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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 3159شاده در د  مااه   قانون تقویت و توسعه نظاا  اساتاندارد ، اباال     9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

ز و مؤسساا   کا نظاران مرا صااحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن  ها ونیسیمکها  مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

،  دیا ط تولیو با توجه به شرا یملشود و کوششی همگا  با مصالح آگاه و مرتبط انجا  می  و اقتصاد  دیول، تی، پژوهشیعلم

ننادگان،  کننادگان، مصار   کدیصااحبان حاو و نفاع، شاامل تول     ۀت آگاهاناه و منصافان  کو تجار  است کاه از مشاار    فناور

س یناو  شیشاود. پا  دولتی حاصال مای  و غیر یدولت  هاسازمان، نهادها، یو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افات  یشاود و پاس از در   یمربوط ارسال ما   ها ونیسیمک  نفع و اعضا به مراجع ذ یایران برا  نظرخواه یمل  استانداردها

( ایران چاپ و ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کنناد   یه ما یا ن شاده ته یای ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذ مند و  عالقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یا ن ترتیشاود. باد   چااپ و منتشار مای    ایاران  یملا  ب، باه عناوان اساتاندارد   یو درصور  تصاو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مرباوط   یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را  مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیک بینکمیسیون  ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشاور   9

ن یشاور، از آخار  کخاا     هاا   ازمناد یو ن یلا کط یایران ضمن تاوجه باه شارا   یمل  ن استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیر  می بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم  ها شرفتیپ

کنندگان، حفظ ساالمت   ت از مصر یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضا   ، اجارا  و اقتصااد  یطا یمح سات یت محصاوت  و مالحظاا  ز  یا فکینان از ی، حصول اطمیو عموم  فرد یمنیو ا

  ایران را برا  محصوت  تولید  داخل کشور و/یا اقال  وارداتی، با تصویب شورا  عالی اساتاندارد، اجباار   یملاستانداردها  

و  یصاادرات   اتهاا کاساتاندارد    شاور، اجارا  کمحصاوت     بارا  یالمللا  نیبا   تواند به منظور حفظ بازارهای. سازمان مکند

ها و مؤسسا  فعاال در   نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمی. همچنکند  آن را اجبار  بند درجه

هاا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر اساس ضاوابط نظاا     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هاا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط تز ، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

  اربردکا قا  یفلزا  گرانبها و انجا  تحقار ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو ینظار  م

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی -های غیر مسکونیساختمان »

 «های اداری: ساختمان2قسمت 

 اشتغال:سمت و/یا محل  رئیس:

 هاشمی، کوروش 

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  دبیر:

 لنکرانی، مهرناز 

 )کارشناسی ارشد مهندسی معمار (

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 اکبر  سیار، محمد 

 )کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(

 نیرو وزار 

  

 بابایان آقاقانی، نارک 

 ها  تجدیدپذیر(مهندسی انرژ  )کارشناسی ارشد

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 بهمنی، یوسف 

 (عمران یارشد مهندس یکارشناس)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 بیگدلی، علی 

  (کاربرد یطراح -یکمکان یمهندس  دکتر)

 سنجش یاپا یسانشرکت ک

  

 حاجیان، راشد 

  (انرژ  هایستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه

  

  شیرزاد، بیگیحسن

 (دکتر  مهندسی انرژ )

 پژوهشگاه استاندارد

  

 حسینی، معصومه 

 یطمحا  - انارژ  هاا  یساتم س یمهندسا )کارشناسی ارشد 

 یست(ز

 سازمان حفاظت محیط زیست

  

 خوشحال، هاد  

 )کارشناسی ارشد مهندسی انرژ (

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

   میثم، ریاحی

 (دکتر  مهندسی مواد)

 سازان صنعت تاسیسا شرکت بهینه
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 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یببه ترت ی)اسام :اعضا

 زیار ، محمد تقی 

 حرار  و سیات ( -)کارشناسی مهندسی مکانیک

 وزار  نیرو

  

 سعادتی نسب، مهران 

 تبدیل انرژ ( -)کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

  پیا ، سلطان احمد 

 (ها  انرژ سیستم)کارشناسی ارشد مهندسی 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 سلیمی، الها  

  (انرژ ها یستمس یارشد مهندس یکارشناس)

 وزار  نفت

  

 طباطبایی، سید ایمان 

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 ساز  مصر  سوختشرکت بهینه

  

 طوفانی، صمد  

  (کاربرد یطراح -یکمکان یارشد مهندس یکارشناس)

 شرکت کارا کوش آرارا 

  

 زاده، فرشته  عباسی

  (انرژ  هایستمس   مهندسیدکتر)

 سازمان برنامه و بودجه کشور

  

 علیرضا، زواره 

 معمار  انرژ ()کارشناسی ارشد 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 قزلباش، پریچهر 

 )کارشناسی فیزیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 محمد صالحیان، عباس 

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 وزار  نیرو

  

 محمدکار ، بهروز 

 مهندسی مکانیک(  دکتر)

 وزار  راه و شهرساز 

  

  احمد، مظاهر 

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت آذرستاویز

  

 حر، سید نوید موسویان

 (حرار  و سیات  -کارشناس مهندسی مکانیک)

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرتقی، سیده نرجس خاتون

 (ها  انرژ ارشد مهندسی سیستمکارشناس )

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 محل اشتغال: یا/و سمت حرو  الفبا( یببه ترت ی)اسام :اعضا

  نسرین، میرزازاده اصل

 (معمار  انرژ )کارشناسی ارشد 

 شرکت مهندسی آسیاوا 

  

 میرشمس، علی محمد 

 قدر ( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق

 شرکت مهندسی آسیاوا 

 

 :ویراستار

 

 محل اشتغال: یا/و سمت

  نوید، داننوله

 (میدان و امواج -کارشناسی ارشد مهندسی مخابرا )

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار شیپ

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد  3

 3 مراجع الزامی 2

 3 اصطالحا  و تعاریف 1

 2 شاخص مصر  انرژ  و دستورالعمل برچسب انرژ تعیین  5

 2 تعیین شاخص مصر  انرژ  5-3

 2 انرژ  ساختمانروش محاسبه و تعیین برچسب  5-2

 2 محاسبه مصر  انرژ  اولیه ساختمان 5-2-3

 9 انرژ  ساختمان تتعیین نسب 5-2-2

 9 تعیین برچسب انرژ  ساختمان 9

 9 ادار  غیرمسکونی آور  اطالعا  ساختمانجمعلیست چک  الف )الزامی(پیوست 

 33 نامهکتاب

  

 1 ضریب تصحیح سیستم سرمایش جذبی -3جدول 

 5 بر اساس طبقا  و ارتفاع ساختمان Dمصر  انرژ  ویژه آسانسور با رده انرژ   -2جدول 

 9 سرعت حرکت آسانسور بر اساس تعداد طبقا  -1جدول 

 9 آلایده صر  انرژ  اولیه ساختمانشاخص م -5جدول 

 9 نرژ  ساختمان بر اساس نسبت انرژ تعیین برچسب ا -9جدول 
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   گفتار پیش

: 2قسامت  -تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمل برچسب انرژ  -غیر مسکونیها  ساختمان»استاندارد 

شده بر اساس پژوهش انجا ها  مربوط کمیسیون ها نویس آن در کمیسیونپیشکه « ها  ادار ساختمان

ماور    انارژ  اجالسایه کمیتاۀ ملای اساتاندارد      یکصاد و هفتااد و هفتماین   در  تهیه و تدوین شاده اسات،  

تقویات و توساعه نظاا     قاانون   9اینک این استاندارد به اساتناد بناد یاک ماادۀ      .تصویب شد 82/89/3583

 .شود ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3159ماه د شده در ، ابال استاندارد

، 3158: ساال  35295اساتاندارد ملای ایاران شاماره      شاده از  این استاندارد یکای از اساتانداردها  تفکیاک   

، اسات کاه باا انتشاار     تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمل برچسب انارژ   -غیر مسکونیها  ساختمان

شده از استاندارد مزبور، آن استاندارد باطل خواهد شد و اساتانداردها   تمامی مجموعه استانداردها  تفکیک

 شوند.شده جایگزین آن میتفکیک

سااختار و شایوۀ    -)استانداردها  ملی ایاران  9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ها  ملی و جهانی در زمیناه  تحوت  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برا  شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشانهاد  کاه   نلزو  تجدیدنظر خواه صور ایران در  ملیها  علو  و خدما ، استانداردصنایع، 

قارار   توجه نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگا  تجدید تکمیلبرا  اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. 

 تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: که برا  تهیه و منبع و ماخذ 

هاا  غیار   ساختمان»ساز  مصر  سوخت، وزار  نفت، گزارش بهینهشرکت آسیاوا ، مشاور شرکت  -
 ؛ 3588، سال «تعیین معیار مصر  انرژ  و دستورالعمل برچسب انرژ  -مسکونی 

مطالعاه،  »ساز  انرژ  و محیط زیست در ساختمان، گازارش  پژوهشگاه استاندارد، مشاور پروژه بهینه -
هاا بار   ساختمان غیر مسکونی و تعیاین برچساب انارژ  آن    98بررسی و تحلیل میزان مصر  انرژ  
 3155، سال «35295اساس استاندارد ملی ایران شماره 
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   مقدمه

د  کارایی فنی و اقتصاد  مصار   محدودیت منابع فسیلی، رشد بات  مصر  ساتنه انواع انرژ  در ایران، ع

محیطای ناشای از آن، ضارور      و مشاکال  فزایناده زیسات   مصر  انرژ  و هدر رفتن انرژ  در فرآیندها  

 ور  انرژ  را بیش از پیش آشکار ساخته است. مدیریت مصر  انرژ  و بات بردن بازده و بهره

جاویی،   طبو قانون اصالح الگو  مصر  انرژ ، دولت موظف است به منظاور اعماال صارفه   در این راستا  بر 

زیست، نسبت به تهیاه و تادوین معیارهاا و مشخصاا  فنای       کردن مصر  انرژ  و حفاظت از محیطمنطقی

ها  مساکونی و  کننده انرژ  و ساختمان ها  مصر  مرتبط با مصر  انرژ  در تجهیزا ، فرآیندها و سیستم

 مسکونی اقدا  نماید.   غیر

 تند از:رها عبااست، سایر قسمت 35295این استاندارد یک قسمت از مجموعه استاندارها  ملی ایران شماره 

 الزاما  کلی: 3قسمت  -

 مدرسه -: آموزشی 3-1قسمت     -
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دستورالعمل برچسب تعیین معیار مصرف انرژی و  -مسکونیغیر های ساختمان

 اداریهای : ساختمان2قسمت  -انرژی

 هدف و دامنۀ کاربرد 4

هاا   و دستورالعمل برچسب انرژ  بارا  سااختمان  این استاندارد، تعیین معیار مصر  انرژ  تدوین هد  از 

 .است ادار  مسکونیغیر 

کااربرد دارد و  باردار   هاا  غیار مساکونی ادار  موجاود در حاال بهاره      این استاندارد برا  تمامی ساختمان

 ها  زیر در دامنه کاربرد آن قرار ندارند:ساختمان

 ها  مسکونی؛ساختمان -3

 ها  غیر مسکونی نو و جدیداتحداث؛ساختمان -2

 .ساختمان ها  غیرمسکونی ادار  موجود درحال بهره بردار  مستقل از شبکه توزیع برق و گاز کشور -1

 مراجع الزامی 2

مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران باه آنهاا ارجااع داده شاده اسات.      

 شود.جزئی از این استاندارد ملی محسوب میبدین ترتیب آن مقررا ، 

ها  بعاد  آن  تجدیادنظر هاا و  هاصاالحی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

هاا ارجااع داده شاده    که بدون ذکر تاریخ انتشاار باه آن   مراجعیدر مورد  .نیست الزا  آورا  این استاندارد بر

 .است برا  این استاندارد الزا  آورها  بعد  هاصالحیاست، همواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد این استاندارد الزامی است:

تعیین معیار مصار    -ها  غیر مسکونیساختمان، 3583: سال 35295-3شماره استاندارد ملی ایران   2-4

 الزاما  کلی: 3قسمت  -انرژ  و دستورالعمل برچسب انرژ 

 و تعاریف اصطالحات 3

 .کاربرد دارد 35295-3شماره ایران استاندارد ملی  شده درارائهتعاریف  واصطالحا  در این استاندارد، 
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 دستورالعمل برچسب انرژیتعیین شاخص مصرف انرژی و  1

 تعیین شاخص مصرف انرژی  1-4

ترین روش برا  تعیین شاخص مصر  ها، مناسبمختلف انرژ  در ساختمان ها حامل با توجه به استفاده از

ها  انارژ  حرارتای و الکتریکای مصارفی     انرژ  یک ساختمان، محاسبه انرژ  اولیه است که بر اساس حامل

 شود.تعیین می

 ثیرگذار زیر در نظر گرفته شده است:أدهی به ساختمان، عوامل تبرچسببرا  تعیین معیار مصر  انرژ  و 

   ؛نوع کاربر  -

 .شهر محل استقرار ساختمان ساتنه درجه انرژ  -

و  آب و هوایی منطقه جغرافیاایی  میزان مصر  انرژ  ساختمان، شرایطثیرگذار بر أیکی از مهمترین عوامل ت

محل استقرار ساختمان است. عواملی مانناد دماا  هاوا، رطوبات نسابی،       بند  درجه انرژ  ساتنه شهرنهگو

 باشد.اثرگذار می ساختمان تابش خورشید، سرعت باد و میزان ارتفاع از سطح دریا بر مصر  انرژ 

طابو با پیوست الف شهرها  محل استقرار ساختمان ها باید مبند  درجه انرژ  ساتنه گونهدر این استاندارد 

تعیین گردد و برا  شهرهایی که در این مرجاع وجاود نادارد، بایاد از     35295-3استاندارد ملی ایران شماره 

   ترین شهر موجود در این مرجع استفاده نمود.اطالعا  نزدیک

 روش محاسبه و تعیین برچسب انرژی ساختمان  1-2

 مصرف انرژی اولیه ساختمانشاخص محاسبه  1-2-4

بادون در نظار    ،باردار  موجود در حال بهاره غیرمسکونی ادار  ساختمان یک    اولیه درنرژشاخص مصر  ا

بارا   کل ساختمان محاسبه شاود.   دیمساحت مف برمبنا  دیبا ، ادار ریو غ  ادار ها بخشگرفتن مساحت 

یاک از ساه   تعیین شاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان، ابتدا باید میزان مصر  انرژ  اولیه ساختمان در هر 

ها  صادرشده توسط مراجاع ذیصاالح قاانونی محاسابه و     سال دوره ارزیابی را برمبنا  قبوض انرژ  و حواله

باا کسار میازان     (3) رابطاه  را مطابو پیوست الف تکمیل نمود. سپس مطاابو  چک لیست اطالعا  ساختمان

سااختمان را   اولیه انرژ  شاخص مصر  مصار  انرژ  غیرمشمول ساختمان و اعمال ضرایب تصحیح، میزان

، شاخص مصار  انارژ    (2)به تفکیک هر یک از سه سال دوره ارزیابی تعیین نمود. آنگاه با استفاده از رابطه 

 اولیه ساختمان در دوره ارزیابی محاسبه خواهد شد.

(3) 

         
[(∑(              )          )  ((   ∑    )     )]

  
 

 در آن: که
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 ،کیلااووا  ساااعت باار متاار مربااع در سااالساااختمان باار حسااب اولیااه مصاار  اناارژ   شاااخص

(kWh/m
2
/year)؛ 

     
mا  در سال بر حسب واحد مصر  )گاز طبیعی ) j حرارتی مجموع مصر  حامل انرژ 

ساایر   –(3

 (؛(lسوخت ها )

     
ا  بار حساب مگااژول بار واحاد مصار  کاه         jارزش حرارتی خالص )پایین( حامل انرژ  حرارتی 

 ؛شودهرساله توسط مراجع ذیصالح قانونی اعال  

     
ا  به انرژ  اولیه که بایاد هار ساال توساط مراجاع ذیصاالح        jحامل انرژ  حرارتی  ضریب تبدیل

 شود؛ قانونی اعال  

 ؛3جدول  با سرمایش جذبی مطابو ضریب تصحیح سیستم   

  ؛  (kWh) مجموع مصر  حامل انرژ  الکتریکی در سال بر حسب کیلووا  ساعت   

 (؛kWhمجموع مصر  غیرمشمول حامل انرژ  الکتریکی در سال برحسب کیلووا  ساعت )     

    
حامل انرژ  الکتریکی به انرژ  اولیه که باید هر سال توسط مراجع ذیصالح قاانونی   ضریب تبدیل

 شود؛اعال  

m)مساحت مفید    
 ؛(2

 شمارنده سال؛  

 شمارنده نوع حامل انرژ  و تعداد تجهیزا  است.  

 ضریب تصحیح سیستم سرمایش جذبی  -4جدول 

 کم سرمایش و گرمایش متوسط سرمایش زیاد سرمایش متوسط گرمایش زیاد گرمایش   درجه انرژ بند گونه

سیستم ضریب تصحیح 

 جذبی سرمایش
4/8 9/8 3 3 3 

شاده، تنهاا   اگرچه ضریب تصحیح سیستم سرمایش جذبی برا  کل مصر  گاز سالیانه ساختمان در نظر گرفته شده است، اما ضاریب ارائاه   -4یادآوری

 چیلر جذبی در تابستان را تصحیح خواهد کرد. تاثیر مصر  گاز

 

         (2رابطه )
∑        

 
 

 که در آن:

کیلاووا  سااعت بار متار     بر حسب واحد که مصر  انرژ  اولیه ساختمان در دوره ارزیابی شاخص         

kWh/m) مربع در سال
2
/year).است ، 
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   ساختمانالکتریکی  یحامل انرژ رمشمولیروش محاسبه مصارف غ  1-2-4-4

مصار  انرژ  الکتریکی بخش ها  زیر در یاک سااختمان غیرمساکونی ادار ، مصاار  انارژ  غیرمشامول       

محسوب می شوند چنانچه بخش مصر  کننده دارا  کنتور برق مستقل و یا گازارش ممیاز  انارژ  ماورد     

(، این بخاش از مصاار    3  باید مطابو رابطه )تایید مرجع ذیصالح قانونی در سال مربوطه باشد. دراین صور

را باید به عنوان مصار  غیرمشمول از مجموع مصر  انرژ  حامال انارژ  الکتریکای در ساال کسار نماود و       

درغیراینصور  قابل کسر نمی باشد و در محاسبه شاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان باید به عنوان مصار   

 انرژ  مشمول درنظر گرفته شود.

 صارف انرژی الکتریکی آسانسورهای ساختمانم -4

برا  محاسبه و تعیین مصار  انرژ  الکتریکی آسانساورها  سااختمان، عاالوه بار اساتفاده از روش کنتاور       

 ( نیز استفاده نمود.1توان از رابطه )می ،مستقل برق و یا گزارش ممیز  انرژ  در سال مربوطه

  ( 1رابطه )

     [(                        ) ((       )    )]     

 که در آن:

 (؛2/3و برا  آسانسورها  هیدرولیکی  4/8ضریب بار )برا  آسانسورها  کابلی   

      
بار حساب میلای وا  سااعت بار متار بار کیلاوگر           Dمصر  ویژه انارژ  آسانساور باا رده انارژ      

(mWh/m.kg)  ؛2مطابو با جدول   

 (؛hزمان واقعی استفاده از آسانسور بر اساس حجم تردد بر حسب ساعت )     

  
وزن آسانسور با در نظر گرفتن تعداد افراد مجاز بر حسب کیلوگر  که از رو  پالک آسانسور مشخص 

 (؛kgشود )می

 ؛1( مطابو جدول m/sسرعت حرکت آسانسور بر حسب متر بر ثانیه )   

 .روزها  استفاده از آسانسور در سالتعداد     
 

 بر اساس طبقات و ارتفاع ساختمان  Dمصرف انرژی ویژه آسانسور با رده انرژی  –2جدول 

 انرژ  ویژه مصر 

 آسانسور
 (mWh/m.kg) 

با ارتفاع  ساختمان

مساو  با  از یا یشترب

m 388  

 تعداد با ساختمان

 یا بیشتر از طبقا 

 طبقه 38 مساو  با

  m 388ارتفاع  تا

با تعداد  ساختمان

 از یا بیشترطبقا  

 طبقه 38تا  9 مساو  با

با تعداد  ساختمان

 9طبقا  کمتر از 

1 5/1 1/5 4/9 
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 سرعت حرکت آسانسور بر اساس تعداد طبقات  -3جدول 

 طبقا  تعداد
 از یا بیشتر

 5تا  1 مساو  با

 از یا بیشتر

 31تا  5 مساو  با

مساو   از یا بیشتر

 23تا  31 با

مساو   از یا بیشتر

 29تا  23 با

مساو   از یا بیشتر

 18 تا 29 با

 آسانسور سرعت

(m/s) 
91/8 3 9/3 2 9/2 

 

 سنترهاهای سرور و دیتامصارف انرژی الکتریکی اتاق-2

و یاا   ها  سرور و دیتا سنترها، تنها باید درصور  داشاتن کنتاور بارق مساتقل    مصار  انرژ  الکتریکی اتاق

گزارش ممیز  انرژ  مورد تایید مرجع ذیصالح قانونی در سال مربوطه به عنوان مصار  غیرمشامول حامال   

( کسر شود و در غیراینصور  باید به عنوان مصاار  انارژ  مشامول سااختمان     3انرژ  الکتریکی در رابطه )

 درنظر گرفته شود.

 تعیین نسبت انرژی ساختمان 1-2-2

( محاسبه می شاود کاه در آن بایاد    5( و مطابو با رابطه )Rاس نسبت انرژ  )ساختمان بر اسبرچسب انرژ  

محال اساتقرار   بند  درجاه انارژ  سااتنه شاهر     گونهآل بر اساس شاخص مصر  انرژ  اولیه ساختمان ایده

 انتخاب شود. 5ساختمان، مطابو جدول 

باشد و استاندارد معیار مصار    % مساحت مفید ساختمان، دارا  کاربر  غیر ادار 29در صورتی که بیش از 

آل بایاد براسااس   انرژ  برا  آن کاربر  غیر ادار  وجود داشته باشد، شاخص مصر  انرژ  سااختمان ایاده  

  ها  ادار  و غیر ادار  به مساحت مفید کل ساختمان تعیین شود.نسبت مساحت مفید بخش

   (5)رابطه 
       

      
⁄  

 که در آن:

 ؛نسبت انرژ   

        
کیلووا  ساعت بر متر مرباع  مصر  انرژ  اولیه ساختمان در دوره ارزیابی بر حسب واحد شاخص 

kWh/m) در سال
2
/year) .است 

آل بار حساب کیلاووا  سااعت بار متار مرباع در        شاخص مصار  انارژ  اولیاه سااختمان ایاده            

kWh/m)سال
2
/year)  است. 5مطابو جدول 

 

kWh/m) آلایده شاخص مصرف انرژی اولیه ساختمان -1جدول 
2
/year) 

 کم سرمایش یاو/ گرمایش متوسط سرمایش یاو/ گرمایش زیاد سرمایش زیاد گرمایش   درجه انرژ بند گونه

       93 53 99 93 
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 انرژی ساختمان برچسبتعیین  4

و با استفاده از نسابت  بند  درجه انرژ  شهر محل استقرار ساختمان گونهبرچسب انرژ  ساختمان بر اساس 

 گردد.تعیین می 9انرژ  محاسبه شده، مطابو جدول شماره 

 ( Rانرژی ساختمان بر اساس نسبت انرژی ) برچسبتعیین  -4جدول 

 انرژ  برچسب

 انرژ  درجه بند گونه

 زیاد سرمایش زیاد گرمایش
 یشسرما یاو/ گرمایش

 متوسط

 یشسرما یاو/ گرمایش

 کم

A                 

B                               

C                                       

D                                         

E                                         

F                                         

G                                       

 

% مساحت مفید ساختمان، دارا  کاربر  غیر ادار  باشد و استاندارد معیار مصر   29در صورتی که بیش از 

باا اساتفاده از    انرژ  برا  آن کاربر  غیر ادار  وجود داشته باشد، بارا  تعیاین برچساب انارژ  سااختمان     

، باید به جدول تعیین برچسب انرژ  ساختمان دارا  کاربر  با مساحت مفید (R) نسبت انرژ  محاسبه شده

 بیشتر، مراجعه نمود.

% مساحت مفید ساختمان، دارا  کاربر  غیر ادار  باشد و استاندارد معیار مصار   29در صورتی که بیش از 

هاا  غیار ادار  آن، کنتاور    د نداشته باشد، تا زماانی کاه بارا  بخاش    انرژ  برا  آن کاربر  غیر ادار  وجو

مستقل برق و گاز نصب نشود یا برا  کاربر  غیر ادار  آن، استاندارد معیار مصر  انرژ  تدوین نشده باشد، 

 به آن ساختمان برچسب انرژ  تعلو نخواهد گرفت.

ها، تا زمان نصب کنتور مستقل با سایر ساختمانها  دارا  کنتور مشترک برق یا گاز یا هردو برا  ساختمان

برا  هر ساختمان به صور  مجزا، برچسب انرژ  ساختمان درصور  درخواست مشاترکین بایاد باه صاور      

کنتاور مشاترک و تجمیاع     دارا  یک برچسب انرژ  واحد با احتساب مصار  انارژ  کلیاه سااختمان هاا     

هاا برچساب   خواست مشترکین، به های  یاک از سااختمان   مساحت مفید آنها صادر شود و در صور  عد  در

   انرژ  تعلو نخواهد گرفت.
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 پیوست الف

 (الزامی)

 اداری غیرمسکونی آوری اطالعات ساختمانجمعلیست چک

آور  اطالعا  ساختمان غیرمسکونی ادار  باید حاو  حداقل اطالعا  مندرج  به شرح زیر لیست جمعچک 

 باشد:

 ساختمان غیرمسکونی اداریچک لیست اطالعات 

 مشخصا  عمومی ساختمان 

  نا  ساختمان   شناسه ملی ساختمان

  تعداد پرسنل  استان

 شهر
 

  ساعا  کار 

 بند  درجه انرژ  شهرگونه

 

  نوع مالکیت
  نوع کاربر   سال و شماره پروانه ساخت

  نوع بهره بردار   تاریخ اولین بهره بردار 

 اطالعا  تماس 

  نا  مسوول اداره فنی   نا  مدیرکل پشتیبانی

  تلفن همراهشماره   تلفن دفتر

  نا  مسوول برق و تاسیسا   فاکس دفتر

  تلفن همراهشماره   کدپستی

  آدرس

 مشخصا  ملکی ساختمان

m) مساحت عرصه
m) مساحت فضاها  کنترل شده  (2

2)  

m) مساحت اعیان
m) مساحت فضاها  کنترل نشده  (2

2)  

m) مساحت با 
m) مفید مساحت  (2

2)  
 مساحت فضاها  با کاربر  ادار 

(m
2)  

 مساحت فضاها  با کاربر  غیرادار 

(m
2)  

درصد مساحت فضاها  با کاربر  

m) ادار  به مساحت مفید
2)  

درصد مساحت فضاها  با کاربر  

m) غیرادار  به مساحت مفید
2)  

 به تفکیک ساختمانکنترل نشده اطالعا  مساحت فضاها  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) نا  فضا (2

2) 
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 به تفکیک ساختمانمساحت مفید اطالعا  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) نا  فضا (2

2) 

    

    

    

    

    

    

    

 به تفکیک مساحت فضاها  با کاربر  غیرادار اطالعا  

mمساحت ) نا  فضا
mمساحت ) نا  فضا (2

2) 

    

    

    

    

    

    

    

 بر رو  نقشه و یا ازبیلت ساختمان نمایش داده شود. به تفکیک باید کنترل نشده، مساحت مفید و فضاها  با کاربر  غیرادار کلیه فضاها  

 مشخصا  معمار  ساختمان

 ها  در یک عرصه مجموعه ساختمان            ویالیی مستقل                        مجتمع آپارتمانی  نوع ساختمان

جهت جغرافیایی استقرار 

  ساختمان
 جهت همجوار  باسایر ساختمانها

 

m) ها  خارجیمساحت دیوار
m)مساحت با  یا سطح شیبدار   (2

2)  

 ها  خارجیضخامت کل دیوار

(cm)  
 (cm)با  یا سقف شیبدار  ضخامت

 

  جنس عایو سقف  خارجی نما  دیوارجنس 

  جنس هسته سقف  خارجی جنس هسته دیوار

  (cm)ضخامت کف رو  خاک  خارجی جنس عایو دیوار

mمساحت پنجره )
  (cm)ضخامت کف رو  هوا   (2

mمساحت درب )
  جنس کف  (2

  جنس هسته کف  جنس قاب پنجره  

 تعداد جدارها  شیشه
 

آزاد  با هوا  مساحت کف درتماس

(m
2)  

  (m) ارتفاع طبقه  تعداد طبقا  )همکف و بات( 

  (m) ارتفاع سقف طبقه  تعداد زیرزمین ها )زیرهمکف(
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 مشخصا  تاسیسا  حرارتی و برودتی ساختمان

  نوع چیلر  نوع دیگ 

  (تن تبریدظرفیت چیلر )  (kcal/hظرفیت دیگ )

  استفادهتعداد چیلر مورد   تعداد دیگ مورد استفاده

 تاسیسا  گرمایی آیا سیستم

 ؟استکنترل هوشمند دارا  
 

 تاسیسا  سرمایی آیا سیستم

  ؟استکنترل هوشمند دارا  

   نفت سفید      گاز مایع     نفت کوره )مازو (   نفت گاز )گازوئیل(     گاز طبیعی    برق  ها  انرژ  حامل

 متغیرها  تاثیرگذار بر مصر  انرژ 

انرژ  تولید  نیروگاه 

 خورشید 
  توان مصرفی روشنایی محوطه 

  توان مصرفی روشنایی پارکینگ  ساعا  استفاده از دیزل ژنراتور

  توان مصرفی تهویه پارکینگ  تعداد و توان آسانسور

 غیرمشمول حامل انرژ  حرارتی مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده

    

    

    

    

    

    

 غیرمشمول حامل انرژ  الکتریکی مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده

    

    

    

    

    

 خا  انرژ  حرارتی و الکتریکی که در یک ساختمان ادار  ضرور  ندارند   مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  مصر  کننده نا 
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 انرژ  حرارتی و الکتریکی در عرصه ساختمان     مصر  کننده ها 

 تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده تعداد/مشخصا  نا  مصر  کننده

    

    

    

    

    

    

 برق مشخصا  اشتراک 

 سهم از کنتور دیماند شناسه قبض کالیبراسیون تاریخ نصب شماره بدنه کنتور ردیف

       

       

       

       

 .در صور  اشتراک کنتور برق ساختمان با سایر ساختمان ها، باید نا  سایر ساختمان ها و درصد سهم هریک از ساختمان ها از کنتور مشخص شود

 طبیعی مشخصا  اشتراک گاز

 سهم از کنتور ظرفیت کنتور  شماره  اشتراک کالیبراسیون تاریخ نصب شماره بدنه کنتور ردیف

       

       

       

       

 .در صور  اشتراک کنتور گاز ساختمان با سایر ساختمان ها، باید نا  سایر ساختمان ها و درصد سهم هریک از ساختمان ها از کنتور مشخص شود

 حواله سایر حامل ها  انرژ  حرارتی مشخصا  

 محل مصر  تاریخ حواله شماره حواله نوع سوخت مصرفی ردیف
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