين كـردن آنهـا بـا         

مصـرف انـرژي    دمي توان T8كترونيكي و يا باالستهاي الكترونيكي دايمبل و فلورسنت 

ست كه سبب كاهش هزينه هاي تعميـر و نگهـداري   

در صورت خاموش شدن يك مهتابي ساير مهتابي ها ميزان 
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ها ي رشـته اي يـا فلورسـنت قـديمي و جـايگزين كـردن آنهـا بـا          ترانسهاي قديمي يا المپ  مانند

كترونيكي و يا باالستهاي الكترونيكي دايمبل و فلورسنت تجهيزات با راندمان باال مانند باالست هاي ال

ست كه سبب كاهش هزينه هاي تعميـر و نگهـداري   اطول عمر باالتر آنها مزيت ديگر . درصد كاهش داد

  شونده ديم باالستهاي

  :اده از باالستهاي ديم شونده

  قابليت افزايش و كاهش نور تا حد مطلوب 

 صرفه جويي در مصرف انرژي بدون كاهش طول عمر المپ

در صورت خاموش شدن يك مهتابي ساير مهتابي ها ميزان (كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري به كمك طراحي موازي

  ) .را به طور خود كار افزايش مي دهند

 مقرون به صرفه بودن با توجه به زمان كوتاه برگشت سرمايه

 افزايش سهولت طراحي و يا بهبود طراحي نور ساختمان  

 نصب ساده ، كاربري ساده تر

 داراي گارانتي دو ساله

 ساعت 50000داراي طول عمر با ميانگين  

 GE-EE-CE-NEMA LL-9 مانندبين المللي داراي كليه استاندارد هاي 

 يفيت نور محيط و بهداشت محيط كار

   

  قابليت تنظيم بهينه روشنايي ،به كار گيري اين نوع باالستها

  براي كاهش مصرف انرژي اين روش به خصوص

  .  توصيه مي شود همراه با سنسور نور

  

تماس گستر كيش  

 

  صالح ساختار تجهيزاتا

مانندتجهيزات پر مصرف  شناسايي

تجهيزات با راندمان باال مانند باالست هاي ال

درصد كاهش داد 40تا  10اين تجهيزات را 

  .در بلند مدت مي شود

باالستهاي از استفاده

 

 

 

 

 

 

اده از باالستهاي ديم شوندهمزاياي استف

قابليت افزايش و كاهش نور تا حد مطلوب  •

صرفه جويي در مصرف انرژي بدون كاهش طول عمر المپ •

كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري به كمك طراحي موازي •

را به طور خود كار افزايش مي دهندنور خود 

مقرون به صرفه بودن با توجه به زمان كوتاه برگشت سرمايه •

افزايش سهولت طراحي و يا بهبود طراحي نور ساختمان   •

نصب ساده ، كاربري ساده تر •

داراي گارانتي دو ساله •

داراي طول عمر با ميانگين   •

داراي كليه استاندارد هاي  •

يفيت نور محيط و بهداشت محيط كارباال بردن ك •

به كار گيري اين نوع باالستها

براي كاهش مصرف انرژي اين روش به خصوص. را فراهم مي كند

همراه با سنسور نور براي مكانهاي نورگير 
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عمر  T8 ي جديد با تكنولوژي لوميلوكس 

نسبت به المپ ها ي قديمي افزايش پيدا مي كند و با تعويض 

طول عمر % 150به طول عمر المپ افزوده مي گردد و عمال تا 

% 30كاهش مصرف و افزايش % 10شامل 

ناقص زمين پيوسته بخشي از انرژي به صورت جريان هاي نشتي از دست مي رود و ضروري 

ين شاخص در المپ در حالي كه ا). مي باشد

در اماكني كه مردم به مدت طوالني در آنجا به سر مي برند اين شاخص نبايد كمتر از 

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

 T8                                                      استفاده از مهتابي هاي

 

T8   

 در مقايسه با المپ موجود با توجه به مدت زمان كاربري

ي جديد با تكنولوژي لوميلوكس كاهش پيدا كرده كه با تعويض المپ ها% 70تا % 30طول عمر المپ ها بين 

نسبت به المپ ها ي قديمي افزايش پيدا مي كند و با تعويض % 120متوسط المپ ها به دليل مشخصات كارخانه اي تا 

به طول عمر المپ افزوده مي گردد و عمال تا % 30باالست ها  و ايجاد پيش گرمايش در مسير فيالمان المپ 

 

 

شامل  T8وات معمولي با المپ لوميلوكس  40افزايش بهره وري حاصل از تعويض المپ 

  .ارتقاء بهره وري را به همراه خواهد داشت% 45نوردهي بيشتر مي شود كه مجموعا  

 

ناقص زمين پيوسته بخشي از انرژي به صورت جريان هاي نشتي از دست مي رود و ضروري به علت فرسودگي ها و احتمال اتصال 

 .است كه سيم كشي ها و پايه هاي مهتابي به طور كامل تعويض و اصالح گردد

 

مي باشد% 80اين المپ ها بيش از  (raطيف رنگ المپ ها كاملتر از المپ هاي معمولي است 

.  

EN 12464  در اماكني كه مردم به مدت طوالني در آنجا به سر مي برند اين شاخص نبايد كمتر از

اين نوع مهتابي ها در مقايسـه بـا مهتـابي هـاي عـادي داراي      

 :مزايايي هستند كه اصلي ترين آنها موارد زير مي باشد

                %   20طول عمر باالتر

  %10صرفه جويي انرژي

  %30نوردهي بيشتر

  فيت نوري بهتر

  

تماس گستر كيش  

 

استفاده از مهتابي هاي   

 

 

 

 

 طول عمر المپ  •

در مقايسه با المپ موجود با توجه به مدت زمان كاربري

طول عمر المپ ها بين  

متوسط المپ ها به دليل مشخصات كارخانه اي تا 

باالست ها  و ايجاد پيش گرمايش در مسير فيالمان المپ 

 .فزايش مي يابدالمپ ها ا

 راندمان روشنايي •

افزايش بهره وري حاصل از تعويض المپ 

نوردهي بيشتر مي شود كه مجموعا  

 تعمير و نگهداري •

به علت فرسودگي ها و احتمال اتصال 

است كه سيم كشي ها و پايه هاي مهتابي به طور كامل تعويض و اصالح گردد

 ارتقاء كيفيت نور •

طيف رنگ المپ ها كاملتر از المپ هاي معمولي است 

است 70تا  50هاي عادي بين 

 EN 12464-1مطابق استاندارد اروپايي 

  .باشد 80

اين نوع مهتابي ها در مقايسـه بـا مهتـابي هـاي عـادي داراي      

مزايايي هستند كه اصلي ترين آنها موارد زير مي باشد

طول عمر باالتر •

صرفه جويي انرژي •

نوردهي بيشتر •

فيت نوري بهتركي •
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  در فضاهاي داخلي

في وجود دارد مانند تنظيم هوشمند دمـا و  

  

واه كاربر تنظيم دلخ  مديريت تقاضا      

  بصورت دستي

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

در فضاهاي داخلي و تهويه مطبوع سرمايشهوشمند سازي گرمايش، 

في وجود دارد مانند تنظيم هوشمند دمـا و  لتمخ روشهاي كنترليمايش و تهويه مطبوع، هوشمند سازي سيستم گرمايش، سر

   .كه در اين بخش به طور كامل شرح داده مي شود

زمانبندي 

  تجهيزات

روشن و خاموش كردن 

  بر مبناي حضور

        پيك سايي

  و رطوبت مديريت هوشمند دما

 با توجه به دماي مطلوبِمحيط و  و رطوبت با تشخيص دما

دمـاي فضـاها را    يا اپراتور سيستم مديريت ساختمان، 

و  را براي به حداقل رساندن مصرف انـرژي  سازيبهينه

   .فراهم نمايد

و بـدين  باز و بسته بودن پنجره تشخيص داده مي شـود  

مـثال در صـورت بـاز    . ترتيب در تنظيم دماي اتاق نقش موثري را ايفا مي كنـد 

بودن پنجره سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي به طور خودكار غير فعـال مـي   

  .تالف انرژي جلوگيري مي شود

  

تماس گستر كيش  

 

هوشمند سازي گرمايش، 

هوشمند سازي سيستم گرمايش، سربراي 

كه در اين بخش به طور كامل شرح داده مي شود... رطوبت، زمانبندي و 

تنظيم هوشمند 

  دما و رطوبت

زمانبندي 

تجهيزات

 

  

مديريت هوشمند دما

با تشخيص دماترموستات هوشمند 

يا اپراتور سيستم مديريت ساختمان،  كاربرتعريف شده توسط 

بهينهو حداكثر  تنظيم مي كند

فراهم نمايدافزايش رفاه و آسايش كاربران 

باز و بسته بودن پنجره تشخيص داده مي شـود   ،با نصب سنسور پنجره

ترتيب در تنظيم دماي اتاق نقش موثري را ايفا مي كنـد 

بودن پنجره سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي به طور خودكار غير فعـال مـي   

تالف انرژي جلوگيري مي شودشوند و از ا
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  با حضور و عدم حضور افراد

  روشن و خاموش كردن تجهيزات بر مبناي زمانبندي

با توجه به اينكه در بسياري از ساختمان ها مخصوصا ساختمان هايي كه كاربري تجـاري و اداري دارنـد، هزينـه بـرق مصـرفي بـه       

كاهش مصرف انرژي در دوره ميان باري و بخصوص اوج بـار  

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

با حضور و عدم حضور افراد تجهيزاتروشن و خاموش كردن 

بـا  فعـال و   گرمايشي/تجهيزات سرمايش با تشخيص حضور افراد،

. در مي آيند Standbyو يا به حال  شونديم غير فعال

صـرفه جـويي بسـيار زيـادي در      اين شيوه باعث افزايش رفاه كـاربران شـده و  

ميزان اين صرفه جويي به نـوع كـاربري فضـا و    . 

در صورت نياز مي توان به جاي غيـر فعـال   . ميزان رعايت كاربران بستگي دارد

د كـه ايـن روش   دا كردن كامل تجهيزات آنها را در حداقل ميزان مصـرف قـرار  

  .موجب افزايش طول عمر تجهيزات مي گردد

روشن و خاموش كردن تجهيزات بر مبناي زمانبندي

بـر مبنـاي    تجهيـزات كـه مـديريت    ياري از فضاها مانند فضاهاي عمومي ساختان

حضور و عدم حضور مناسب اين فضاها نيست مي توانند تحت مديريت زمانبندي قرار 

ساعات معيني كه اپراتور سامانه مديريت انرژي سـاختمان تنظـيم   

و يا دماي مطلوب فضاها در زمان هاي مشخصي افزايش يا 

براي روزهاي هفته، روزهاي كـاري و روز هـاي تعطيـل مـي تـوان      

  .ساعات متفاوتي متناسب با ساعات كاري معين كرد

  رف و پيك ساييمديريت مص

با توجه به اينكه در بسياري از ساختمان ها مخصوصا ساختمان هايي كه كاربري تجـاري و اداري دارنـد، هزينـه بـرق مصـرفي بـه       

كاهش مصرف انرژي در دوره ميان باري و بخصوص اوج بـار  ) كم باري، ميان باري و اوج بار(صورت سه تعرفه اي محاسبه مي شود 

  

تماس گستر كيش  

 

  

روشن و خاموش كردن 

با تشخيص حضور افراد، در اين روش

غير فعالخروج آنها بطور خودكار 

اين شيوه باعث افزايش رفاه كـاربران شـده و  

. ف انرژي را به همراه داردمصر

ميزان رعايت كاربران بستگي دارد

كردن كامل تجهيزات آنها را در حداقل ميزان مصـرف قـرار  

موجب افزايش طول عمر تجهيزات مي گردد

  

  

روشن و خاموش كردن تجهيزات بر مبناي زمانبندي

ياري از فضاها مانند فضاهاي عمومي ساختانبس

حضور و عدم حضور مناسب اين فضاها نيست مي توانند تحت مديريت زمانبندي قرار 

ساعات معيني كه اپراتور سامانه مديريت انرژي سـاختمان تنظـيم    گيرند بطوريكه در

و يا دماي مطلوب فضاها در زمان هاي مشخصي افزايش يا  مي كند روشن يا خاموش

براي روزهاي هفته، روزهاي كـاري و روز هـاي تعطيـل مـي تـوان      . شوند كاهش داده

ساعات متفاوتي متناسب با ساعات كاري معين كرد

  

  

مديريت مص

با توجه به اينكه در بسياري از ساختمان ها مخصوصا ساختمان هايي كه كاربري تجـاري و اداري دارنـد، هزينـه بـرق مصـرفي بـه       

صورت سه تعرفه اي محاسبه مي شود 
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لذا مي توان برخي از تجهيزات را كه بطور نرمال در دوره اوج بار مورد استفاده قرار مي گيرند را به 

مي شـود، در شـرايطي كـه پـيش     از طرف ديگر، با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند ميزان مصرف ساختمان بطور دائم مانيتور 

بسـته بـه اهميـت     درجـه  6تا  2(دماي مطلوب فضاها را 

بدين ترتيب مي توان ديماند درخواسـتي سـاختمان را بطـور    

  .دارد گرمايش/سيستم سرمايش

معيـوب   تجهيزاترا مانيتور مي كند و در شناسايي 

  

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

لذا مي توان برخي از تجهيزات را كه بطور نرمال در دوره اوج بار مورد استفاده قرار مي گيرند را به  .رخوردار است

  .دوره ميان باري شيفت داد و يا از ميان باري به كم باري جابجا كرد

از طرف ديگر، با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند ميزان مصرف ساختمان بطور دائم مانيتور 

دماي مطلوب فضاها را بيني شود ميزان مصرف از حدود تعيين شده تجاوز خواهد كرد، مي توان 

بدين ترتيب مي توان ديماند درخواسـتي سـاختمان را بطـور    . تا دوره پيك مصرف ساختمان سپري شود

سيستم سرمايشاين امر تاثير چمشگيري در كاهش هزينه انرژي 

را مانيتور مي كند و در شناسايي  تجهيزاتافزار مديريت مركزي نمودارهاي مصرف مدارات مختلف 

  .هاي تعمير و نگهداري ساختمان ياري مي رساند

   

  

تماس گستر كيش  

 

رخوردار استاي باز اهميت ويژه

دوره ميان باري شيفت داد و يا از ميان باري به كم باري جابجا كرد

از طرف ديگر، با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند ميزان مصرف ساختمان بطور دائم مانيتور 

بيني شود ميزان مصرف از حدود تعيين شده تجاوز خواهد كرد، مي توان 

تا دوره پيك مصرف ساختمان سپري شود تغيير دادموقتا )  كاربري

اين امر تاثير چمشگيري در كاهش هزينه انرژي . ه كاهش دادقابل مالحظ

افزار مديريت مركزي نمودارهاي مصرف مدارات مختلف همچنين، نرم

هاي تعمير و نگهداري ساختمان ياري مي رساندبه نيروي
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، پمپ ها و فن هاي برج خنك كننده و مجموعه پمپ هاي آتـش نشـاني از   

رنگي تاچ اسكرين استفاده مـي شـود كـه    

اين مجموعـه بـه همـراه    . كاركرد اتوماتيك و دستي و اتصال سيستم كنترل به برنامه مانيتورينگ استاندارد را دارا مي باشد

ها ، كليد هاي مغناطيسي حرارتي ، بي متال ها ، رله ها ، فيوز 

گيري و ترمينال هـا در يـك تـابلوي طـرح     

  

ان همواره دماي بيرون ساختمان قرائت مي شـود و مسـتقيما توسـط منحنـي جبـر     

هـا را  مي گردد كه دماي آب خروجـي بويلر 

هاي رفت و بر روي مسير. به جبران سازي دما مي پردازد

نيز دو عدد سنسور نصب مي گردد كه اين سنسور ها با توجه به دماي رفت و برگشـت آب گـرم و   

  .خاموش شدن پمپ هاي اين مخزن را ارسال مي كنند

به . را تغيير داد setpoint ،مي توان با توجه به ساعت كاري ساختمان

را به ميزان  setpointبعد از ظهر به بعد 

صـبح روز بعـد    7درجه پايين آورده كه در اين صورت مصرف گاز و برق به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابـد و سـاعت   

صبح  8صبح تا ساعت  7از ساعت . يين شده توسط منحني جبران سازي به دماي بيرون باز مي گردد

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

  با سيستم كنترل مركزي موتورخانه

، پمپ ها و فن هاي برج خنك كننده و مجموعه پمپ هاي آتـش نشـاني از   يستم كنترل يكپارچه مجموعه بويلرها، چيلرها

CORRIGO E28DS  و يك PLC KINCO  88با I / 48 O  و يكHMI 7’’ "    رنگي تاچ اسكرين استفاده مـي شـود كـه

كاركرد اتوماتيك و دستي و اتصال سيستم كنترل به برنامه مانيتورينگ استاندارد را دارا مي باشد

ها ، كليد هاي مغناطيسي حرارتي ، بي متال ها ، رله ها ، فيوز ل شامل كليد اتوماتيك ، كنتاكتورساير قطعات مورد نظر براي كنتر

گيري و ترمينال هـا در يـك تـابلوي طـرح     ه ارت ، استاپ ، سلكتور فرمان ،سيگنال ها ، لوازم اندازهاي محافظت ، شاسي هاي است

200 x 120 X 40  گردندنصب مي.  

همواره دماي بيرون ساختمان قرائت مي شـود و مسـتقيما توسـط منحنـي جبـر      ،براي كنترل بويلر ها با استفاده از يك سنسور

مي گردد كه دماي آب خروجـي بويلر  يك سنسور بر روي كلكتور رفت هر دو بويلر نصب .گذارد

به جبران سازي دما مي پردازدها ز دماي بيرون و دماي خروجي بويلراندازه گيري مي نمايد و با تركيبي ا

نيز دو عدد سنسور نصب مي گردد كه اين سنسور ها با توجه به دماي رفت و برگشـت آب گـرم و   برگشت مخزن آب گرم مصرفي 

خاموش شدن پمپ هاي اين مخزن را ارسال مي كنندآب گرم مصرفي فرمان روشن و 

مي توان با توجه به ساعت كاري ساختمان CORRIGOبندي كنترلر مچنين با استفاده از قابليت زمان

بعد از ظهر به بعد  4بعد از ظهر باشد سيستم از ساعت  4صبح تا  8اين معني كه اگر ساعت كاري از ساعت 

درجه پايين آورده كه در اين صورت مصرف گاز و برق به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابـد و سـاعت   

يين شده توسط منحني جبران سازي به دماي بيرون باز مي گردد

  

تماس گستر كيش  

 

موتورخانههوشمند مديريت 

يستم كنترل يكپارچه مجموعه بويلرها، چيلرهابراي س

CORRIGO E28DSيك كنترلر 

كاركرد اتوماتيك و دستي و اتصال سيستم كنترل به برنامه مانيتورينگ استاندارد را دارا مي باشد قابليت

ساير قطعات مورد نظر براي كنتر

هاي محافظت ، شاسي هاي است

 x 120 X 40 200ريتال به ابعاد 

  بويلر ها  – 1

براي كنترل بويلر ها با استفاده از يك سنسور

گذارداثر مي setpointسازي روي 

اندازه گيري مي نمايد و با تركيبي ا

برگشت مخزن آب گرم مصرفي 

setpoint  آب گرم مصرفي فرمان روشن و

مچنين با استفاده از قابليت زمانه

اين معني كه اگر ساعت كاري از ساعت 

درجه پايين آورده كه در اين صورت مصرف گاز و برق به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابـد و سـاعت    10تا  5

يين شده توسط منحني جبران سازي به دماي بيرون باز مي گرددبه ميزان تع setpointدوباره 
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با اين . ، دماي ساختمان به حد مطلوب رسيده و در مدت زمان ساعت كاري اين دما حفظ مي گردد

 10تـا   5سـاعت بـا    13تـا   12اصلي كار مي كنند و حـدود  

با توجه به دماي بيرون و طبـق منحنـي تعريـف شـده     

افزايش مي يابد تا  setpointكاهش يافته و با كاهش دماي بيرون 

طبق منحني افزايش يافته و در ساعات مياني روز كه دمـاي  

رسـد و اسـتفاده از   تغيير دما در فصل هاي بهار و پاييز به بيشترين ميزان خـود مـي  

  .كندمنحني جبران سازي به ميزان قابل توجهي در مصرف انرژي و هزينه هاي گاز و برق كاهش ايجاد مي

نها را طبق برنامه زمانبندي و بـا توجـه بـه سـاعت     

كه با توجه به ميزان باالي استفاده چيلرها از برق و راندمان پايين آنها حتي همـين خـاموش و روشـن    

  .كردن چيلر ها طبق ساعات كاري ساختمان مي تواند به ميزان قابل توجهي مصرف برق را كاهش دهد

قرار مي  PLCكليه پمپ هاي مربوط به چيلر، سنسورها، پمپ ها و فن هاي مربوط به برج خنك كننده تحت فرمان 
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، دماي ساختمان به حد مطلوب رسيده و در مدت زمان ساعت كاري اين دما حفظ مي گرددكه شروع ساعت كاري مي باشد

اصلي كار مي كنند و حـدود   setpointها با يلرساعت از روز بو 10تا 

  .اصلي كار مي كنند

با توجه به دماي بيرون و طبـق منحنـي تعريـف شـده      setpointاز ديگر مزاياي روش كنترلي جبران سازي با دماي بيرون، تغيير 

كاهش يافته و با كاهش دماي بيرون  setpointي بيرون براي سيستم مي باشد، يعني با افزايش دما

  .همواره دماي محدوده آسايش حفظ گردد

طبق منحني افزايش يافته و در ساعات مياني روز كه دمـاي   setpointبراي مثال در ساعات اوليه روز كه دماي بيرون كمتر است 

تغيير دما در فصل هاي بهار و پاييز به بيشترين ميزان خـود مـي  . يابد كاهش مي

منحني جبران سازي به ميزان قابل توجهي در مصرف انرژي و هزينه هاي گاز و برق كاهش ايجاد مي

نها را طبق برنامه زمانبندي و بـا توجـه بـه سـاعت     آ تنها مي توان با توجه به اينكه چيلر ها سيستم كنترل مخصوص خود را دارند 

كه با توجه به ميزان باالي استفاده چيلرها از برق و راندمان پايين آنها حتي همـين خـاموش و روشـن    

كردن چيلر ها طبق ساعات كاري ساختمان مي تواند به ميزان قابل توجهي مصرف برق را كاهش دهد

كليه پمپ هاي مربوط به چيلر، سنسورها، پمپ ها و فن هاي مربوط به برج خنك كننده تحت فرمان 

  .گيرند و امكان دسترسي به كليه پارامترها از طريق پنل اپراتوري وجود خواهد داشت

  

تماس گستر كيش  

 

كه شروع ساعت كاري مي باشد

تا  9حدود  روش در مدت زمان

اصلي كار مي كنند setpointدرجه كمتر از 

از ديگر مزاياي روش كنترلي جبران سازي با دماي بيرون، تغيير 

براي سيستم مي باشد، يعني با افزايش دما

همواره دماي محدوده آسايش حفظ گردد

براي مثال در ساعات اوليه روز كه دماي بيرون كمتر است 

كاهش مي setpointبيرون بيشتر است 

منحني جبران سازي به ميزان قابل توجهي در مصرف انرژي و هزينه هاي گاز و برق كاهش ايجاد مي

  چيلرها – 2

با توجه به اينكه چيلر ها سيستم كنترل مخصوص خود را دارند 

كه با توجه به ميزان باالي استفاده چيلرها از برق و راندمان پايين آنها حتي همـين خـاموش و روشـن     كردكاري خاموش و روشن 

كردن چيلر ها طبق ساعات كاري ساختمان مي تواند به ميزان قابل توجهي مصرف برق را كاهش دهد

كليه پمپ هاي مربوط به چيلر، سنسورها، پمپ ها و فن هاي مربوط به برج خنك كننده تحت فرمان  در اين قسمت

گيرند و امكان دسترسي به كليه پارامترها از طريق پنل اپراتوري وجود خواهد داشت
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طراحـي    نظارتسه بخش تنظيمات، كنترل و 

گيـري و نمودارهـا   زمانبندي، هشدارها، گـزارش 

همچنـين امكـان تعريـف    . در بخش زمانبندي، پارامترهاي زمان و وضعيت براي هر گـروه تجهيـزات تعيـين مـي گـردد     

 .زمانبندي ها هميشه نسبت به تقويم رسمي كشور بروزرساني شود

مشخصاتي چـون  . در بخش هشدارها، رخدادهاي مهم و حياتي به نمايش در آمده و در ديتابيس سيستم ذخيره مي شود

هـر  .... ت، نام اپراتور و شناسه تجهيز، مكان، زمان وقوع، زمان رفع هشدار و يا زمان رسيدگي به آن، درجه اهميت، وضعي

از كاربردهـاي مهـم آن ترسـيم نمـودار     . 

ليل مصرف انرژي سـاختمان اهميـت   اين نمودار در تح

بسزايي دارد كه مي تواند در مديريت بار مصرفي، پيك سايي، شناسايي تجهيزات پرمصرف يا معيوب مورد استفاده قـرار  

ديناميـك دمـايي سـاختمان بـه نيروهـايي      

در بخش گزارش گيري مي توان از هر پارامتر دلخواهي گزارش تهيه نمود از جمله وضعيت تجهيزات، ليسـت هشـدارها،   

  

 بنيانگذار سيستم مديريت انرژي ساختمان  |تماس گستر كيش

  نظارت و كنترل مركزي

سه بخش تنظيمات، كنترل و  درسامانه مديريت  براين سامانه مديريت انرژي ساختما

زمانبندي، هشدارها، گـزارش نمايش وضعيت تجهيزات در پالن ساختمان بصورت گرافيكي، 

  :ويژگي هاي اين سيستم شامل موارد ذيل است

 بـر مبنـاي   مـثال (ساختمان به نواحي مختلف تقسـيم شـده    

و نماي دو بعدي يا سه بعـدي ايـن نـواحي در پـس     

سـپس وضـعيت تجهيـزات در    . 

نمايش داده مي  Real Timeمكان هاي واقعي خود به صورت 

همچنين امكان تفكيك تجهيـزات جهـت جلـوگيري از    

زات، عالوه بر نمايش وضعيت تجهي

يـا تنظـيم    Setpointامكان كنترل دستي آنهـا و يـا تغييـر    

ــر   ــز ميســر اســت؛ ماننــد تغيي آنهــا ني

  .لوكس و دماي فضاهاي مختلف

در بخش زمانبندي، پارامترهاي زمان و وضعيت براي هر گـروه تجهيـزات تعيـين مـي گـردد     

زمانبندي ها هميشه نسبت به تقويم رسمي كشور بروزرساني شودز وجود دارد تا تعطيالت رسمي كشور ني

در بخش هشدارها، رخدادهاي مهم و حياتي به نمايش در آمده و در ديتابيس سيستم ذخيره مي شود

شناسه تجهيز، مكان، زمان وقوع، زمان رفع هشدار و يا زمان رسيدگي به آن، درجه اهميت، وضعي

 .رخداد نمايش داده شده و در حافظه سيستم ذخيره مي گردد

. در بخش نمودار ها، تغييرات هر پارامتر دلخواه در گذر زمان قابل نمايش اسـت 

اين نمودار در تح. مصرف انرژي به تفكيك ناحيه و يا تجهيزات نسبت به زمان است

بسزايي دارد كه مي تواند در مديريت بار مصرفي، پيك سايي، شناسايي تجهيزات پرمصرف يا معيوب مورد استفاده قـرار  

ديناميـك دمـايي سـاختمان بـه نيروهـايي      نمودار دماي ناحيه ها نسبت به زمان نيز قابل ترسيم اسـت و در فهـم   

 .ندتاسيساتي ياري مي رسا

در بخش گزارش گيري مي توان از هر پارامتر دلخواهي گزارش تهيه نمود از جمله وضعيت تجهيزات، ليسـت هشـدارها،   

  ... .نمودار پارامترها در گذر زمان و 

  

تماس گستر كيش  

 

نظارت و كنترل مركزيسيستم 

سامانه مديريت انرژي ساختمابخش اختصاصي نرم افزار  

نمايش وضعيت تجهيزات در پالن ساختمان بصورت گرافيكي، شامل شده است كه 

ويژگي هاي اين سيستم شامل موارد ذيل است .باشدمي

ساختمان به نواحي مختلف تقسـيم شـده    

و نماي دو بعدي يا سه بعـدي ايـن نـواحي در پـس     ) طبقات

. زمينه صفحات قرار مي گيـرد 

مكان هاي واقعي خود به صورت 

همچنين امكان تفكيك تجهيـزات جهـت جلـوگيري از     .شود

عالوه بر نمايش وضعيت تجهي .تراكم آنها امكانپذير است

امكان كنترل دستي آنهـا و يـا تغييـر    

ــي ــر   پارامترهــاي كنترل ــز ميســر اســت؛ ماننــد تغيي آنهــا ني

Setpoint لوكس و دماي فضاهاي مختلف

در بخش زمانبندي، پارامترهاي زمان و وضعيت براي هر گـروه تجهيـزات تعيـين مـي گـردد      .1

تعطيالت رسمي كشور ني

در بخش هشدارها، رخدادهاي مهم و حياتي به نمايش در آمده و در ديتابيس سيستم ذخيره مي شود .2

شناسه تجهيز، مكان، زمان وقوع، زمان رفع هشدار و يا زمان رسيدگي به آن، درجه اهميت، وضعي

رخداد نمايش داده شده و در حافظه سيستم ذخيره مي گردد

در بخش نمودار ها، تغييرات هر پارامتر دلخواه در گذر زمان قابل نمايش اسـت  .3

مصرف انرژي به تفكيك ناحيه و يا تجهيزات نسبت به زمان است

بسزايي دارد كه مي تواند در مديريت بار مصرفي، پيك سايي، شناسايي تجهيزات پرمصرف يا معيوب مورد استفاده قـرار  

نمودار دماي ناحيه ها نسبت به زمان نيز قابل ترسيم اسـت و در فهـم   . گيرد

تاسيساتي ياري مي رسا

در بخش گزارش گيري مي توان از هر پارامتر دلخواهي گزارش تهيه نمود از جمله وضعيت تجهيزات، ليسـت هشـدارها،    .4

نمودار پارامترها در گذر زمان و 
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 بتواند سيستمپيش بيني مي شود اين 

ذاري با به سري سرمايه گ و به اين ترتيب زمان سر

  .سال محقق خواهد شد 

اين زمان در مقايسه با ساير روشها براي كاهش مصرف انرژي بسيار مطلوب 

  .مي باشدسال  12نقطه سربه سري حداقل باالي 

با كمك  حفظ محيط زيست و فرهنگ سازي مصرف
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  نتايج حاصل از اجراي طرح

پيش بيني مي شود اين  پس از بررسي هاي انجام شدهو در جمع بندي نهايي 

و به اين ترتيب زمان سركاهش دهد  % 50را تا ساختمان 

سال محقق خواهد شد  5در احتساب سود سرمايه گذاري و سود اجرايي 

اين زمان در مقايسه با ساير روشها براي كاهش مصرف انرژي بسيار مطلوب الزم به توضيح است 

نقطه سربه سري حداقل باالي به نظر مي رسد زيرا در ساير روشها 

حفظ محيط زيست و فرهنگ سازي مصرفمي توان به عالوه بر مزاياي اقتصادي، 

  .تكنولوژي هاي نوين اشاره كرد

  

تماس گستر كيش  

 

  

نتايج حاصل از اجراي طرح

در جمع بندي نهايي 

ساختمان  يانرژ مصرف

احتساب سود سرمايه گذاري و سود اجرايي 

الزم به توضيح است  

به نظر مي رسد زيرا در ساير روشها 

عالوه بر مزاياي اقتصادي، 

تكنولوژي هاي نوين اشاره كرد

 


