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ث

ویرایش چهارممقدمه 

محس وب  ت ری  موو وتاتبرانگیزو چ اش  ت ری مهمیک ی از رژی ان در تمامی جوامع امروزی، 
های اتی ر در در ده ه گیریتحوش ات چم مس اتمما،،  با توجه به سهم تمده بخ   ، وگرددمی

اس ت  ص ورت گرفمه ، در جهت بهبود ووعیت مصرف انرژی،کمورهای پیمرفمه و در حال توسعه
س ازی مص رف نهادهای مرتبط با موووع بهینه جامعه مهندسی و در جاییبه ات، انمظاربرای مثال

های مل ی مط ر  نام همطاشبات ممخص ی را در و وانی  و ییی  ، کهایجاد شده انرژی در ساتمما،
ی،، ش زو   اجرای ی نام هو انو، اص لا  اشگ وی مص رف و ییی  ۸۱  برای مثال، در ماده استکرده

تنوا، سوی س اتمما، س بز، ب هگیری بهتمنظور تعیی  رده انرژی و جهبهبازنگری مقررات ملی، 
 است وشهرسازی ممخص گردیدهه برای وزارت راهفیک وظی

دارای تغییرات مهم ی اس ت، ک ه  ،گرددمبحث محسوب می چهارمی  ویرای که  ،ویرای  حاور
 تبارتند از: های،اهم 

جدید سه رده  وانو، اصلا  اشگوی مصرف، در ویرای  ۸۱نامه ماده برای رتایت ووابط ییی  -
 است: شدهفیتعر ، به شر  زیر،انرژی
ش ود و تری  رده ان رژی تلق ی میپ ایی « (EC) ۸۱های مطابق مبحث ساتمما،» -

   است یاجباریابی به ای  رده دست
ه ای رده(« ++ECان رژی )س اتمما، بس یار کم»و (« +ECانرژی )ساتمما، کم» -

در دیگ ر ه ا یابی ب ه ای   ردهی برای دستباشاتر هسمند  تا زمانی که اشزامانرژی 
 ها اتمیاری است  یابی به ای  ردهباشد، دستها مطر  نمدهنامهووانی  و ییی 

اس ت  ب رای مث ال، در چنی  اشگویی در دیگر کم ورها نی ز در نظ ر گرفم ه شده
های ب ا مص رف ان رژی نزدی ک س اتمما،»کمورهای اروپایی، طراحی و اجرای 

، مط ابق و وابط ۸۱۸۱اتمیاری بود، وشی از یغاز سال  ۸۱۸۱، سال تا پایا« صفر
های تمومی جدید مطابق جدید اروپا، شاز  است طراحی و اجرای تمامی ساتمما،

 باش د « های با مصرف ان رژی نزدی ک ص فرساتمما،»شده برای تعیی ووابط 
مبن ای  ۸۱۸۱سال پایا، ی ، مقرر شده است که از به ذکر است که تلاوه بر ا شاز

ای با مصرف انرژی نزدیک هساتمما،»های نو تمامی ساتمما،طراحی و اجرای 
د باش« صفر
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بود  در ویرای های پیمی  دو روش طراحی پوسمه تارجی ساتمما، مطر  شدهدر ویرای  -
، دو روش دیگ ر، تح ت «ای )ک ارکردی(موازن ه»و « تجویزی»جدید، تلاوه بر دو روش 

اند  ش از  ب ه ذک ر اس ت روش نیز مط ر  ش ده« کارایی انرژی»و « رژینیاز ان»تناوی  
تری  روش طراح  ی تخصص  ی «ک  ارایی ان  رژی»تری  روش و روش س  اده «تج  ویزی»

اجرا در حاشت اسمفاده  ها در طراحی و بیممری  هزینههسمند  در تی  حال، کممری  گزینه
ه ا در طراح ی و ح ق انمخابها و بیم مری  گزین ه ک هیدرح اشاست، از روش تجویزی 

اس مفاده « کارایی انرژی»است که از روش یابیکممری  هزینه اجرا در صورتی وابل دست
 است  ای  مبحث ارائه شده ۸-۸-3-۸۱شود  توویحات تکمیلی در ای  تصوص در بند 

است، ه تعاریف اتمصاص یافمهکه یک فصل بای  وم است  بازبینی شدهبندی مبحث فصل -
، ۱ت ا  ۵است، و فص ول های طراحی نیز تغییر کردههای مربوط به روشبندی بخ فصل

هایی تحت تن وا، ، و زیرفصلاندیافمهشده اتمصاص های مطر هر یک به یکی از روش
، ب رای ه ر ی ک از فص ول «تأسیسات بروی»و « تأسیسات مکانیکی»، «پوسمه تارجی»

است  تلاوه بر ای ، فصلی نیز تحت تنوا، شده گرفمه در نظرهای طراحی روشمربوط به 
تم امی  ح اوی و وابطی اس ت ک ه دراس ت ک ه در نظر گرفم ه شده« ووابط اجباری»

   باید رتایت شوندها ساتمما،
ترجیحی، کافی اس ت ط را  در  یگیری در تصوص روش طراحاز تصمیمدر نمیجه، پس 

اطمینا، حاصل نمای د، و  ۴شده در فصل مطر «ووابط اجباری»، شداول از رتایت وهله
   ( مراجعه نماید۱تا  ۵) شدهبه روش انمخاب مربوط سپس به فصل

مق ادیر ممف اوتی در نمیجه، و  ،استروش کارکردی ساتماری ممابه روش تجویزی پیدا کرده-
ک ه ی،ش، ب دو، ای   رو   ساتمار جدیداستبرای ورایب انمقال حرارت مرجع ارائه شده

ب دو، نی از ب ه  که دهدرا میامکا،  ای  به طرا باشد، تغییر اساسی در ی، صورت گرفمه
 ۸۸ وس تیپش ده در و بدو، نیاز به اس مفاده از و رایب تعریف ،حرارتیهای محاسبه پل

تلاوه ب ر ای  ،     دهدبرای حاشت تد  محاسبه پل حرارتی، طراحی پوسمه تارجی را انجا
ها یک وریب انمقال حرارت مرجع واحد برای دیوارها، با  وجودها، از جمله برتی کاسمی

است نمده برطرف شدههای در تماس با فضای کنمرلو کف
در ویرای  وبلی، در طراحی تنها وریب انمقال ح رارت شیم ه و ی ا پنج ره در نظ ر گرفم ه -

به ره وریب گیری پنجره، جهت، انمقال حرارت بر وریبهشد  در ویرای  جدید، تلاومی
به ره گرم ایی و ریب گرمایی تورشیدی و همچنی  نسبت وریب تبور نور مرئ ی ب ه 

شده ، ممخصات در نظر گرفمهاز طرف دیگر کننده هسمند تورشیدی نیز در طراحی تعیی 
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)نیاز س رمایی  ریسگرم)نیاز گرمایی غاشب( و  سردسیر مرجع، برای مناطقبرای ساتمما، 
شده ب رای گرفمهدر نظر جدار نورگذر  تا، ممفاوت است، های مخملفبرای جهتو غاشب(، 

 باشدشمهساتمما، مرجع بیممری  انطباق را با منطقه اولیمی مورد نظر دا

ش ده در وی رای  وبل ی، های مربوط به تأسیسات مکانیکی، تلاوه بر م وارد مطر در بخ  -
حداول بازدهی تجهیزات، کنمرل و پای ، بازیافت نیز، از جمله  ییگرموووتات کلیدی د

 است سازی انرژی مدنظر ورار گرفمهو ذتیره
 هی ب ر پاهای سیس مم گی ری ازو وابط جدی دی ب رای بهرههای مخملف طراحی، در روش -

از  تلاوه بر ای ، امکا، جایگزینی اسمفاده است شده در نظر گرفمه ،های تجدیدپذیرانرژی
بین ی با ارتقاء ممخصات حرارتی با  نی ز پی های تجدیدپذیر انرژی هیبر پاهای سیسمم
 دهد، که حق انمخاب مضاتفی را در اتمیار طرا  ورار میاستشده

ا تلاوه بر ارتقاء تاست، گیری از روشنایی طبیعی معطوف شدهای به موووع بهرهاهمیت ویژه -
ی مصنوتی نیز تا حد ممک  کاه  یابد شرایط محیط داتل، مصرف روشنای

های های مربوط به تأسیسات بروی، تلاوه بر توجه به روشنایی مص نوتی، سیس ممدر بخ  -
زم ا،، های توشی د همسیس مم، از جمله ک اربرد نیز موارد مهم دیگرکنمرل و موتورها، به 
های مه  ای ت  از،، سیس  مموش  دهای نی  روی ب  رق او  طراری، بانکترانس  فورماتورها، 

است های بروی نیز پرداتمه شدهپلکا،یسانسورها و گیری، اندازه

است:زیر صورت گرفمه اتها تغییردر پیوست -
تح ت تن وا، فهرس ت  ،۸ وس تیپ ،تل ائمجای مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و به -

های معادل به زبا، انگلیسی است واژه حاوی که است،شده در نظر گرفمه ،واژگا،
روش محاسبه شاتص »ها، پیوست ها و پنجرهبا توجه به تغییر اشگوی طراحی شیمه -

 استهحذف گردید« تورشیدی
ب رداری س اکنی  و برنام ه زم انی بهره»تحت تن وا،  (۵ وستیپ) پیوست جدیدی -

های شاز  ب رای طراح ی ب ا اس مفاده از برای ایجاد هماهنگی« تملکرد تجهیزات
است افزارهای تخصصی اوافه شدهنر 

ک ه در وی رای  وبل ی در فص ل  ت ط ر انمقال حرار کاه  وریب ةمحاسبروش  -
است منمقل شده ۶ پوسمه تارجی ساتمما، یمده بود به پیوست
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، بعض ی از ی،تر از م م  ی اس مفاده هرچ ه یس ا،، ب رامبح ث ه ای ای  بخ در تمامی  -
زمینه رنگی، به شر  زیر هسمند:ها دارای پمتپاراگراف

های غیر اشزامیتوویحات یا توصیه پمت زمینه تاکسمری

اشزامات مطر  در زما، اجرا Italic ( ایماشیکفونتولم )
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4۴                                                                                                       بانک تاز، ۸۱-۴-۴-۵

4۵                                                 برق یکممیبرق و س عیتلفات بار در شبکه توز ۸۱-۴-۴-۶

4۵                                                                        یمصنوت ییروشنا سممیس شامپ ۸۱-۴-۴-4
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4۶                                                                    ریدپذیتجد یهایانرژ هیبر پا یهاسممیس ۸۱-۴-۵

4۶                                                                          شاز  یهاینیب یمطاشعات و پ ۸۱-۴-۵-۸

4۶                                                                                                       موارد تاص ۸۱-۴-۵-۸

11 ............................................................................................... یزیتجو روش 91-6

44                                                                                                                   یاصول کل ۸۱-۵-۸

4۱                                                                                                ساتمما، یپوسمه تارج ۸۱-۵-۸

4۱                                               ساتمما، یپوسمه تارج یطراح یفن یهاحلراه ۸۱-۵-۸-۸

۱۱                                                                                        )طر ( جدارها یمقاومت حرارت ۸۱-۵-۸-۸-۸

۱۸                                                ۸گروه  ساتمما، یپوسمه تارج یطراح یفن یهاحلراه ۸۱-۵-۸-۸-۸

۱۶                                                ۸گروه  ساتمما، یپوسمه تارج یطراح یفن یهاحلراه ۸۱-۵-۸-۸-3

۱۸                                                3گروه  ساتمما، یپوسمه تارج یطراح یفن یهاحلراه ۸۱-۵-۸-۸-۴

۱۶                                                                                             یعیطب ییروشنا - ۸۱-۵-۸-۸

۱۱                                                                                                       یکیکانم ساتیتأس ۸۱-۵-3

۱۱                                                                                            یحرارت یکارقیتا ۸۱-۵-3-۸

۱۱                                                                                     و مخز، شوشه یحرارت یکارقیتا ۸۱-۵-3-۸-۸

۸۱۱                                                                                            هاکانال یحرارت یکارقیتا ۸۱-۵-3-۸-۸

۸۱۸                                                                                                 یانرژ افتیباز ۸۱-۵-3-۸

۸۱۸                                                                         هوارسا، یهاسممیدر س یانرژ افتیباز ۸۱-۵-3-۸-۸

۸۱۸                                                  تنکیب یهاسممیس یدر کندانسورها یانرژ افتیباز ۸۱-۵-3-۸-۸

۸۱۸                                                                                                      زریاکونوما ۸۱-۵-3-3

۸۱3                                                                                      دفع حرارت زاتیتجه ۸۱-۵-3-۴

۸۱3                                                                           یانرژ سازرهیذت یهاسممیس ۸۱-۵-3-۵

۸۱3                                                                               تملکرد  یپا یهاسامانه ۸۱-۵-3-۶

۸۱3                                                                    زاتیانمخاب و نصب مناسب تجه ۸۱-۵-3-4
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س

۸۱3                                                                                                           یبرو ساتیتأس ۸۱-۵-۴

۸۱3                                                                                               ترانسفورماتورها ۸۱-۵-۴-۸

۸۱3                                                                                     فمار مموسط یترانسفورماتورها ۸۱-۵-۴-۸-۸

۸۱۴                                    مموسط فمار یو تلفات ترانسفورماتورها یحداکثر راندما، انرژ ۸۱-۵-۴-۸-۸

۸۱۴                     (OIT) یروغن یترانسفورماتورها یحداکثر راندما، انرژ بیتلفات و ور ۸۱-۵-۴-۸-3

۸۱۴                                                 یروغن یترانسفورماتورها یدر بارده یمیاول طیاثر شرا ۸۱-۵-۴-۸-۴

۸۱۵                              (CRTتمک ) یحداکثر راندما، ترانسفورماتورها بیت و ورتلفا ۸۱-۵-۴-۸-۵

۸۱۵                                                 تمک یترانسفورماتورها یدر بارده یمیاول طیاثر شرا ۸۱-۵-۴-۸-۶

۸۱۶                                                                اتاق ترانسفورماتور یکاه  دما یهاسممیس ۸۱-۵-۴-۸-4

۸۱4                                    فمار مموسط یاسمفاده از انواع مخملف ترانسفورماتورها طیشرا ۸۱-۵-۴-۸-۱

۸۱۱                                          و تمک فمار مموسط یروغن یبار ترانسفورماتورها بیور ۸۱-۵-۴-۸-۱

۸۱۱                                                                                               یبرو یموتورها ۸۱-۵-۴-۸

۸۸۱                                                                                                                           هاپمپ ۸۱-۵-۴-۸-۸

۸۸۱                                                                                کنمرل سرتت یهاسممیها و سف  ۸۱-۵-۴-۸-۸

۸۸۸                                                                          یبرو یهایسانسورها و پلکا، ۸۱-۵-۴-3

۸۸۸                                            کی( نوع اسماتUPSبرق بدو، ووفه ) یهادسمگاه ۸۱-۵-۴-۴

۸۸۸                                                                   توا، اصلا  شده ساتمما، بیور ۸۱-۵-۴-۵

۸۸۸                                                                                   یریگاندازه یهاسممیس ۸۱-۵-۴-۶

۸۸3                          فیپاراممرها در انمعاب برق فمار وع گریو د ویتوا، رِاَکم یریگاندازه ۸۱-۵-۴-۶-۸

۸۸۴                                             برق در انمعاب برق فمار مموسط یپاراممرها یریگاندازه ۸۱-۵-۴-۶-۸

۸۸۴               در انمعاب برق فمار مموسط فیبرق شبکه فمار وع یپاراممرها یریگاندازه ۸۱-۵-۴-۶-3

۸۸۵                                                                                ییروشنا تیریمد سممیس ۸۱-۵-۴-4

۸۸۶                                                                            ییکنمرل روشنا یهاسممیس ۸۱-۵-۴-۱

۸۸۶                                                          حضور یحرکت و حسگرها یحسگر )سنسور(ها ۸۱-۵-۴-۱-۸
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ش

۸۸4                                                                                               مریفرما، تا یفمار دیکل ۸۱-۵-۴-۱-۸

۸۸4                                                                                                 یینده روشناسامانه کاه ۸۱-۵-۴-۱-3

۸۸4                                                                              ییروشنا سممیس یهاشامپ ۸۱-۵-۴-۱

۸۸۱                                                                               ییروشنا سممیس یهاراندما، شامپ ۸۱-۵-۴-۱-۸

۸۸۱                                                                        ییروشنا سممیتوا، س یچگاش ۸۱-۵-۴-۸۱

۸۸۱                                                                    ساتمما، یفضا کی یهاتوا، کل شامپ ۸۱-۵-۴-۸۱-۸

۸۸۱                                                ساتمما، ییروشنا سممیتوا، س یچگاش ریحداکثر مقاد ۸۱-۵-۴-۸۱-۸

۸۸۸                                                                  ریدپذیتجد یهایانرژ هیبر پا یهاسممیس ۸۱-۵-۵

928 .......................................................................... (ی)کارکرد یاازنهمو روش 91-5

۸۸۴                                                                                                                 یاصول کل ۸۱-۶-۸

۸۸۴                                                                                              ساتمما، یپوسمه تارج ۸۱-۶-۸

۸۸4                                                                محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع ۸۱-۶-۸-۸

۸۸۱                                                                قال حرارت طر انم بیمحاسبة ور ۸۱-۶-۸-۸

۸۸۱                                                                             یحرارت یهااثر پل  ییتع ایمحاسبه  ۸۱-۶-۸-۸-۸

921.............................. انتقال حرارت طرح بیضر نییتع یبرا یحرارت یهامحاسبه پل قیالف( روش دق

921......................................................................... یحرارت یهاپل ن اثرییشده تع یسازب( روش ساده

۸3۱                                                                          ( جدارهایانمقال حرارت )سطح بیور ۸۱-۶-۸-۸-۸

۸3۱                                                        نمدهکنمرل یکاه  انمقال حرارت فضاها بیور ۸۱-۶-۸-۸-3

۸3۸                                                                       (H)انمقال حرارت طر   بیمحاسبه ور ۸۱-۶-۸-۸-۴

۸3۸                      کیساتمما، گروه  یبرا یورایب انمقال حرارت مرجع تناصر ساتممان ۸۱-۶-۸-۸-۵

۸3۶                         ساتمما، گروه دو یبرا یورایب انمقال حرارت مرجع تناصر ساتممان ۸۱-۶-۸-۸-۶

۸3۱                       ساتمما، گروه سه یبرا ینمقال حرارت مرجع تناصر ساتممانورایب ا ۸۱-۶-۸-۸-4

۸۴3                                                                                              یعیطب ییروشنا ۸۱-۶-۸-3

۸۴3                                                                                                     یکیمکان ساتیتأس ۸۱-۶-3

۸۴3                                                                                                           یبرو ساتیتأس ۸۱-۶-۴
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۸۴3                                                                  ریدپذیتجد یهایه انرژیبر پا یهاسممیس ۸۱-۶-۵

986 ........................................................................... ساختمان یانرژ ازین روش 91-1

۸۴۵                                                                                                                 یاصول کل ۸۱-4-۸

۸۴4                                                                                          یسازهیافزار شبنر  ۸۱-4-۸-۸

۸۴4                                                                                              یمیاول یهادهدا ۸۱-4-۸-۸

۸۴۱                                           زاتیو تملکرد تجه یبرداربهره یزمان یهابرنامه ۸۱-4-۸-3

۸۴۱                                                                                     و انجا  محاسبات یسازهیشب ۸۱-4-۸

۸۴۱                                                    هندسه و ممخصات سطو  )جدارها( فیتعر ۸۱-4-۸-۸

۸۴۱                                               یعیطب ییروشنا یو محاسبات تدد یسازهیشب ۸۱-4-۸-۸

۸۵۸                                                                                             ساشانه یانرژ ازین ۸۱-4-۸-3

۸۵۸                                                                                    ساشانه ساتمما، طر  یانرژ ازین ۸۱-4-۸-3-۸

۸۵۸                                                                                   ساشانه ساتمما، مرجع یژانر ازین ۸۱-4-۸-3-۸

۸۵3                                                                        محاسبات جینما رشیپذ طیشرا ۸۱-4-۸-۴

۸۵3                                                                                                     یکیمکان ساتیتأس ۸۱-4-3

۸۵3                                                                                                           یبرو ساتیتأس ۸۱-4-۴

۸۵3                                                                  ریدپذیتجد یهایه انرژیبر پا یهاسممیس ۸۱-4-۵

966 ...................................................................... ساختمان یانرژ ییکارا روش 91-4

۸۵۵                                                                                                                 یاصول کل ۸۱-۱-۸

۸۵۱                                                                                          یسازهیافزار شبنر  ۸۱-۱-۸-۸

۸۵۱                                                                                              یمیاول یهاداده ۸۱-۱-۸-۸

۸۵۱                                           زاتیو تملکرد تجه یبرداربهره یزمان یهابرنامه ۸۱-۱-۸-3

۸۵۱                                                                                     و انجا  محاسبات یسازهیشب ۸۱-۱-۸

۸۵۱                                                    هندسه و ممخصات سطو  )جدارها( فیتعر ۸۱-۱-۸-۸

۸۵۱                                               یعیطب ییروشنا یو محاسبات تدد یسازهیشب ۸۱-۱-۸-۸
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ض

۸۶۱                               یو برو یکیمکان ساتیتأس یهاسممیممخصات س فیتعر ۸۱-۱-۸-3

۸۶۱                                        محاسبات جینما رشیپذ طیو شرا یطراح یهااصول، روش ۸۱-۱-3

۸۶۱                                                      یمخملف طراح یهاروشاصول مطر  در  ۸۱-۱-3-۸

۸۶۱                                                                                        یاسیروش وبه یاصول طراح ۸۱-۱-3-۸-۸

۸۶۸                                          واحد سطح( یمصرف )بر مبنا اریروش معبه یاصول طراح ۸۱-۱-3-۸-۸

۸۶۸                                                                      ارائه یاز برایمورد ن یرك فنمدا ۸۱-۱-3-۸

958 ................................................................................... واژگان فهرست  : 9 وستیپ

911 ......................................... ساختمان حرارتی اینرسی گروه تعیین روش  : 2 وستیپ

979.............................................................................................. تعیین جرم سطحی مؤثر جدار  9-2پ

972...................................................... دیمف یربنایجرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح ز  2-2پ

973............................................................. یا بخشی از آن بندی اینرسی حرارتی ساختمانگروه  3-2پ

918 ......... رانیا یشهرها سالانه سرمایی( -)گرمایی انرژی درجه یبندگونه  : 3 وستیپ

945 ................................................... هاساختمان گروه و یکاربر یبندگونه  : 8 وستیپ

941 ........................... زاتیتجه عملکرد و نیساکن یبرداربهره یزمان برنامه  : 6 وستیپ

211 .................................. طرح حرارت انتقال کاهش ضریب محاسبة روش  : 5 وستیپ

222.................................................... نشدهکنترل یکاهش انتقال حرارت فضاها بیمحاسبة ضر  9-6پ

218 ...................................................متداول مصالح حرارت تیهدا بیضرا  : 1 وستیپ

296 .................................. ساختمانی قطعات و هوا یهاهیلا حرارتی مقاومت  : 4 وستیپ

296................................................... سطوح داخلی و خارجیلایة هوای مجاور  یمقاومت حرارت 9-8پ

297............................................................................... های هوای محبوسلایهحرارتی  مقاومت  2-8پ

298..................................................... ساختمانی متداولعناصر  یهاهیلا یحرارتی برخ مقاومت  3-8پ

226 ................................. بازشوها و نورگذر جدارهای حرارت انتقال ضرایب  : 1 وستیپ

226............................................................................................... هاشهیانتقال حرارت ش بیضر 9-1پ

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


ط

239............................................................................... نورگذر یضرایب انتقال حرارت جدارها 2-1پ

231....................................................... نورگذر یضریب انتقال حرارت جدارها نییتع یهامثال 3-1پ 

249................................................................................................ ضرایب انتقال حرارت درها  4-1پ 

282 ........................................................................................ هابانهیسا  : 91 وستیپ

261 .....................................................یحرارت یهاپل محاسبة یهاروش  : 99 وستیپ

262.................................................................................................. یحرارت یهاعلل بروز پل 9-99پ 

269...............................................................یپوستة خارج یحرارت یهاپل یهامحاسبة طول  2-99پ 

263......................................................... روش محاسبه( بهیانتقال حرارت )خط بیضرا نییتع 3-99پ 

264........... شدهنییتعشیاز پ ریبا استفاده از جداول و مقاد( یانتقال حرارت )خط بیضرا نییتع 4-99پ 

218 ............................... یکیالکتر ساتیتأس خصوص در یلیتکم اطلاعات  : 92 وستیپ

۸4۱                                                                                 ساتمما، یفضا کی یهاتوا، کل شامپ ۴-۸۸پ

219 ...................................................... مرجع یهانامهنییآ و استانداردها  : 93 وستیپ

۸۱۸                                                                       مرجع یهانامه ییاسمانداردها و ی  ۸-۸3پ 
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۸4

کلیات  91-9

در زمین ه پوس مة ، ی و اج راح اطردر  یم اشزا از مقررات ملی س اتمما، و وابطحاور  مبحثدر 
 ،مطبوع، ت أمی  یب گ ر  مص رفی ةهای تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویمسیسم ،تارجی

بهبود تملکرد تناصر و تجهیزات از دیدگاه انرژی، و  و سیسمم روشنایی، در جهتتأسیسات بروی 
 گردد  شده در ای  مبحث، ارائه میکاه  نیاز و مصرف انرژی ساتمما،، تا حدود تعیی همچنی  

شامل دامن ه ک اربرد، می زا، ک ارایی ان رژی س اتمما، و همچن ی ، کلیات ،مبحث فصلای  در 
 است های مرجع مورد اسمناد در ای  مبحث ارائه شدهنامهاسمانداردها و ییی 

سو  مقررات  فصلهای فنی مورد اسمفاده در ای  مبحث، و در تبارات و واژهتعاریف  در فصل دو 
 است  کلی طراحی و اجرا ارائه شده

است  رتایت ای   و وابط در تم امی م وارد و ووابط اجباری اتمصاص داده شدهبه صل چهار  ف
  اشزامی است  و اجرا شده برای طراحیدر نظر گرفمههای برای همه روش

در وسمت اول ای   فص ل   استتمامی ووابط مربوط به روش تجویزی ارائه شده ،پنجم فصلدر 
روش، و در ادامه اشزامات مربوط به طراحی پوسمه ت ارجی از مبحث، اصول کلی مطر  برای ای  

ب ر های ، و همچنی  روشنایی طبیعی و سیسممتأسیسات اشکمریکیساتمما،، تأسیسات مکانیکی، 
 است  تجدیدپذیر ارائه شدههای انرژی هیپا

م، تم امی پ نجمم(، با ساتماری ممابه س اتمار فص ل مم تا هشمهای در سه فصل بعدی )فصل
ک ارایی  ای )کارکردی(، نیاز ان رژی وط مربوط به سه روش دیگر طراحی، یعنی روش موازنهوواب

 است انرژی ساتمما، ارائه شده

های محاس به مرب وط گانه ای  مبحث نیز اطلاتات تکمیلی و روشهای یازدهدر وم ، در پیوست
 است شدههای مخملف مبحث ارائه به بخ 

زم ا، ب ا رتای ت هم شده در ای  مبح ث، بای د هم وارهمات تعیی شایا، ذکر است که رتایت اشزا
تلاوه بر رتایت  شده در دیگر مباحث مقررات ملی ساتمما، همراه باشد  برای مثال،اشزامات تعیی 
، تأمی  حداول ه وای شده در ای  مبحث در مورد حداکثر میزا، تهویه و تعویض هواووابط تعیی 

مقررات ملی ساتمما،  ۸۴در مطابقت با مبحث باید ها، حمراق دسمگاهشاز  برای سلامت ساکنا، و ا
  باشد
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دامنه کاربرد  91-9-9

اشاجراست:موارد زیر شاز  در جدید،های ساتمما،تصوص ، در ای  مقررات

 شوند،هایی که با مصرف انرژی گر  و یا سرد میساتمما، -اشف
بن د اش ف م ورد های س اتمما، وی در تأسیسات مکانیکی و برو تجهیزاتی که ها سیسمم -ب

 گیرند اسمفاده ورار می
در دات ل ی ک س اتمما،  فرایند توشی د هر گونه ای  مبحث در تصوص انرژی مصرفی برای

موووتیت ندارد 
تواند، با رتایت سایر مباحث مقررات و و وابط فن ی، ب رای بهس ازی کلیه ووابط ای  مبحث می

 های موجود نیز اسمفاده شودساتمما،

اشاجرا نیست:زیر، ووابط ای  مبحث شاز های در مورد ساتمما،

 ؛مورد اسمفاده برای پرورش، نگهداری و تکثیر حیواناتهای ساتمما، -
، و ش وندهایی که بنا به تملکرد تاصما،، برای مدت طوشانی باز نگ ه داش مه میساتمما، -

 گیرد؛رار میفضاهای داتل ساتمما، در ارتباط مسمقیم با فضای تارج و
ح ال  در دائماًهایی که ساتمما،و  سال ۸برداری کممر از مووت، با دوره بهرههای ساتمما، -

؛شد، هسمندنصب و برچیده
 باشد؛محدود  های، بر روی بهسازیبازنوسازی و که اودامات  موجودهای ساتمما، -

)فص ل « ای )کارکردی(زنهموا»( و ۵-۸۱)فصل « تجویزی»های های اسمفاده از روشمحدودیت
 استشده تعیی  ۸-۸-۸-3-۸۱ در بخ ( ۸۱-۶

«ک ارایی ان رژی»و  (۶-۸۱)فص ل  «نی از ان رژی» هایبرای اسمفاده از روش ،یصلاحیت طراح
گردد میتأیید وشهرسازی وزارت راه توسط(، 4-۸۱)فصل 
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هاانرژی ساختمانمیزان کارایی   91-9-2

، تعری ف ا تعی ی  می زا، ک ارایی ان رژی، ب س اتمما، )رده انرژی( کیفیتای  مبحث، سه حد در 
 شود:می

(ECمقررات ملی ساتمما، ) ۸۱منطبق با مبحث  ساتمما، -

 (+ECانرژی )ساتمما، کم -

 (++ECانرژی )ساتمما، بسیار کم -

مص رف توا، طراحی کرد که دارای می نیز ای رایژههای و، ساتمما،های انرژی فوقردهتلاوه بر 
 انرژی نزدیک به صفر هسمند 

 (EC) مقررات ملی ساختمان 91منطبق با مبحث  ساختمان 91-9-2-9

شود به ساتممانی اطلاق می« مقررات ملی ساتمما، ۸۱منطبق با مبحث » تنوا،  ،در ای  مبحث
ش ده در تعیی  انمظ ارات، ۴-۸۱ی بخ  که در طراحی و اجرای ی،، تلاوه بر رتایت ووابط اجبار

   گو باشد، برای ساتمما، تحت همی  تنوا،، را نیز جواب۱-۸۱تا  ۵-۸۱های بخ  از یکی

 (+EC) انرژیتمان کمساخ 91-9-2-2

 ۸۱منطبق ب ا مبح ث » شده برای ساتمما،گویی به انمظارات تعیی تلاوه بر جواب در صورتی که
های بخ از در یکی شده حدود کیفیت تعریف ،۸-۸-۸-۸۱در بند (« ECمقررات ملی ساتمما، )

ملاك تمل و رار گرفم ه  ،در طراحی و اجرا، (+EC) «انرژیساتمما، کم»، برای ۱-۸۱تا  ۸۱-۵
   گیردتعلق میبه ساتمما،  تنوا،ای  ، باشد

اس ت، ب ه  اتمی اری )ژیاز دی دگاه ان ر(یابی به ای  حد کیفیت س اتمما، ذکر است دستبهشاز 
وشهرسازی در های صادر شده توسط وزارت راهنامهها و بخ مواردی که در دسموراشعملاسمثنای 

ای  زمینه، بسمه به محل ورارگیری ساتمما، )اسما،، شهر،    ( و ممخص ات ی، )تع داد طبق ات، 
 گردد ممراژ، کاربری،    (، تعیی  می

 (++EC) انرژیساختمان بسیار کم 91-9-2-3

 ۸۱منطبق ب ا مبح ث » شده برای ساتمما،گویی به انمظارات تعیی در صورتی که تلاوه بر جواب
های بخ از شده در یکی ، حدود کیفیت تعریف۸-۸-۸-۸۱در بند (« ECمقررات ملی ساتمما، )
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ملاك تم ل و رار  ،، در طراحی و اجرا(++EC) «انرژیکمبسیارساتمما، »، برای ۱-۸۱تا  ۸۱-۵
 گیرد  به ساتمما، تعلق می ، ای  تنوا،باشدگرفمه 

اس ت، ب ه  اتمی اری )از دی دگاه ان رژی(یابی به ای  حد کیفیت س اتمما، ذکر است دستبهشاز 
وشهرسازی در های صادر شده توسط وزارت راهنامهها و بخ مواردی که در دسموراشعملاسمثنای 

ای  زمینه، بسمه به محل ورارگیری ساتمما، )اسما،، شهر،    ( و ممخص ات ی، )تع داد طبق ات، 
 گردد ممراژ، کاربری،    (، تعیی  می

 (ECNZساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر ) 91-9-2-8

 ۸۱منطبق ب ا مبح ث » شده برای ساتمما،گویی به انمظارات تعیی در صورتی که تلاوه بر جواب
، ۱-۸۱ ش ده در بخ  ، ح دود کیفی ت تعریف۸-۸-۸-۸۱در بند (« ECمقررات ملی ساتمما، )

ملاك تمل ورار  ،، در طراحی و اجرا(ECNZ) «به صفر  کینزد یبا مصرف انرژساتمما، »رای ب
 گیرد  باشد، ای  تنوا، به ساتمما، تعلق میگرفمه 

اس ت، ب ه  اتمی اری )از دی دگاه ان رژی(یابی به ای  حد کیفیت س اتمما، ذکر است دستبهشاز 
وشهرسازی در های صادر شده توسط وزارت راهامهنها و بخ مواردی که در دسموراشعملاسمثنای 

ای  زمینه، بسمه به محل ورارگیری ساتمما، )اسما،، شهر،    ( و ممخص ات ی، )تع داد طبق ات، 
 گردد ممراژ، کاربری،    (، تعیی  می
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هابندیها و گروهبندی، گونهتعاریف  91-2

تعاریف91-2-9

گ ردد  است ارائه میمورد اسمفاده ورار گرفمه ۸۱تباراتی که در مم  مبحث  تعاریفدر ای  بخ ، 
مورد  های صورت گرفمه، ممک  است تعاریف بعضی تباراتکه با وجود تلاششاز  به توویح است 

 دیگر مباحث ممفاوت باشد  در شدهارائهاسمفاده در ای  مبحث با تعاریف 

احداث

 بنا کرد، ساتمما، بر زمی  تاشی

ارزش حرارتی پایین )یا خالص(

ی ک واح د ی ا  )ممر مکعب گاز تم ک( واحد حجم یک احمراق )مگاژول( حاصل ازمقدار حرارت 
بار، در صورتی که دمای  ۱۸3/۸در فمار  درجه سلسیوس و ۸۵سوتت در دمای  ی )کیلوگر (جرم
درجه سلسیوس باشد  در ارزش حرارتی تاشص انرژی نها، بخار یب  ۸۵۱های ناشی از احمراق گاز

 شود در نظر گرفمه نمی

ارزش حرارتی بالا )یا ناخالص(

ی ک واح د ی ا  گاز تم ک()ممر مکعب  واحد حجم یک احمراق )مگاژول( حاصل ازمقدار حرارت 
بار، در صورتی که انرژی  ۱۸3/۸در فمار  درجه سلسیوس و ۸۵سوتت در دمای  ی )کیلوگر (جرم

ش ود  در ارزش حرارت ی س ازی میدرج ه سلس یوس معادل ۸۵گازهای ناشی از احمراق در دمای 
 شود ناتاشص انرژی نها، بخار یب در نظر گرفمه می

کونومایزرا

یکی از انواع مبدل حرارتی که از گازهای داغ تروجی از اگزوز )اگزاست( جه ت گ ر  ک رد، یب 
است که در از تعدادی شوشه سری تمکیل شده معموشاً  اکونومایزر کندیمتغذیه بویلر )دیگ( اسمفاده 

در وس مت  ونوم ایزرهای اکگی رد  شوش هیتری  مرحله در مسیر گازهای حاصل از احمراق و رار می
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بیرونی یا محیطی دارای فی  یا پره هسمند تا ب ا اف زای  س طح تب ادل حرارت ی، مق دار ح رارت 
 شده را افزای  دهند جذب

اس ت ک ه در  رس ا،وااز سیس مم ه وسممیشود تنوا، اکونومایزر معرفی میسامانه دیگری که به
 س اتمما،، ییب ار س رما کاه  یبرا، ای کممر باشدشدهشرایطی که دمای تارج از میزا، تعیی 

  کندمی تأمی  تازه یهوابا را دسمگاه هوارسا، بخ  تمده هوای رفت 

های تجدیدپذیرانرژی

ناپ ذیر تقریب اً پایا،(، یلی)فس  ریدناپ ذیتجد یه ایبر تلاف انرژ ،شا،دیبع توشاکه من یانواع انرژ
ایج اد /جایگزینی تیوابل، یا ییگرمازمی  ،باد، بارا،، جزر و مد، امواج د،یتورش تاب مانند هسمند، 
 و س وتت، زیستتودهزیس ت وجود دارد، مانند کوتاه یبازه زمان کیدر  ،عتیتوسط طب ،شا،مجدد
  یهیدروژن سوتت

اینرسی حرارتی

و تأثیرگذاری ب ر  پس داد، ی، باز ،انرژی ةداتلی در ذتیر جدارهایی پوسمة تارجی و وابلیت کل
شده ساتمما،  اینرسی حرارتی ساتمما، با فضاهای کنمرلهای دما و بار گرمایی و سرمایی نوسا،

 (  ۸ وستیپ )ر ك  بهشود میبندی اسمفاده از جر  سطحی مفید ساتمما، گروه

 آسایش حرارتی

ب ه دم ا، کنن د  یس ای  حرارت ی می تیرواابراز  یحرارت شرایطاز شرایط ذهنی که در ی، افراد 
تابمی سطو  اطراف، میزا، شباس و ن وع فعاشی ت اف راد مموسط رطوبت نسبی، سرتت هوا، دمای 

  وابسمه است 

بازشو

برای دسمرسی،  ،وابلیت باز شد، با ،نورگیر و در، پنجره مانند، ساتمما،تارجی  ةدر پوسمتنصری 
   دید به تارج و تأمی  روشنایی

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸3

های تأمی  گرما و سرما تاموش هسمند، امک ا، تهوی ه طبیع ی از که سیسممفصلی در دوره گذر 
  د  باشطریق بازشو فراهم می

 تعویض هوا ،هتهوی ای  تنصر درباشد، شاز  در نظر گرفمه شده و تجهیزات در صورتی که تمهیدات
  تواند ممارکت کند نیز می هاو تأمی  هوای احمراق دسمگاه

بام تخت

د نسبت به افق داری،، درجه یا مساوی  ۸۱از کممر  یپوش  نهایی ساتمما، که شیب

داربام شیب

درجه نس بت ب ه س طح افق ی  ۶۱درجه و کممر از  ۸۱پوش  نهایی ساتمما، که شیبی بیممر از 
دارد   ورارنمده شده یا کنمرلفضای کنمرل ،فضای تارج و در زیر ی، ،دارسقف شیب بر رویدارد  

 شود دید ای  مبحث دیوار تلقی میدرجه باشد، از  ۶۱اگر شیب جدار بی  از 

)یا خازن( بانک خازن

 یمانند موتوره ا ییهاکنندهمصرفتوشید شده توسط  ویرِاَکم ا،توسامانه مورد اسمفاده برای تبدیل 
   ویتوا، اَکم به ،در گاز یکیاشکمر هیتخل یهاشامپ ،یکیاشکمر

ارتقاء و اصلا  مقدار وریب توا، اوشیه ب ه مق دار م ورد  برای و یا تاز، انک تاز،در اسمفاده از ب
 باشد:نظر، موارد زیر مطر  می

اشف( طبق ووابط شرکت برق حداول مقدار وریب توا، کل شبکه برق تأمی  و تغذی ه ب رق 
ها هزین ه گیری مقدار توا، رِاَکمیو ب رای پردات ت، معیار و پایه اندازه۱۱/۱ساتمما، برابر 

 باشد می
مممول هزین ه پرداتم ی از باب ت مق دار  ۱۱/۱ب( وریب توا، کل شبکه برق کممر از مقدار 

 ۱۱/۱توا، ریکمیو تواهد بود، و مقدار وریب توا، کل شبکه برق برابر و یا باشاتر از رو م 
مممول پرداتت هزینه بابت مقدار توا، ریکمیو نخواهد بود 
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برچسب انرژی

توشی دات ص نعمی روی ب ر به منظور نصب  ،نهاد دارای صلاحیت وانونیتوسط شده تعیی  برچسب
 مصرف انرژی   نظرحد کیفیت محصوشات از  ، برای ممخص کرد،مورد اسمفاده در ساتمما،

(زیبازنوساو ) بهسازی

یابی ب ه ی ک ی ا گرفمه بر روی یک ساتمما، موجود، برای دستتملیات جزئی یا اساسی صورت
 چند هدف زیر:

 بهبود ووعیت ظاهری نما و یا فضاهای داتلی؛ -

 تأسیسات مکانیکی و اشکمریکی؛دهنده بخمی از تناصر تمکیل ابهبود تملکرد کل ی -

 فضاهای مخملف  کاربری تملکرد و ایجاد تغییرات در  -

است از واژه بهسازی اسمفاده شده نیز جای واژه بازنوسازیدر ای  مبحث، برای اتمصار، به

پل حرارتی

 ه ای،مقاومت حرارتی در تارجی  ةپوسم یتایق حرارت ناپیوسمگیکه به تلت  نقاطی از ساتمما،
  گردد میزا، انمقال حرارت میمووعی  باتث افزای یابد و کاه  می

 یافتهپنجره با عملکرد حرارتی بهبود

 K]2[W/m. ۱/3کممر از  مساوی یا سطحی ای با وریب انمقال حرارتپنجره

خارجی ةپوست

 مانن دها، بازشوها، سطو  نورگ ذر و ها، کفسطو  پیرامونی ساتمما،، اتم از دیوارها، سقف تما 
شده که از یک طرف با فضای تارج یا فضای کنمرل نمده، و از طرف دیگر با فضای کنمرل ،های،

 داتل ساتمما، در ارتباط هسمند  
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 کاشب دی ةساتمما، یکی نیس ت، زی را پوس م کاشبدیبا پوسمه  اشزاماً پوسمة تارجی در تما  موارد
ش امل همچن ی  تارجی س اتمما،  ةنمده نیز باشد  پوسمفضاهای کنمرل ةممک  است دربرگیرند

  هسمندمجاور تاك و زمی   ،در وجه تارجی تود ،کهاست تناصری 

کالبدی ةپوست

که از یک طرف ب ا  ،های، مانند، کف، بازشو و سطو  پیرامونی ساتمما،، اتم از دیوار، سقف  تما
 نمده در ارتباط هسمند  یا فضای کنمرل شدهکنمرلفضای تارج و از طرف دیگر با فضای 

 ییمدار روشنا مریتا

 یفم ار یدهایکل قیاز طر ، یمع یفضاها ییکنمرل و فرما، مدار روشنا یبرا میتنظسامانه وابل 
م دت    تایمر امکا، روش  نگه داشم  سیسمم روشنایی ب رای ی کنصب شده در محل مورد نظر

   سازدشده را فراهم میو تاموش کرد، ی،، بعد از سپری شد، زما، تنظیم  یزما، مع

 ویض هواداد دفعات تعتع

ش ده م ورد به حجم فضای کنمرل«( تعویض هوا»شده )ر ك  به تعریف نسبت دبی هوای تعویض
 نظر   

 تعویض هوا

دب ی  میزا، حداولهوای تازه  فرایند جایگزی  کرد، مداو  بخمی از هوای فضاهای ساتمما، با 
 ۸۴شده در مبح ث نباید کممر از مقادیر تعیی شده در واحد زما،( هوای تازه )حجم هوای تعویض

 باشد  شدهداتل فضای کنمرلهوای تأمی  شرایط بهداشمی  ، جهتمقررات ملی ساتمما،

 تغییر کاربری

ای   ۴های ساتمما، در پیوس ت فهرست کاربری ساتمما، موجود یک برداری از بهرهتغییر نوع 
 است مبحث ارائه شده
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 کتیوتوان اَ

ه ای ان واع بخمی از کل توا، انرژی اشکمریکی در شبکه تأسیسات برق که وابل تب دیل ب ه توا،
  باشدمی هادیگر انرژی

 کتیواَتوان رِ

توسط تجهیزاتی نظیر موتوره ای  بخمی از کل توا، انرژی اشکمریکی در شبکه تأسیسات برق که
های انواع دیگ ر وابل تبدیل به توا، شود وتوشید می در گاز یکیاشکمر هیتخل یهاشامپو  اشکمریکی
 نیست  هاانرژی

 توان ظاهری

کمیو انرژی اشکمریکی در شبکه تأسیسات برق اَرِ توا، کمیو وهای توا، اَبرایند مؤشفه

توسعه

گسمرش ساتمما، موجود در سطح، یا افزود، به طبقات ی، 

تهویه

با اس مفاده از تجهی زات یا و طبیعی  صورتبه ،( در هر فضاییهوا تروجو ورود ) فرایند جریا، هوا
، شاز  است تمامی یا بخمی از هوای بردارا،ساکنی  و بهره شرایط بهداشت تأمی    برایمکانیکی

   «(تعویض هوا»به تعریف   )ر ك تهویه با هوای تازه تعویض شود

( «تهویه مطبوع»تعریف به   )ر ك مطبوع شده باشد ممک  است تهویه هوای

ص ورت  ،نظی ر ف   ،های مک انیکیهوا با اسمفاده از سیس مم ییجادر حاشت تهویه مکانیکی، جابه
   گیردمی
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، از راه ش د، ه وای ا س رد  گ ر در اثر باد یا جریا، جایی هوا در اثر تهویه طبیعی، جابه حاشتدر 
انجا   های بدو، موتورا و هواک هبینی شده برای ای  منظور، بازشوها، دودک های پی دریچه
 شود می

مطبوع ةتهوی

ش رایط م ورد نی از  ت أمی  زما، دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب ی،، ب رایکنمرل هم
 فضاهای ساتمما،  

ر )شفاف یا نیمه شفاف(جدار نورگذ

  جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و م ات است ۱۵/۱تر از ی، بزرگ مرئی نور تبورجداری که وریب 
  هاستی،ها، نماها و درهای تارجی نورگذر، نورگیرها و ممابه و شامل پنجره است

جرم سطحی

داتلی یا تارجی ساتمما،  ةیک ممر مربع از سطح پوسم جر  مموسط

(imجرم سطحی مؤثر جدار )

 ،س اتمما،یا جدارهای داتلی پوسمة تارجی  ةرو به داتل جدار تمکیل دهند بخ جر  سطحی 
 (  ۸ وستیپ شود )ر ك  بهمی نظر گرفمه حرارتی ساتمما، در جر  مؤثر و اینرسی ةکه در محاسب

مؤثر جدارجرم 

مؤثر در سطح جدار  یورب جر  سطححاصل

(M)  ساختمان جرم مؤثر

س اتمما، ک ه در ی ا ج دارهای داتل ی دهنده پوسمة تارجی جدارهای تمکیلمؤثر مجموع جر  
   (۸ وستیپ شود )ر ك  بهمی گرفمه در نظراینرسی حرارتی ساتمما،  ةمحاسب
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(am) بنادر واحد سطح زیر جرم مؤثر ساختمان

( ۸ وستیپمؤثر ساتمما، به سطح زیربنای مفید )ر ك  به  نسبت جر 

ساختمان ییروشنا ستمیتوان س یچگال

س اتمما،، و  یه اطیمح ای از فض اها و  کی هر  یها، برامقدار مجموع توا، کل چراغ محاسبه
 ییروشنا سممیساتمما،، مقدار مصرف برق س طیمح ایتما  فضاها و  یها، برامقدار کل ی،  ییتع

 طیمس احت مح  ای س اتمما، و  یربنایکل زمقدار بر   ی  چنانچه اکندیساتمما، را ممخص م
ی،  طیمح  ای س اتمما، و  ییروش نا س ممیت وا، س یگردد، مقدار چگ اش میتقس ما،اطراف ساتم

 دست تواهدیمد به

فضاها ییروشنا ستمیتوان س یچگال

 ای ساتمما، ب ر مق دار مس احت فض ا و  طیمح ایفضا و  کی یهار توا، کل چراغمقدا میتقس با
  دیییدست مها )به وات بر ممرمربع( بهتوا، چراغ یمقدار چگاش ط،یمح

 حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور

افراد، بسمه به مورد اس مفاده، بات ث  ایحضور فرد و یا  ییجاحرکت و جابه در صورتی که حسگر
در صورت مجهز ب ود،   شودیم های ساتمما،، یا دیگر سامانههاو چراغ ییشد، مدار روشنافعال

باش د، بع د از م دت وجود نداشمه طیحضور در مح ایاگر حرکت و به ای  حسگرها،  ییمدار روشنا
 دادهها چراغ ییشدت روشنا رسید، حداول هب ایو  فرما، تاموشی شده،میتنظ  یاز پ  یزما، مع

  شودمی

)م ادو، ورم ز  رفع الی(، فروسرخ غویفروسرخ فعال )مادو، ورمز اَکم توانند از نوعمیحسگرها   یا
 و ،باشند (حساس به صدا) یکروفونیو م (ویکرووِیما)(، فرکانس باشا کی)اوشمراسون ی(، فراصوتویپاس
م ورد  ،حسگر کیدر واشب  ،رفعالیفروسرخ غ یفراصوت هایحسگر تلفیقمانند  ،یبیترک صورتبه

  اسمفاده ورار گیرند
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 (ویقرمز پاس)مادون فروسرخ غیرفعالحسگر 

 یداتل یفرد در فضا حضوررت در صو یا دیگر اجسا  گر ، کهبه حرارت بد، افراد حساس  حسگر
در   کن دیشاز  را فع ال م  یمدارها ریسا ایو  ییاطراف و محوطه ساتمما،، مدار روشنا طیمح ای

 رفع الیمدارها را غ است،شده  میکه از وبل تنظ ینیبعد از مدت زما، مع ،افراد حضورصورت تد  
  شوندیها را تاموش مچراغ ایو 

 (ویکرووِیما)فرکانس بالا حسگر 

ب رد تم ل  دشی لب ه ،گس مرده س اتمما، یهاطیبزرگ و مح یهادر محوطه مورد اسمفاده حسگر
و فرم ا،  ش ود،یحسگر فعال م  ی، اافراد یا دیگر اجسا  گر  در صورت حرکت ی،  ادی)کنمرل( ز

 کندیر ممدارها صاد ریسا ایو  ییشاز  را به مدار روشنا

میکروفونیحسگر 

و فرم ا، ش از  را ب ه م دار  ش ود،یفعال م ط،یو صدا در مح تیدر صورت وجود فعاشی که حسگر
  کندیمدارها صادر م ریسا ایو  ییروشنا

 یی)فتوسل( فرمان مدار روشنا یحسگر نور

را  ییاطراف ساتمما، مدار روش نا طیفضا و مح ییافت مقدار شدت روشنا در صورت ی کهحسگر
 یحسگر ن ور یسازفعال یشاز  برا ییکه شدت روشنا زمانی ، ودینمایها را روش  مفعال و چراغ

  کندیها را تاموش مو چراغ رفعالیرا غ ییاً برورار شد، مدار روشنا)فموسل( مجدد

اط راف س اتمما، م ورد  طیمحوطه و مح ییکنمرل و فرما، مدار روشنا یتموماً برا یحسگر نور
   ردیگیاسمفاده ورار م

خیرگی

هنگامی که درتمندگی نور  ،ی،زیاد  )کنمراست( تضادنور یا پدیده ناشی از مقدار ناتواسمه و شدید 
 در محدوده چمم ناظر بیممر از درتمندگی زمینه باشد  

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


3۱

درخشندگی

درتم ندگی  مم خص  زاویه فضایی یافمه از ی،، در یکمیزا، نور تبوری از یک سطح، یا گسیل
کان دشا ب ر مم ر ی،  و واحد ،در واحد مساحت در یک جهت ممخص است شدت نور عیار سنج م

 .است 2cd/m مربع

(UPS)برق بدون وقفه  دستگاه

مراک ز  ری نظ ییت اص، در فض اها یهاو دس مگاه زاتی ب رق تجه هیتغذ یبراکه  یبرو دسمگاه
 ،یمارس مانیتاص ب زاتیتجه ،یمنیا یهاسممیبرق س زاتیو تجه ساتیمراکز داده، تأس وتر،یکامپ
تجهی زات  کارکرد، تا تطر تووف ردیگیمورد اسمفاده ورار م رهیو غ یو ارتباط یمخابرات زاتیتجه

ن وع اس ماتیک ی ا توان د از می ب رق ب دو، ووف ه دسمگاه  های وطع برق مرتفع گرددمهم، در زما،
 دینامیک باشد 

(No Break) دینامیک برق بدون وقفه دستگاه

جای دس مگاه ب رق ب دو، ووف ه که با توجه به شرایط ط ر  ، ب ه ،برق بدو، ووفه نوتی دسمگاه
  رود کار میصورت مرکزی، بهاسماتیک مرکزی، برای تأمی  و تغذیه برق بدو، ووفه و به

 ییسرما ستمیس میتنظ یدما

انجا  محاسبات  یبرا ،یتنوا، ورودداتل، در اووات گر  سال، که به یهوا ینظر برا مورد یدما
  شودیساتمما،، به نر  افزار داده م انهیساش یو مصرف انرژ ازین زا،یم  ییو تع یسازهیشب ،یتدد

 ۵ وس تیپه ای مخمل ف ب ه ج داول از میزا، دمای تنظیم سیسمم س رمایی کاربریجهت اطلاع 
 مراجعه شود 

 ییرماگ ستمیس میتنظ یدما

انجا  محاسبات  یبرا ،یتنوا، ورودداتل، در اووات سرد سال، که به یهوا یمورد نظر برا یدما
س اتمما،، ب ه ن ر  اف زار داده  انهیس اش ین رژو مص رف ا ازین زا،یم  ییو تع یساز هیشب ،یتدد
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 وستیپهای مخملف به جداول جهت اطلاع از میزا، دمای تنظیم سیسمم گرمایی کاربری  شودیم
 مراجعه شود  ۵

دیوار

 ۶۱ب ی  از  ةیا ب ا زاوی  ،که تمودی است غیرنورگذر ساتمما،تلی یا دابخمی از پوسمة تارجی 
 است  درجه نسبت به سطح افقی ورار گرفمه

 ییروشنا یها( لامپیبهره نور ایراندمان  )

بر حسب شوم  بر وات، )بدو، شحاظ ک رد، مص رف  ،ییروشنا یها( شامپیبهره نور ایراندما،  )
ها(، نس بت ش وم  شام پ ب ر ت وا، هرگروه از انواع شامپ یبرا ازیمورد ن زاتیتجه گریباشاست و د

ی،  یشامپ با وشم اژ ن ام هیتغذ طیراندما، در شرا  ی  شاز  به ذکر است که اباشدیشامپ م یمصرف
  باشدیم

هاانرژی ساختمان (میزان کارایی)بندی رده

بندی انرژی ساتمما، )یا بخمی از ی،( شاتصی است که حد کیفیت ساتمما، از نظر مص رف رده
 است:های مخملف تعریف شدهدهد  در ای  مقررات، سه رده برای ساتمما،انرژی را نما، می

مقررات ملی ساتمما، ۸۱منطبق با ووابط مبحث  ساتمما، -
 انرژیساتمما، کم -
 نرژیاساتمما، بسیار کم -

است توویحات شاز  در تصوص سه رده فوق ارائه شده ۸-۸-۸۱در بخ  

یسرمای ةدرج -روز

 ی ک س اتمما، یبراساس دما و زما،، که برای بریورد مصرف انرژی و تعیی  بار سرمایم واحدی
رود  روز درجه سرمای  برابر است با مجموع اتملاف دمای مموس ط در اووات گر  سال به کار می

   باشاتر استدمای مبنا از سال که دمای مموسط روزانه از  اوواتی در ،دمای مبناروزانه نسبت به 
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یگرمای ةدرج -روز

و زما،، که برای بریورد مصرف انرژی و تعیی  بار گرمایمی یک ساتمما، در  براساس دما واحدی
رود  روز درجه گرمای  برابر است با مجم وع اتمل اف دم ای مموس ط اووات سرد سال به کار می

 تر است  پایی دمای مبنا از سال که دمای مموسط روزانه از  اوواتی در ،دمای مبناروزانه نسبت به 

روش تجویزی

(، که در ی، ممخص ات تناص ر ۵-۸۱شده در ای  مبحث )فصل یکی از چهار روش طراحی تعیی 
ها و تجهی زات م ورد اس مفاده در تأسیس ات مک انیکی و مخملف پوسمه تارجی ساتمما،، سیسمم

ص ورت های تجدیدپ ذیر، بهانرژی هیبر پاهای ی و تهویه طبیعی، و همچنی  سیسممبروی، روشنای
 گردد  تفکیکی و مسمقل از یکدیگر، تعیی  می

است ارائه شده ۸-۸-۸-3-۸۱های کاربرد ای  روش در بخ  محدودیت

انرژی ساختمانکارایی  روش

(، که در ی،، کل انرژی مصرفی ۱-۸۱شده در ای  مبحث )فصل یکی از چهار روش طراحی تعیی 
ات مک انیکی و گیرد  در نمیجه، ش از  اس ت طراح ی پوس مه ت ارجی، تأسیس ساشانه مبنا ورار می

ای صورت گی رد ک ه می زا، ان رژی مص رفی های تجدیذیر به گونهاشکمریکی و همچنی  سیسمم
 شده برای ساتمما، مرجع کممر باشد ساشانه ساتمما، از میزا، محاسبه

ای )کارکردی(روش موازنه

(، که در ی، تأثیر ممقابل تناصر ۶-۸۱شده در ای  مبحث )فصل ی یکی از چهار روش طراحی تعی
گیرد  در نمیجه، مخملف پوسمه تارجی ساتمما، بر وریب انمقال حرارت ساتمما، مد نظر ورار می

دیگر با ممخصات  توا، توسط یک یا چند تنصر ساتممانیوعف یکی از تناصر ساتممانی را می
برتر جبرا، نمود، تا وریب انمقال حرارت کل ی ا بخم ی از س اتمما، از و ریب انمق ال ح رارت 

 ساتمما، مرجع کممر باشد  

است ارائه شده ۸-۸-۸-3-۸۱های کاربرد ای  روش در بخ  محدودیت
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روش نیاز انرژی

(، که در ی،، تل اوه ب ر در نظ ر 4-۸۱شده در ای  مبحث )فصل یکی از چهار روش طراحی تعیی 
گیرد، کاه  یا افزای  نیاز ای انجا  میگرفم  میزا، انمقال حرارت ساتمما،، که در روش موازنه

و  کاریم دای های شیم هب رداری، ت اب  تورش ید، اس مفاده از سیس مماشی از نحوه بهرهن انرژی
 شود های غیرفعال تورشیدی نیز در محاسبات شحاظ میسیسمم

(hA)زیربنای مفید  

در یک ساتمما،  شدهکنمرلمجموع سطح زیربنای فضاهای 

(ECnZ) نزدیک صفر انرژیمصرف مان با ساخت

ی ی، در حدی است که مصرف انرژی ساشانه ی، برای گرم ای ، ساتممانی که میزا، کارایی انرژ
به ب ه روش ک ارایی ان رژی(، طب ق ی )در صورت محاس گر  مصرفیب تأمی  سرمای ، تهویه و

    نزدیک به صفر است ی  مبحث(،ا ۴-۸-۸-۸۱شده )بخ  تعیی ووابط 

(++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

شده در ای  مبحث، ک ه در ی، ساتممانی با میزا، کارایی انرژی بسیار بهمر از میزا، حداول تعیی 
ای   مبح ث(  3-۸-۸-۸۱ان رژی )طب ق بخ   های بسیار کمشده برای ساتمما،ووابط تعیی 

 رتایت شده است 

(+ECانرژی )ساختمان کم

شده در ای  مبحث، که در ی، ووابط ساتممانی با میزا، کارایی انرژی بهمر از میزا، حداول تعیی 
 مبحث( رتایت شده است ای   ۸-۸-۸-۸۱ بخ طبق انرژی )های کمشده برای ساتمما،تعیی 

جودساختمان مو

گذرد می برداری ی، بی  از یک سالاتما  رسیده و از یغاز بهرهساتممانی که ساتت ی، به
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نوساختمان 

 استنمده شروعهنوز ت یا انجا  اسنمده، که طراحی ی، در حال ساتمما، ساتمه

 مقررات ملی ساختمان 91با مبحث ساختمان منطبق 

(EC) 

ای   مبح ث(  ۸-۸-۸-۸۱ بخ  شده در ای   مبح ث )طب ق ووابط تعیی ساتممانی که در ی، 
 شده است  رتایت

 ییساعت فرمان مدار روشنا

ها و اطراف ساتمما، طیمح ایمحوطه و  ییکنمرل و فرما، مدار روشنا یبرا سامانه مورد اسمفاده 
اس ت، و در  یزیرس اتت واب ل برنام هنوع   یطر   ا طیشرا و ازیبا توجه به ن ،یداتل یفضاها ای

 یهاچراغ ایو نماید، میفعال  ریغ ایو  فعالممخص،  یاشاز  را، طبق برنامه یمدارها  ،یزما، مع
  کندیتاموش م ایرا، روش  و  ییروشنا

 یی( روشنامریسامانه کاهنده )د

 هاس ممیس  یفضا  کاربرد ا کی یهاچراغ ایچراغ  ییشدت روشنا رییتغ یبرا مورد اسمفاده سامانه
 یو در برت   یو هم ا  یتئ اتر، نم ا یهاس اش  ،یمس کون یهاس اتمما، یتمدتاً در واح دها

    باشدیم یو صنعم یاراد یدر فضاها ازیدر صورت ن ایو  یدرمان یتاص بناها یفضاها

شدهای کنترلسطح خالص فض

 شده به ممر مربع، بدو، احمساب سطو  جدارهای پوسمه تارجیمساحت فضای کنمرل

 (CHPزمان حرارت و برق )سیستم تولید هم
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و ب رای توشی د ب رق،  ،، ت وربی  و نظ ایر ی،میکروت وربی  سامانه موشد برق نظیر موت ور ژنرات ور،
و دیگ ر کاربرده ا نیازهای گرمایی  تأمی  شده توسط ی، برایمای توشیدزما، از گرگیری همبهره
  مقررات ملی ساتمما،( ۸3)ر ك  به مبحث  مصرفی و بخار گر یب تأمی  نظیر

 (CCHPزمان برودت، حرارت و برق )تولید همسیستم 

و ، ب رای توشی د ب رق، موشد برق نظیر موت ور ژنرات ور، میکروت وربی ، ت وربی  و نظ ایر ی، سامانه
نیازه ای گرم ایی، س رمایی )ب ا  ت أمی  وسط ی، ب رایشده تزما، از گرمای توشیدگیری همبهره

  گر  مصرفی و بخار یب تأمی  تجهیزاتی نظیر چیلر جذبی( و دیگر کاربردها نظیر

 (VAVسیستم حجم هوای متغیر )

، با تغییر دور موتور  ( به هر ناحیه دماییهوای ورودی )سرد یا گر (حجمدبی )سیسممی که در ی، 
وابل تغییر و تنظیم است  ای   سیس مم در مقاب ل سیس مم حج م ه وای ثاب ت  یا ووعیت دمپر،

(CAV ورار ) دارد 

(VSD) سرعت رییتغ انداز()دستگاه یا راه ستمیس

نظی ر پم پ و ف   جری ا، س یال از موش دهای ، میزا،)نیاز( واتقاسیسممی که بر اساس شرایط 
 کند کنمرل می ی، موتور سرتت دورانی را با تغییر اشکمریکی

(EMSسیستم مدیریت انرژی )

 رفامصگیری و تحلیل اندازهاسمفاده از حسگرهای شاز ، و  با که انهیراافزار و نر بر  یمبمن سممیس
کند  بندی و تملیاتی میهای کاه  مصرف انرژی را اوشویتراه، ساتمما، یانرژ کلی و تفکیکی
های سیس ممک ارکرد  ، ب ا پ ای ص ورت مرک زیبه ،دتوانیم یانرژ تیریمد سممیسبرای مثال، 

و در  ،را ممخص نمای د های،وعف و ممکلات مرتبط با نقاط  ، انیکی مرتبطتأسیسات بروی و مک
 ریتص و کو اصلا  کند  تلاوه بر ای ، با ارائ ه ی  میبازتنظصورت امکا، روند کارکرد تجهیزات را 

گرایان ه را ف راهم ، امک ا، اتخ اذ تص میمات واوعمصرف ی و اطلاتات فنی جزئی، در تصوصکل
 سازد می
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ت روشنایی سیستم مدیری

های م ورد های مدیریت هوشمند مص رف ان رژی، ک ه ص رفاً س امانهی از تانواده سیسممسممیس
گی ری ح داکثر از روش نایی طبیع ی را پ ای  و م دیریت اسمفاده برای روشنایی مصنوتی و بهره

 کند می

گره ا( و )ی ا کنمرل هاها، کنمرشرمند، سویچریت روشنایی، کلیدها و حسگرهای هوشدر سیسمم مدی
های مخمل ف، از جمل ه ها و سیس ممریزی، تنظیم و اتصال به شبکهمراکز کنمرل، با وابلیت برنامه

 گیرد  می سیسمم مدیریت انرژی و سیسمم مدیریت هوشمند ساتمما، مورد اسمفاده ورار

از  یگروه  ای م دار و  کی  یب را تواندیتمل کنمرل و فرما، م ،ییکنمرل روشنا یهاسممیدر س
 کار رود به ییروشنا یمدارها

(BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان )

و ب رای کنم رل و نظ ارت ب ر تجهی زات  س اتمما،، دات ل شده درنصب ،رایانهبر  مبمنی سامانه
های س امانه، و همچن ی  مکانیکی و اشکمریک ی دات ل س اتمما، های مرتبط با تأسیساتسیسمم

م دیریت هوش مند  س امانهص ورت وو وع   ی، در اطفاءابر حریق و ایمنی، حفاظت در برمرتبط با 
سازی مصرف انرژی یکی از انمظارات ممعددی است که ساتمما، معموشاً چندمنظوره است، و بهینه

 گردد  تأمی  تواند توسط ای  سامانهمی

 (یحرارت ای) ییشار گرما

واح د س طح  واح د ی، در دس مگاه  درمنمقل شده در واح د زم ا، و  (یحرارت یانرژگرما )مقدار 
  باشدیوات بر ممرمربع م کاهای یاشملل یب

شدت روشنایی

ه ر ش وکس باش د  و واح د ی، ش وکس می شودمی شده بر واحد مساحت گفمهتابیده شار نوری به
 .بر ممر مربع است شوم  معادل یک
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گسیلکم شیشه

بر روی یک  ،در مقیاس نانومممکل از ذرات  ،تاصهای پایه فلزی پوش  با داشم ای که شیمه
یا دو سطح ی،، تاب  فروسرخ سطح گر  شیمه به سطو  سرد پیرامو،، و در نمیجه وریب انمقال 

طور معم ول های ش فاف ب هاس ت  شیم ههای شفاف، کاه  یافم هحرارت ی،، نسبت به شیمه
 ب هتواند میای  وریب ، کاریمد گسیلشیمة کم در دارند  ۱۵/۱سیلندگی )وریب گسیل( حدود گ

  برسد ۸۱/۱گیری کاه  یابد و به چمم میزا،

(LLFافت توان نوری چراغ )ضریب 

شیه ی، ( به روشنایی اوشوم  یک منبع )به یینسبت روشنا

(H)  ضریب انتقال حرارت طرح

، )در حاشت پایدار( ساتمما، یا بخمی از ی، شدهمجموع انمقال حرارت از جدارهای فضاهای کنمرل
باشد  واحد مورد اس مفاده ب رای  کلوی در صورتی که اتملاف دمای داتل و تارج برابر یک درجه 

، ای  وریب با وریب انمق ال (کارکردیای )موازنهدر روش  است  [W/K]وریب انمقال حرارت  
  گردد  حرارت مرجع مقایسه می

()  خطیضریب انتقال حرارت 

از  حرارتی )بخم ی ی ک بع دیپل طول ممر یک ازایبهارتی منمقل شده توا، حرشار گرمایی یا 
براب ر ی ک  )در حاشت پای دار( ، در صورتی که اتملاف دمای داتل و تارج(پوسمة تارجی ساتمما،

 است   [W/m.K] تطیباشد  واحد مورد اسمفاده برای وریب انمقال حرارت کلوی  درجه 

(U)  ضریب انتقال حرارت سطحی

ب ا مس احت ی ک پوس مة ت ارجی س اتمما، توا، حرارتی منمقل شده از سطحی از شار گرمایی )
باشد  کلوی  برابر یک درجه  )در حاشت پایدار(، در صورتی که اتملاف دمای داتل و تارج (عممرمرب

 است   K]2[W/m.رارت  برای وریب انمقال ح واحد مورد اسمفاده
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(Û)  مرجع سطحیضریب انتقال حرارت 

دهنده پوسمة تارجی ساتمما، سطح انواع مخملف جدارهای تمکیلبر واحد وریب انمقال حرارت 
ر ای  مبحث برای محاسبه وریب انمقال ح رارت که د ،دیوار، سقف، کف، جدار نورگذر، در(مانند )

است   K]2[W/m.  واحد وریب انمقال حرارت سطحی مرجع  رودبه کار میمرجع 

()ضریب انتقال حرارت مرجع  

ش ده در با اسمفاده از رواب ط ارائه که ،ا، یا بخمی از ی،رارت مجاز ساتممحداکثر وریب انمقال ح
  است   [W/K]گردد  واحد مورد اسمفاده برای وریب انمقال حرارت  ای  مبحث محاسبه می

یافته سطوح داخلیضریب انعکاس متوسط وزن

سطو  داتلی فضا در مساحت ی، سطح تقسیم بر  هر یک ازورب وریب انعکاس مجموع حاصل
 مجموع مساحت کل سطو  

(CUبهره چراغ )ضریب 

دیک ب ه منب ع یک منبع، به نوری که به یک سطح ممخص نز نسبت کل نور منممر شده توسط
 رسد می

(SHGC)بهره گرمایی خورشیدی ضریب 

 ، ب ه ان رژیب ه دات ل س اتمما،از ی ک ج دار نورگ ذر، شده منمقل تورشیدی نسبت کل انرژی
بخم ی از ان رژی تورش یدی ش از  ب ه توو یح اس ت ک ه   جدار نورگذر شده بهی تابیدهتورشید

صورت غیرمس مقیم )ج ذب توس ط ج دارهای دیگر به یبخمو ، شودمنمقل میمسمقیم صورت به
(  ای  وریب هم در اثر هدایت، همرفت و تاب  در طول موج بلند سپس انمقال به داتلنورگذر و 

 شود برای شیمه و هم برای کل سیسمم جدار نورگذر )شامل شیمه و واب( تعریف می
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(h) ضریب تبادل حرارت در سطح جدار

، زمانی که اتملاف دمای در حاشت پایدار ،سطح جدار و هوای محیط مجاور میزا، شار گرمایی بی 
 ( ۱ وستیپ)ر ك  به ینها یک درجه باشد

()کاهش انتقال حرارت ضریب 

ش ده و فض اهای وریبی برای در نظر گرفم  اث ر ک اه  اتمل اف دم ای ب ی  فض اهای کنمرل
انمقال حرارت از شده و تارج(، بر روی نمده )در مقایسه با اتملاف دمای بی  فضاهای کنمرلکنمرل

 ( ۶ وستیپ )ر  ك  به نمدهسطو  مجاور فضاهای کنمرل

ضریب عبور نور مرئی

کند  مقدار ای  وریب بی  صفر و ی ک ای  وریب سهمی از نور مرئی است که از پنجره گذر می
است  هر چه میزا، ای  وریب بیممر باشد، روشنایی طبیعی بیممری در اث ر ت اب  تورش ید ب ه 

 یابد می داتل ساتمما، راه

 ()ضریب هدایت حرارت

ع تنصری همگ  به وخامت ی ک مم ر، در حاش ت مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک ممر مرب
  اس تاتملاف دمای دو سطح طرفی  تنصر برابر یک درجه کل وی  ، در زمانی که گذردمیپایدار، 
 ت اس  [W/m.K]وریب هدایت حرارت واحد 

طبقه ساختمان

رار دارد  در محاسبه تعداد طبقات ی ا ش ماره شده ممواشی وبخمی از ساتمما، که بی  دو کف تما 
شود  به تبارت هر یک از طبقات یک ساتمما،، تراز همکف نیز به تنوا، یک طبقه محسوب می

ش ود، و همک ف طبق ه طبقه محسوب میدیگر، یک ساتمما، که تنها یک تراز همکف دارد یک
 گردد اول ی، تلقی می
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 عایق )عایق حرارت(

طور مؤثر کاه  ده د   بهگرما را از محیطی به محیطی دیگر مصاشح یا سیسمم مرکبی که انمقال 
دیگ ری نی ز مانن د  کاربردهایتلاوه بر کاه  انمقال حرارت،  ،تواندتایق حرارت می ،در مواردی

  رودبه ک ار م یمعادل تایق حرارت  «تایق»، کلمه مبحث  باربری، صدابندی داشمه باشد  در ای
  تواند تایق حرارت محسوب شود ، هوا نیز میتحت شرایط ویژه

شود که دارای وریب هدایت ح رارت تایق حرارت وابل اسمفاده در ساتمما، به تایقی اطلاق می
  باشد W.K2m ۵/۱/یا بیممر از  و مقاومت حرارتی مساوی W/m.K ۱۶۵/۱کممر یا مساوی 

 کاری حرارتی )گرمابندی(عایق

  سیسمم یمحدود کرد، میزا، انمقال حرارت در اجزای ساتممان برای یهای حرارتاسمفاده از تایق
 کاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد: تایق
ای بیم مر ش دهمم خص از حد تیتایق حراربه همراه سمة تارجی مقاومت حرارتی کل پو -

  ؛باشد
ای بیممر نباشد شدهوریب هدایت حرارتی تایق مصرفی از حد ممخص -

ت وا، مقاوم ت حرارت ی می ،در پوسمة تارجی مورد نیازمصاشح در برتی موارد، با انمخاب مناسب 
   کردتأمی   یتتایق حرار اسمفاده ازدر مقررات را بدو،  یادشده

فضاهای در کاری حرارتی مناسب تناصر ساتمما،، تأمی  و حفظ یسای  حرارتی در صورت تایق
 گردد  می پذیرامکا،جویی در مصرف انرژی با صرفه یسانی و بهشده کنمرل

سیسممی با چن دی  ک ارییی ص ورت  بایک ماده یا مصاشح تاص یا  ةوسیل بهکاری حرارتی تایق
  داشمه باش دحرارتی را نیز  تواند در تی  حال نق  تایقای مثال، یک دیوار باربر میگیرد  برمی

 به جدار اوافه شود   ،تنوا، تایق حرارتبه صرفاً ،ای ویژهموارد، شاز  است شایه بیممروشی در 

 از داخل کاری حرارتیعایق

که با افزود، یک شایه تایق حرارت در سمت داتل ص ورت  ،کاری حرارتی اجزای ساتممانیتایق
 گیرد  می
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 از خارج کاری حرارتیعایق

ت تارج ص ورت که با افزود، یک شایه تایق حرارت در سم ،کاری حرارتی اجزای ساتممانیتایق
 گیرد  می

 کاری حرارتی پیرامونیعایق

در مجاورت و امم داد دیواره ای پوس مة  ،کاری حرارتی با تروی محدود در کف روی تاكتایق
 تارجی ساتمما، 

کاری حرارتی همگنعایق

 ،ایای و غیر سازهاتم از سازه، کاری حرارتی که در ی، مصاشح ساتممانی مصرف شدهنوتی تایق
 باشد  داشمه زیادیمقاومت حرارتی  ،در بخ  اتظم وخامت پوسمة تارجی )دیوار، سقف، کف(

 عناصر ساختمانی

 استساتمه شدهای طراحی و ای یا غیر سازهتأمی  نیازهای سازهبرای هایی از ساتمما، که بخ 
 بازشو(   و )مانند با ، سقف، دیوار کندمی تأمی  ساتمما، را یکپارچگیو در پیوند با یکدیگر، 

عوامل ویژه

)ر ك  کنندمی ، تعیی جویی در مصرف انرژیصرفه میزا،از نظر  را، اتمما،تواملی که ووعیت س
  (  ۸-۸-۸۱ بخ  به

شدهکنترلفضای 

، س رمایی اتزی ه ا توس ط تجهت ل ی،اد یه وا دمایداتل ساتمما، که  یاز فضا ییهابخ 
مطبوع کنمرل شود  هیو تهو اییگرم
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نشدهفضای کنترل

نیست )همانند درز  های،بر گیرنده در  شدهکنمرلفضای هایی از فضای ساتمما، که تعریف بخ 
های فاو د پایان هیی ک ه ه اه ا و پارکینگها، داشا،ب ی  دو س اتمما،، راه پل ههوابندشده انقطاع 
 (  اندیو سرمایم یگرمایم

 کاربری ساختمان

 ریزی )ر ك  ب هسازما، مدیریت و برنام ه از سویشده بندی ارائهنوع کاربرد ساتمما، طبق گروه
« ک اربری»جای واژه ذکر است که در برتی مباحث مقررات ملی ساتمما،، ب ه   شایا،(۴ وستیپ

  استکار رفمهبه« تصرفنحوة »ت تبار

کف

نم ده ی ا فضای کنمرل ،شده، و در پایی  با تاكی کنمرلیکه در باشا با فضا تنصر ساتممانی افقی
 شود رجی ساتمما، محسوب میفضای تارجی در تماس است  کف بخمی از پوسمة تا

کفایت نور روز

ش ده ش دت روش نایی در ساتات مورد اسمفاده فضا در طول سال، که حداول می زا، تعیی درصد 
 گردد می تأمی  کار( توسط نور روزسطح  منطقه موردنظر )

کفایت نور روز در فضا

شده برای حداول میزا، شدت روشنایی تعیی که ، منطقه موردنظر )سطح کار(درصدی از مساحت 
  شودمی تأمی  درصد ساتات تعیی  شده در طول سال

قطع و وصل  دیکل

روش وطع و وصل،   ی  با اییروشنا یهاچراغ ایمدارها و  د،کر وطع و وصل یبرا دیکلیک نوع 
مدار  ا،یمحدود به مقدار جر ،یتاد طیطور تا  و در شرابه ییروشنا سممیمساحت تحت پوش  س

 وطع و وصل مدار است  دیکل ینام ا،یمدار و جر یمحافظم دیکل ،ییروشنا
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(PLC) یزیرقابل برنامه کیکننده اتوماتکنترل

 ریو س ا ییروشنا یشده و در مدارها یزیربرنامه کیفرما، و کنمرل اتومات یکننده براکنمرل   یا
و  یزیرممعارف ش امل برنام ه یهاتیوابل یحداول دارا سممیس  ی  ارودیکار مبه یبرو یمدارها
و  ا،فرم  یتا چن د کان ال تروج  کی یدارا ،یتکرار ایو  یمقطع ،یاروزانه، دوره ،یساتم میتنظ

ص ورت مس مقل، ب ر هر کانال به یزیرو برنامه میتنظ یبرا دیو صفحه کل  یکنمرل، صفحه نما
  باشدیم د،یتوش یاساس ممخصات فن

 نامه فنی معتبرگواهی

نام ه مدرك فنی تأییدکننده کارایی یک محصول و انطباق ی، با مقررات مل ی س اتمما،  گواهی
شود، و تاریخ اتمباری دارد که باید در زم ا، صادر می یوانون تیصلاح ینهاد دارافنی توسط یک 

  ددبررسی شود و از معمبر بود، ی، اطمینا، حاصل گر اجرای ساتمما،طراحی و 

)حرارتی( آسایش ةمحدود

کنندگا، در ، یا اس مفادهاساکن %۱۱شرایط حرارتی و رطوبمی که حدود شده برای محدوده تعریف
   دارنداحساس یسای   از نظر حرارتی ی،

مقاومت حرارتی

معکوس شار حرارتی گذرنده از شای ه، زم انی از یک جدار:  (توپر) همگ مقاومت حرارتی یک شایه 
ش ده از مص اشح تمکیل که اتملاف دمای سطو  محصورکننده شایه یک درجه باشد  برای یک شایه

   ی، به وریب هدایت حرارتیشایه نسبت وخامت همگ ، مقاومت حرارتی برابر است با 

ارتی یک شایه هوای محبوس در یک جدار: مقاومت حرارتی مع ادل ی ک شای ه ه وای مقاومت حر
زم ا، ص ورت ص ورت هممحبوس که در ی، انمقال حرارت از طریق هدایت، همرفت و ت اب ، به

معکوس شار حرارت ی اس ت، زم انی ک ه اتمل اف )شایه هوای محبوس( گیرد  مقاومت حرارتی می
 یک درجه باشد شایه هوا دمای سطو  محصورکننده 
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وریب تبادل حرارت در معکوس جدار:  (یا تارجی)مقاومت حرارتی شایه هوای مجاور سطح داتلی 
 اتلی )یا تارجی( جدار، زمانی که اتمل افشار حرارتی گذرنده از سطح د، و یا معکوس سطح جدار

   دمای بی  سطح داتلی )یا تارجی( جدار و هوای محیط داتل )یا تارج( یک درجه باشد

  س تهاهای هر ی ک از شایهاز چند شایه مساوی با مجموع مقاومت مممکل جدارمقاومت حرارتی 
  است  K/W]2[mی،   یکایشود و می نمایانده  R  مقاومت حرارتی با

 نشت هوا

و مجراه ایی غی ر از از مناف ذ نم ده، صورت ناتواسمه و کنمرلبه ،تروج هوا در ساتمما، یاورود 
  استبینی شدهی پتعویض هوا  برایکه  یهایمحل

نهاد دارای صلاحیت قانونی

 ینه اد دارااس ت  تأیی د گردیده ش دهنهادی که صلاحیت ی،، برای انج ا  ش ر  ت دمات تعیی 
 غیر از برچسب انرژی تجهی زات،شده در ای  مبحث، بهرد مطر ی، برای تمامی مواوانون تیصلاح

   گرددممخص می وشهرسازیتوسط دفمر تدوی  مقررات ملی ساتمما، و یا وزارت راه

 ،«کارایی ان رژی»و « نیاز انرژی»های سازی مورد اسمفاده در روشافزارهای شبیهدر تصوص نر 
مقررات  ۸۱کمیمه تخصصی مبحث افزار نر و تأیید گذاری صحهنهاد دارای صلاحیت وانونی برای 

  استملی ساتمما، 

واحد مسکونی

ک ه امکان ات کام ل و مس مقل )ت واب، ت وراك،  ،مممکل از یک اتاق یا بیم مر ،واحد تانه یک
 نفر یا بیممر در ی، فراهم باشد   و بهداشت( برای زندگی یک وپزپخت

 هوابندی

ی،  ةدهنداز طریق پوسمه یا درزهای تناصر تمکیل ،تروج هوا وجلوگیری از ورود 
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هابندی ساختمانگروهکننده و بندی عوامل ویژه تعیینگونه  91-2-2

ک ه در ای   مبح ث ب رای پوس مة ت ارجی  ،در مص رف ان رژی اشزامیجویی میزا، صرفهحداول 
براس اس ای   توام ل   اس تاص لی وابس مه  ةوی ژ تامل سه، به استشدهها ممخص اتمما،س

کنندة گروه ساتمما،، به ورار زیر است:توامل ویژة اصلی تعیی   شوندبندی میگروهها ساتمما،
 ؛کاربری ساتمما، -
؛محل اسمقرار ساتمما، ( ساشانهسرمایی -گرمایی) انرژی درجه -
  ؛سطح زیربنای مفید ساتمما،تعداد طبقات و  -

 ها،بن دی س اتمما،و س پس ب ه گروهبندی هر ی ک از توام ل ف وق گونهابمدا به در ای  بخ ، 
   شودپرداتمه می

کنندهبندی عوامل ویژه تعیینگونه 91-2-2-9

بندی کاربری ساختمانگونه  91-2-2-9-9

ب رای تعی ی ش وند  د تقس یم می ، ب، ج،ها از نظر نوع ک اربری ب ه چه ار گ روه اش فساتمما،
 رجوع شود  ۴ وستیپبندی ساتمما، از نظر نوع کاربری به گونه

و ب ا ک اربری  ،ممرمرب ع ۸۵۱با مساحت بی  از  ،هایی از ساتمما،در صورتی که بخ  یا بخ 
زو فض اهای داتل ی ت ر س اتمما،( ج کاربری تمومی ساتمما، )کاربری بخ  بزرگ باممفاوت 

شود و مقررات مربوط ب ه  منظوربندی جداگانه برای هر بخ  گروه بایدساتمما، محسوب شود، 
 بندی رتایت شود ی، گروه

(سرمایی -گرمایی) انرژی درجهاز نظر  مناطق مختلف کشوربندی گونه  91-2-2-9-2

 سالانه 

:اندگونه، سه ساشانه( اییسرم -گرمایی) انرژی درجه از نظر ،مناطق مخملف کموردر ای  مبحث، 

 ؛ساشانه کم انرژی درجهمناطق دارای  -
؛مموسطساشانه  انرژی درجهمناطق دارای  -
  زیادساشانه  انرژی درجهمناطق دارای  -
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اند، ی ایس مگاه هواشناس یشهر کم ور، ک ه دارا ۸۴۵ساشانه  انرژی درجهبندی ، گونه3 وستیپدر 
است  در صورتی که شهر محل اسمقرار ساتمما، در ای  پیوست ذکر نم ده باش د، بای د شدهج در

 تری  ایسمگاه هواشناسی مندرج در ای  پیوست ملاك تمل ورار گیرد نزدیک

سطح زیربنای مفید ساختمانو  تعداد طبقاتبندی گونه 91-2-2-9-3

:انددو گونه به فیدسطح زیربنای متعداد طبقات و ها از نظر ساتمما،در ای  مبحث، 

؛ممرمربع ۸۱۱۱ ازکممر زیربنای مفید  باکممر طبقه و  ۱های ساتمما، -

یا بیممر  مساویزیربنای مفید طبقه یا با  ۱های با بی  از ساتمما،ها )دیگر ساتمما، -
 (ممرمربع ۸۱۱۱ از

گیری از انرژی خورشیدیبندی از نظر شرایط بهرهگونه  91-2-2-9-8

شوند:گونه تقسیم می دوگیری از انرژی تورشیدی، به ر شرایط بهرهاز نظ ،هاساتمما،

؛از انرژی تورشیدی مناسب گیریامکا، بهرهدارای های ساتمما، -

 ی گیری از انرژی تورشیدبهره دارای محدودیت درهای ساتمما، -

 وستیپابق شود که، مطگیری مناسب از انرژی تورشیدی شناتمه میساتممانی دارای امکا، بهره
در جهت جنوب شروی تا جن وب ی، نورگذر  مساحت جدارهای ، دارای نیاز غاشب سرمایی نباشد،3

و همچن ی  موان ع ت اب  ن ور تورش ید ب ه  ،اشدبمفید ساتمما،  زیربناینهم غربی بی  از یک
  شود بت به افق دیدهدرجه نس ۸۵ای کممر از ساتمما، با زاویه

گی ری از ان رژی دارای محدودیت در بهرهساتممانی که فاود یکی از شرایط فوق باشد، ساتمما، 
 شود شناتمه می تورشیدی

غیرمسکونیهای ساختماننحوة استفاده از بندی گونه  91-2-2-9-6

 گردد: تقسیم می گونهبه دو  ،اسمفاده ةاز نظر نحو ،های غیر مسکونیساتمما،

ک ه در ه ر  ایب ه گون ه ،منقطع: اسمفاده از ساتمما، )یا بخم ی از ی،( ةفاداسم -
در  کنمرل دم ادر روند اسمفاده ووفه بیفمد و بموا، ده ساتت  کمدست ،روزشبانه

محدودة ممعارف زما، اشغال فضاها را ممووف کرد 
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 ی فک ه تعرای ب ه گون همداو : اسمفاده از ساتمما، )ی ا بخم ی از ی،(  ةاسمفاد -
صادق نباشد  ی، براسمفاده منقطع 

شوند:مداو  تلقی می ةبا اسمفادتنوا، فضاهای بهمنقطع،  ةفضاهای با اسمفاد، های زیردر حاشت

؛(۸ وستیپ اینرسی حرارتی زیاد جدارهای فضاهای مربوط )ر ك  به -

 ةزی ر مح دود سلس یوس ةدرج  4ی  از ب  فضا یهواتد  امکا، کاه  دمای  -
 سلس یوس ةدرج 4به مقدار  بی  از  افزای  ی، تد  امکا، یا شده تعیی دمای 
 برداری ساتمما، بهرهتد  های برای زما،شده تعیی دمای  ةمحدود باشای

هاساختمان گروهتعیین   91-2-2-2

تعی ی  ت ابمدا گروه س اتمما،طبق ووابط مندرج در ای  مبحث، شاز  اس ،برای طراحی ساتمما،
 ها به ورار زیر است:چهارگانة ساتمما،های گروه ،ای  مبحث  در گردد

  ؛جویی در مصرف انرژیصرفه در اوشویت باشا از نظر هایساتمما، :۸گروه  -

 ؛جویی در مصرف انرژیصرفه در اوشویت مموسط از نظر هایساتمما،: ۸گروه  -

 ؛جویی در مصرف انرژیصرفه ر اوشویت پایی  از نظرد هایساتمما،: 3گروه  -

؛جویی در مصرف انرژیصرفه پایی  از نظربسیار در اوشویت  هایساتمما،: ۴گروه  -

ای    ۴ وس تیپپس از تعیی  توامل ویژة اصلی و براس اس ج دول من درج در  ها،گروه ساتمما،
بن دی ف وق گروه «۴ ی ا 3، ۸، ۸ساتمما، گ روه »مراد از ای  مبحث، در شود  مبحث، تعیی  می

  است

، با اسمفاده از یکی از ۴-۸۱باید، تلاوه بر رتایت ووابط اجباری بخ   3تا  ۸ روههای گساتمما،
رتایت ، تنها ۴های گروه در مورد ساتمما،  طراحی شوند ۸-3-۸۱ بخ  شده درهای تعیی روش

  اشزامی است ای  مبحث ۴-۸۱ فصلووابط اجباری 
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امقررات کلی طراحی و اجر  91-3

جوئی در مص رف برای تأیید س اتمما، از نظ ر و وابط ص رفه مدارك مورد نیازشاز  است تمامی 
افزارهای و نر  یماده گردد  روش ۸-3-۸۱مطابق ووابط بند  ،ساتمما، ةاتذ پروانانرژی در زما، 
 ای  مبحث باشند  ۸-3-۸۱شده برای طراحی نیز باید مطابق بند در نظر گرفمه

از نظار ضاوابطبارای تأییاد سااختمان  مدارك مورد نیااز  91-3-9

ساختمان ةاخذ پروانجوئی در مصرف انرژی در زمان صرفه

یی د س اتمما، از نظ ر و وابط أت ب رای ،در زما، اتذ پروانه ساتمما،، ش از  اس ت م دارك زی ر
 ارائه گردد: ،جویی در مصرف انرژیصرفه

انرژی ستیلچک  91-3-9-9

شیست انرژی باید حاوی اطلاتات زیر باشد:چک
 ما، )شامل یدرس، ممخصات ماشک و    (ممخصات ساتم -اشف
 ؛(۴ وستیپ و ۸-۸-۸-۸-۸۱زیربند  کاربری ساتمما، )مطابق -ب
؛(3 وستیپو  ۸-۸-۸-۸-۸۱زیربند  ساتمما، )مطابق محل اسمقرارانرژی ساشانة  درجه -پ
 ؛(3-۸-۸-۸-۸۱زیربند سطح زیربنای مفید ساتمما، )مطابق  -ت
تعیی  ۸-۸-۸-۸۱ بند و مطابق یاد شده توامل ویژه اصلیگروه ساتمما، )که بر اساس  -ث

؛(شودمی
؛(۵-۸-۸-۸-۸۱زیربند مطابق ، اسمفاده از ساتمما، )منقطع یا غیرمنقطعة نحو -ج
؛۸-3-۸۱، مطابق بخ  ساتمما،طراحی  برایروش مورد اسمفاده  -چ
اطلاتات مهندس طرا  و تاریخ طراحی - 
رتبه انرژی ساتمما، -خ
 ممخصات کلی تناصر پوسمه تارجی )ورایب انمقال حرارت طر  و مرجع( -د
، مط  ابق بن  دس  اتمما،در حرارت  ی مص  رفی ه  ای مص  اشح و تایق ممخص  ات فن  ی -ذ

و ارائ  ه تص  ویر ص  فحات م  ورد اس  مفاده از مرج  ع م  ورد نظ  ر )از جمل  ه  ۸۱-۴-۸-۸ 
 مبحث(؛ ۱و  4های پیوست

:تارجی ساتمما، ةپوسم ةدهندتمکیلحرارتی جدارهای ممخصات  -ر

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۴۱

ش ده در ی، ب ا توج ه ب ه های فنی مورد اسمفاده و اشزامات تعیی حلمجموته راه -۸
 ای  مبحث؛ ۱، مطابق پیوست  های،کاری حرارتی ة تایقمووعیت جدارها و نحو

، مطابق ، در صورت اسمفاده از روش تجویزی(طر  و مرجع)حرارتی  هایمقاومت -۸
؛۵-۸۱فصل 

یک ی از، در ص ورت اس مفاده از س اتمما، (طر  و مرج ع)یب انمقال حرارت اور -3
، یا نیاز انرژی مطابق فص ل ۶-۸۱ای )کارکردی( مطابق فصل موازنه ایهروش
 ؛۱-۸۱یا کارایی انرژی مطابق فصل  ۸۱-4

وری انرژی ها و نورگیرهای سقفی )طر  و مرجع( و بهرهپنجره جزئیات مربوط به -۴
)وریب انمقال حرارت، وریب بهره گرمایی تورشیدی، وریب تبور مرئی(؛ های،

، در صورت اسمفاده از روش نیاز انرژی ساتمما،، (طر  و مرجع)مقدار نیاز انرژی ساتمما،  -ز
 ؛4-۸۱مطابق فصل 

، در صورت اس مفاده از روش ک ارایی (طر  و مرجع)مقدار مصرف انرژی ساشانه ساتمما،  -ژ
 ۱-۸۱انرژی ساتمما،، مطابق فصل 

و ممخص ات فن ی  تأسیس ات مک انیکی )ط ر  و مرج ع(های ممخصات کلی سیسمم -س
یب گ ر (، و  ت أمی  ، تهویه و تهوی ة مطب وع وگرمایی و سرمایی)های مکانیکی سیسمم

 ؛3-3-۴-۸۱بازدهی انرژی تجهیزات مورد اسمفاده، مطابق بند 
ارائه دفمرچه محاسبات مکانیکی )شامل محاس بات ب ار س رمایی و گرم ایی س اتمما،،  -ش

زات تأسیسات مک انیکی( در ص ورت طراح ی ب ا یک ی از تعیی  ظرفیت و بازدهی تجهی

 ؛«کارایی انرژی»و یا « نیاز انرژی»های روش
و ممخص ات فن ی  اشکمریکی و تجهیزات )ط ر  و مرج ع(های ممخصات کلی سیسمم -ص

 های روشنایی(،و سیسمم اشکمریکی های بروی )شامل موتورهایسیسمم
ه ای تجدیدپ ذیر  در های بر پایه انرژیسامانهانرژی توسط  تأمی  امکا، یا تد  امکا، -ض

 ، شاز  است موارد زیر ممخص گردد:تأمی  صورت وجود امکا،
م ورد نی از، و ب ازدهی  های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیسممممخصات فنی  -۸

 ؛۵-۴-۸۱ بخ انرژی تجهیزات مورد اسمفاده، مطابق 
ه ای انرژی هی ب ر پاهای سیس ممتوسط  تأمی  حداکثر میزا، برق و گرمای وابل -۸

؛۵-۴-۸۱ بخ مطابق ، تجدیدپذیر
های ب  ر پای  هش  ده ب  رای نص  ب س  امانهبینیپی  ه  ایمحلجانم  ایی و مم  راژ  -3

 ؛۵-۴-۸۱ بخ مطابق  ،های تجدیدپذیرانرژی
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ه  ای انرژی هی  ب  ر پاهای سیس  مماتص  ال ش  ده ب  رای تمهی  دات در نظ  ر گرفمه -۴
بخ  مط ابق  ،های تأسیس ات مک انیکی و اشکمریک یب ه سیس مم تجدیدپ ذیر

 ۸۱-۴-۵ 

انرژی سازیمدل اطلاعات 91-3-9-2

انرژی، اطلاتات زیر نیز  ستیشچکتلاوه بر  ،انرژی کارایی و انرژی نیاز روش از اسمفاده صورت در
 باید ارائه شوند:

شده، شامل میزا، مصرف انرژی ساشانه ساتمما، های انجا ای از محاسبات و تحلیلتلاصه -
دیر کارایی ان رژی ب ا اس مفاده از مق ا روشمرجع و ساتمما، طر  )در صورت اسمفاده از 

مصرف تنها محاسبات مربوط به ساتمما، طر  ارائه شود( معیار
 افزاری که برای محاسبات مورد اسمفاده ورار گرفمه استممخصات نر  -
های احمماشی ممخص ات فن ی بر در ساتمما،، و تفاوتفهرست امکانات و تجهیزات انرژی -

با ممخصات اسماندارد های،
شده در ای  روش طراحیا اشزامات در نظر گرفمهفهرست انطباق موارد مخملف ب -
 شدهو فرویات در نظر گرفمه سازیمدلروش  -
افزار و میزا، مصرف انرژی تفکیکی روشنایی، تجهی زات داتل ی، های نر اطلاتات تروجی -

ه ا و دیگ ر تجهی زات ف  ،یس رمای، سیس مم یگرم ایسیسمم مصرفی،  گر یب سیسمم
باشد  ها(نظیر پمپسیسمم تهویه مطبوع )

افزارتطاهای احمماشی اتلا  شده توسط نر  -

های ساختماننقشه  91-3-9-3

ت ارجی  ةشامل پلا، طبقات، پلا، با ، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوس م ،های ساتمما،نقمه
های پلا، هسمند  در نقمه های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات اشکمریکی ساتمما،، نقمهساتمما،

س اتمما، از نظ ر  کاری حرارتی ممناسب با گروهمحل تایقباید ات، پلا، با ، نماها و مقاطع، طبق
 ممخص شده باشد   (۴ وستیپ) جویی در مصرف انرژیمیزا، صرفه

)ب ر   ۸:۸۱ ی ا ۸:۵، ۸:۸، ۸:۸هایی از وبی ل تارجی ساتمما، باید با مقیاس ةجزئیات اجرایی پوسم
ک اری حرارت ی و ممخص ات فن ی مص اشح اج رای تایقة نحو های،و در  ؛حسب نیاز( تهیه شوند

 شده باشد   ممخصتارجی  ةپوسم ةدهندتمکیل
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های توشید، توزیع و کنمرل مصرف انرژی، ج داول های تأسیسات مکانیکی باید شامل سیسممنقمه
 من دی نیازها، منابع و کلیه اج زاها، کانالشوشهکاری یقتاممخصات تجهیزات مکانیکی و جزئیات 

 باشند  حرارتی کاریبه تایق

های شاز  های تأسیسات بروی باید ودرت برق مصرفی، ممخصات فنی تمومی و یادداشتدر نقمه
ها، وس ایل، کار رفمه در طر  تأسیسات برو ی از جمل ه ش واز ، دس مگاهههای بو مورد نیاز سیسمم

های تأسیسات ممخص و ذکر شده و سیسمم کنندهکنمرلیا  کنندهمصرفت و دیگر اجزای تجهیزا
ها، وس ایل، تجهی زات، های تأسیسات برق نما، دهنده مح ل فیزیک ی ش واز ، دس مگاهنیز نقمه
های طر  تأسیسات برق باش د )ب رای جزئی ات ها، مدارها و دیگر اجزای مورد نیاز سیسممدیاگرا 

 سیزدهم مقررات ملی ساتمما، رجوع شود(  بیممر به مبحث

و در م وارد  ؛بای د ارائ ه گ ردد ی،های مربوط به تمامی طبقات ، نقمهساتمما، در صورت احداث
اطلات ات مرب وط ب ه واح د ی ا  ةبهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه ساتمما،، تنه ا ارائ 

ب رده و های ن ا افی است  تمامی نقمهک تواهد گرفتصورت  های،واحدهای مسمقل که تغییر در 
 ممخصات فنی مربوط باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طرا  برسد  

درافزارهاای نرم کارگیریباه ومختلف طراحای های روش  91-3-2

هماهنگی با مقررات

 ۸-۸-3-۸۱مقررات مل ی س اتمما، ب ه چه ار روش مخمل ف ذک ر ش ده در  ۸۱رتایت مبحث 
 پذیر است  امکا،

(، ۴-۸۱در ای  مبحث، تلاوه بر ووابطی که شاز  است در تمامی شرایط رتایت گردد )موارد فصل 
(، ک ه بای د ۱-۸۱تا  ۵-۸۱های و فصل ۸-۸-3-۸۱بند است )چهار روش طراحی نیز مطر  شده

چه ار روش  با اسمفاده از یکی از ای   ۸-۸-۸۱شده در بخ  های تعیی طراحی انرژی ساتمما،
 صورت گیرد 

طراحیهای روش  91-3-2-9

است:شر  زیر تعریف گردیده، به۸۱چهار روش اصلی طراحی مطابق مبحث 
 ۵-۸۱ فصلمطابق  روش تجویزی -
۶-۸۱ فصلای )کارکردی(، مطابق روش موازنه -
 4-۸۱ فصلروش نیاز انرژی ساتمما،، مطابق  -
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۱-۸۱ فصلروش کارایی انرژی ساتمما،، مطابق  -

ه فراین د طراح ی اند ک ش ده ای در نظر گرفم هگونهای و نیاز انرژی بهتجویزی، موازنههای روش
پوسمه تارجی، تأسیسات مکانیکی و اشکمریکی مسمقل از یکدیگر باشد  بر تلاف ای   س ه روش، 

 ش کل در صورت یکپارچه و تلفیقی اس ت روش کارایی انرژی ساتمما، مسملز  انجا  طراحی به
ار روش ارائه شده در ای  مبح ث نم ا، داده ش ده نمودار مراحل مخملف طراحی در چه ۸۱-3-۸

 است 

نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث 9-3-91 شکل

 از ت وا،می ها، در تم امی م واردس اتمما، ان واع مقررات ملی در ۸۱برای کنمرل رتایت مبحث 
ه ای روشب رای اس مفاده از  ام ا گرف ت، به رهنیاز انرژی و کارایی ان رژی س اتمما،  هایروش

 هایی به شر  زیر وجود دارد:ای محدودیتو موازنه تجویزی
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ای )کارکردی(و موازنه تجویزی هایشرایط لازم برای استفاده از روش 91-3-2-9-9

ش رط زی ر  چه ار قت تحق تنه ا در ص ور(ی)ک ارکرد یاو موازنه یزیتجو یهاروشاده از فاسم
:مجاز استزما،( صورت هم)به

ت ر از نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما )برای هر یک از نماهای س اتمما،( کم (اشف
؛درصد باشد ۴۱

؛ممرمربع باشد ۸۱۱۱زیربنای مفید ساتمما، کممر از  (ب
 ،باشدنطبقه  ۱از  بیممرتعداد طبقات  پ(
های ص ادر ش ده توس  ط وزارت نام هها و بخ اشعملدر دس مورممنوتی ت و مح دودیمی  ت(

محل ورارگیری ساتمما، )اسما،، ش هر،    ( و ممخص ات ی،  با توجه به ،وشهرسازیراه
 در ای  تصوص، وجود نداشمه باشد)تعداد طبقات، ممراژ، کاربری،    (، 

های طراحی ارائه شدههای روشمعرفی ویژگی 91-3-2-9-2

است  ه شده در ای  مبحث نما، داده شدههای چهار روش طراحی ارائویژگی ۸-3-۸۱جدول در 

ها اودا  به طراحی تواند با در نظر گرفم  شرایط و امکانات پروژه بر اساس یکی از روشطرا  می
نماید 
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*های مختلف طراحیهای روشژگیوی  9-3-91جدول 

یانرژ ییکارایانرژ ازینیاموازنهیزیتجو های طراحیروش

سهولت 

یطراح

به محاسبات  ازین یپوسته خارج
 عددی

محاسبه ساده با 
افزارهای نرم

کاربرگی )نظیر 
excel)

 یسازهیشب نیاز به
 یافزار( برا)با نرم

 ازین زانیم نییتع
انهیسال یانرژ

 نیاز به
 یسازهیشب

یکپارچه 
افزار()با نرم

 نییتع یبرا
مصرف  زانیم

انهیسال یانرژ

به محاسبات  ازین یکیمکان ساتیتأس
 عددی

به محاسبات  ازین
عددی

به محاسبات  ازین
عددی

به محاسبات  ازین یبرق ساتیتأس
 عددی

به محاسبات  ازین
عددی

به محاسبات  ازین
عددی

امکان 

یابیدست

به  

 یهاحلراه

یاقتصاد

پوسته خارجی
صورت جزئیبهصورت جزئی به

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات برقی

سهولت

کنترل، 

نظارت

دهیچینسبتاً پنسبتاً سادهسادهیپوسته خارج

دهیچیپ سادهسادهسادهیکیمکان ساتیتأس

سادهسادهسادهیبرق ساتیتأس

ربردکا دامنه

های ساختمان
شده در بخش تعیین
و بخش  91-9-9

91-3-2-9-9

های ساختمان
شده در بخش تعیین
و بخش  91-9-9

91-3-2-9-9

های ساختمان
شده در بخش تعیین

91-9-9

های ساختمان
شده در تعیین
9-9-91بخش 

نیاز به 

متخصص 

انرژی 

 یبرا

یطراح

پوسته خارجی
خصص مت به نیاز

 انرژی برای
 سازیمدل

د به کار ننیازم
گروهی 

متخصصین 
مختلف آشنا با 

 سازیمدل
انرژی

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات برقی

صورت جزئی بهیکپارچهوصورت امکان طراحی به
بین اجزای پوسته )

(خارجی

صورت جزئی به
بین اجزای پوسته )

(خارجی
پذیرکاملا امکا،= ،پذیر= امکا،= غیرممک ،  × * توویحات:

( مورد تأییدافزارهایابزارهای تحلیلی )نرم  91-3-2-2

ای یان هافزاره ای راباید نر  د اسمفاده برای تحلیل میزا، مصرف انرژی در ساتمما،رابزارهای مو
  باش ند و انونی و مورد تأیید نهاد دارای ص لاحیت معمبربر اساس اسمانداردهای  اتمبارسنجی شده

 د:نزیر باشهای مل ویژگیاافزارها باید شای  نر 

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۵۵

ارزیابی ح داول ده افزار باید وابلیت افزار )نر امکا، تعریف مناطق حرارتی جداگانه در نر  اشف(
 ،(داشمه باشدرا  ،زما،طور همبهمنطقه حرارتی، 

، روزانه، ماهانه و ساتمی) انیزمهای گا  امکا، ارزیابی تملکرد انرژی ساتمما، به صورت ب(
 ،ساشانه(

اولیمی )دما، رطوبت، جریا، باد و    ( به صورت ساتمی های وابلیت دریافت داده دارا بود، پ(
 epw و tmy ممداول نظیر های فرمت شبدر واو 
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ضوابط اجباری  91-8

اشزامی است طراحی، های تمامی روش در تمامی موارد و فصلشده در ای  رتایت ووابط تعیی 

دیگری نی ز  مبحث(، منطبق با مقررات، ووابط۴ وستیپ)مطابق  3تا  ۸گروه های برای ساتمما،
 است مخملف طراحی ارائه گردیدههای ، برای روش۱-۸۱تا  ۵-۸۱باید رتایت شود که در فصول 

شده در ای  مبحث، رتایت اص ول کل ی مط ر  در صورت طراحی با هر یک از چهار روش مطر 
شده اشزامی است  تلاوه بر ای ، ووابط تمومی مطر  برای پوسمه اتخاذهای برای هریک از روش

ده نیز اشزامی است  رتایت ووابط اتمصاصی مطر  برای شاتخاذهای تارجی، در هر یک از روش
های یور است که هدف طراحی ساتمما،انرژی تنها زمانی اشزا انرژی و بسیار کمکمهای ساتمما،

تبارت دیگ ر، در ص ورتی ک ه ط را  مای ل باش د س اتمما، به انرژی باشد انرژی و بسیار کمکم
های منطب ق ب ا ش ده ب رای س اتمما،ر و وابط تعریفبمصرف طراحی نماید، شاز  است تلاوهکم

های های مخملف طراحی، برای ساتمما،، معیارهای مضاتفی نیز، که در روش۸۱مقررات مبحث 
 اند، رتایت شوند شده انرژی در نظر گرفمهانرژی و بسیار کمکم

بس یار  یاانرژی های کمشده برای ساتمما،معیارهای تعیی  اصول کلی و تمامی در صورت رتایت
 گردد به ساتمما، فراهم می هاانرژی، امکا، اطلاق ای  تنوا،کم

الزامات کلی  91-8-9

ش ده رتایت و وابط تعیی ، ۴تا  ۸گروه  هایساتمما،)نوسازی(  نوهای پروژهدر تصوص تمامی 
، طراح ی 3ت ا  ۸های گ روه ، شاز  است برای س اتمما،اشزامی است  تلاوه بر ای  ۴-۸۱در فصل 

 انجا  شود  ۱-۸۱تا  ۵-۸۱های شده در فصلهای مطر مطابق یکی از روش

شود: زیر توصیه می موارد نیزبهسازی بازنوسازی و های تمامی پروژهمورد در 

اشزام ات مرب وط ب ه اشامک ا، حمیبهسازی اساسی، های بازنوسازی و در مورد تمامی پروژه -
 ( مورد رتایت ورار گیرد؛نوسازیهای نو )ساتمما،

در ح دی  مقاوم ت حرارت ی نم ا اشامک ا،حمیمحدود به نما باشد، بهسازی در صورتی که  -
بخ   شده در روش تجویزی )ر ك  بهمقادیر تعیی  زمساوی یا بیممر ا افزای  یابد که

  شود؛( ۸۱-۵-۸
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بخ  روباز ساتمما، و تب دیل ی، ب ه یک محدود به مسقف کرد، بهسازی در صورتی که  -
در ش ده وس مت بهسازیمقاومت حرارت ی تناص ر  اشامکا،حمیشده باشد، فضای کنمرل

 شده در روش تج ویزی )ر ك  ب هاز مقادیر تعیی افزای  یابد که مساوی یا بیممر  حدی
 شود( ۸-۵-۸۱ بخ 

پوستة خارجی ساختمان  91-8-2

یحرارت کاریهای عایقمشخصات فیزیکی مصالح و سیستم91-8-2-9

های تایق حرارت از مصاشح و سیسممها ،کاری حرارتی ساتمماکه برای تایقصورتیر د (اشف
جزئی ات کلی ه ج دارهای ت ارجی و داتل ی س اتمما،، ، شاز  است شودممعارف اسمفاده 
و ریب ه دایت حرارت ی،  مانن دمصاشح مورد اسمفاده در ای   جزئی ات، ممخصات فنی 

ها و مراجع مورد اسمفاده برای اسمخراج ممخصات تایق پوش  محافظ احمماشی، چگاشی
درج شده باشند  ۸۱ها و مدارك مربوط به محاسبات مبحث ی مذکور در نقمهفن

و  4 وس تیپج داول ممخصات فنی مصاشح باید از مراجع معمبر تلم ی و فن ی، از جمل ه  (ب
خراج شوند و تصویر صفحات مورد اسمفاده مد نظر جزء مدارك اسمای  مبحث،  ۱ وستیپ

 باشد   ۸۱مربوط به محاسبات مبحث 
که ممخصات فنی  تصوصیهبساتممانی مقادیر مربوط به مصاشح یا اجزای  ی کهدر صورت (پ

دارای ص لاحیت  هاینهاد توسطشده مطر  دیگرمنابع  و، ۱ وستیپو  4 وستیپ در های،
ممخص ات حرارت ی مقادیر و توشیداتی با که ای مدتی باشد یا سازنده، یافت نمود وانونی

فنی معمب ر  گواهی، شاز  است تروه کرده استمراجع معمبر  شده درتعیی بهمر از مقادیر 
ی ا  ،ح رارت ه دایتحاوی ورایب گواهی فنی باید   ك گرددمدار ةومیم اتمحصوشی، 

چگاشی های مورد اسمفاده در طراحی ساتمما،، با وخامت محصول،های حرارتی مقاومت
، ص ورت  در ای   باشد محصول ةجانبارزیابی همه برایو دیگر ممخصات فنی مورد نیاز 

و محاس بات مل اك تم ل  فنی، تا زما، اتمبار ی،، در طراح ی گواهیدر  ذکرشدهمقادیر 
گیری از محصوشات دارای برچسب انرژی، به ای  نکمه باید توجه شود که بهره  تواهد بود
، تا حد امکا، در با تملکرد حرارتی بهبودیافمههای حرارتی یا در و پنجرههای مانند تایق

 اوشویت ورار گیرد  
های ساتمما، در جدار حرارتی ، از تایق۸۱که برای رتایت مقررات ملی مبحث در صورتی (ت

ها، گواهی فنی مربوط به تایق مورد نظر ک ه اسمفاده شود، باید وبل از شروع اجرای جدار
، جهت تأیید به ناظر س اتمما، ارائ ه است "اشف"حاوی ممخصات فنی ذکر شده در بند 

 شود 
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باشد، رسیده ا،یپا بهنامه فنی محصول مورد اسمفاده اگر در زما، اجرا، مدت اتمبار گواهی (ث
نامه فنی معمبر( دیگری که ممخصات ممابه یا ی، را با محصول )دارای گواهیاست شاز  

ک ه ب رای  اس تبهمر دارد جایگزی  شود  در صورت تد  وجود چن ی  محص وشی، ش از  
شده در طراحی، وخامت شایه تایق حرارتی، ب ر مبن ای تعیی های یابی به مقاومتدست

 ، بازبینی شود 4 وستیپشده در مقادیر ارائه

پوسته خارجیغیر نورگذر مشخصات حداقل جدارهای   91-8-2-2

 ساختمان

تواند ممفاوت باشد، وشی در تمامی ممخصات حرارتی جدارهای مخملف، بسمه به روش طراحی می
 ۸-۸-۸۱های بن د س اتمما، پوس مه ت ارجیشرایط، شاز  است مقاومت حرارتی تمامی جدارهای 

 باشد: ۸-۴-۸۱جدول بی  از مقادیر ارائه شده در 

ارهای پوسته خارجی ساختمانحداقل لازم برای جدهای مقاومت  9-8-91جدول 

[K/W2m.مقاومت حرارتی حداقل ]

۰۵/۵دیوار

۰۵/۵بام

۵۰/۵کف در تماس با هوا

مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان  91-8-2-3

از نظ ر تملک رد حرارت ی تعری ف  گ روه 3ای، در مورد جدارهای نورگذر، نظیر پنجره و درپنج ره

تلاوه بر ای ، شاز  است موارد زیر در ارتباط با جدارهای نورگذر م ورد  ( ۸-۴-۸۱جدول ) استشده
رتایت ورار گیرد:

گیری از روشنایی بهره هیچ وجه مانعنباید بههای مورد اسمفاده برای جدارهای نورگذر شیمه -
ب ه و ریب به ره    برای ای  منظور، شاز  است نسبت و ریب تب ور مرئ یشوندطبیعی 

 باشد  ۱/۸گرمایی تورشیدی بیممر از 
تجهیزات با تملکرد حرارتی بهب ود یافم ه، ش از  اس ت ها و یا در صورت اسمفاده از فریورده -

ی( در تص وص و انون تیص لاح ینهاد دارامدارك رسمی )صادر شده یا تأییدشده توسط 
  ب رای مث ال، در ص ورت ممخصات فنی )حرارتی( تجهیزات به مهندس ناظر ارائه گردد

، شاز  است مسمندات مرب وط ب ه و ریب های با تملکرد حرارتی بهبودیافمهکاربرد پنجره
تورشیدی و وریب تب ور تورش یدی، و ی ا برچس ب ان رژی انمقال حرارت، وریب بهره
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شده در صورت، شاز  است مقادیر تعیی پنجره ومیمه دفمرچه محاسبات گردد  در غیر ای 
 ای  مبحث در محاسبات ملاك تمل ورار گیرد  ۱ وستیپ

*ها از دیدگاه عملکرد حرارتیبندی کیفی پنجرهگروه  2-8-91جدول 

نوع شیشهجنس پنجرهگروه

رده حداقل 

 برچسب انرژی

پنجره

کارایی 

یافتههبودب

کارایی بالا

سیوییوپی

C** چند جداره شکنآلومینیومی گرما

چوبی 

متوسطکارایی 

سیوییوپی

F** دوجداره شکنآلومینیومی گرما

چوبی 

-تمام انواعتمام انواعساده

لاوه بر کاه  وریب انمقال حرارت، با انمخ اب اج رای ، شاز  است تیافمه کارایی بهبودیابی به پنجره با توویح : برای دست *
( و و ریب SHGCشود تا وریب بهره گرمایی تورشیدی )مناسب )پروفیل پنجره، شیمه و گاز(، تمهیدات شاز  در نظر گرفمه

معیار مناسب  اشد شده ورار داشمه بتعیی های گیری و ابعاد پنجره، در بازه(، ممناسب با منطقه اولیمی، جهتVTتبور نور مرئی )
است باشد که در برچسب انرژی پنجره تعریف شدهبود، یک پنجره رده انرژی ی، می

۸3 وستیپمطابق اسماندارد مربوطه در بخ  توویح:  **

شده با دیگر فضاهاارتباط فضاهای کنترل  91-8-2-8

در  رجتا یضا ف ا ی همد ن لر کنم یفضاها با مسمقیمطور به نباید ،ساتمماشده کنمرل یفضاها
 بای  د دد،پرترش  ده کنمرل یفضاها  در شوند اجدیک  دیگر از  نحو مناس  بیب  ه بایدو باشند  طتباار
  یا از نوع گردا، باشند دنشو بسمه را کدتوصورت به های ارتباطی با فضای تارجدر

هاجدارهای مجاور دیگر ساختمان  91-8-2-6

ور ج دا رد ی، بخ  از جدارهای جانبی ساتمما، که، با درز انقطاع از ساتمما، وطع ه مج ادر مو
 است، شاز  است نکات زیر مد نظر ورار گیرد:شده

شده ب ود، اشف( در صورت پوشیده بود، کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقی  داشم  به کنمرل
، جدارها نیست، اما در ص ورتی کاری حرارتی یفضاهای ساتمما، مجاور، نیازی به تایق

که اطلاتی در مورد نحوة کنمرل دمایی ساتمما، مجاور در دست نباشد، جدار مج اور ی، 
شود نمده در نظر گرفمه میساتمما، مانند جدار مجاور فضای کنمرل
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ب( در صورت پوشیده نمد، درز میا، دو ساتمما،، جدار مجاور ی، مانند جدار مجاور فض ای 
 شود ظر گرفمه میتارج در ن

در مورد ی، بخ  از جدارهای جانبی س اتمما، ک ه ب دو، درز انقط اع ب ه بن ای وطع ه مج اور 
ک اری حرارت ی ای   ج دارها شده باشند، نیاز به تایقاند، اگر فضاهای بنای مجاور کنمرلچسبیده

تمما، مانن د نیست  اما اگر نحوة کنمرل دمایی ساتمما، مجاور معلو  نباشد، جدار مج اور ی، س ا
شود نمده در نظر گرفمه میجدار مجاور فضای کنمرل

درزبندی جدارها  91-8-2-5

میزان نشت هوای مجاز ساختمان 91-8-2-5-9

ای باشد که میزا، نمت هوا گونهباید به های مخملفبندیهای با ردهی ساتمما،درزبندی جدارها
 باشد: 3-۴-۸۱جدول شده در ارائه تری  مقدارمحدودکننده پاسکال کممر از ۵۱فمار اتملاف تحت 

پاسکال  61تحت اختلاف فشار میزان حداکثر نشت هوای مجاز   3-8-91جدول 

 رده
 انرژی 

نرخ تعویض هوای حجمی 
 )تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت(

 وای سطحینرخ تعویض ه

1/hیا    m/h

EC۱۱/3 ۱۱/۱ 
EC+۵۱/۸ ۵۱/۴ 

EC++4۵/۱ ۸۵/۸ 
شاز  اس ت نس بت  (تعداد دفعات تعویض هوا در ساتت ی )حجم یهوا ضینرخ تعو برای محاسبه

شده ساتمما، یا زو، مورد نظر تعیی  گردد  دبی کل تعویض هوای ساتمی به حجم فضای کنمرل
 است  h-1یکای مورد اسمفاده 

سطح شاز  است نسبت دبی کل تعویض هوای ساتت به ی سطح یهوا ضینرخ تعوبرای محاسبه 
است  m/hیکای مورد اسمفاده  شده ساتمما، یا زو، مورد نظر تعیی  گردد فضای کنمرل مفید

مم ر باش د،  ۱۱/3تا سقف فضاهای مورد نظر مساوی یا کممر از  در صورتی که ارتفاع مموسط کف
تا سقف فضاهای  تر تواهد بود  اگر که ارتفاع مموسط کفمحدودکننده حجمی یهوا ضینرخ تعو

 تر تواهد بود ی محدودکنندهسطح یهوا ضینرخ تعوممر باشد،  ۱۱/3مورد نظر بیممر از 

در ص ورتی ک ه زیربن ای مفی د ( ، EC++ان رژی )( و بس یار کمEC+انرژی )های کمدر ساتمما،
ص ورت تفکیک ی، ب ر روی مر مربع باشد، شاز  است یزمو، هوابندی، بهم ۵۱۱۱بی  از ساتمما، 
 ممر مربع انجا  شود  ۵۱۱۱های ساتمما، با مساحت کممر از زیربخ 
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درزبندی عناصر ساختمانی و محل اتصال آنها به یکدیگر 91-8-2-5-2

 هوابندی شود: نحو مناسبیباید به ،تناصر زیر تمامی درزهای بی 

 ؛کف، دیوار و پی و با ، دیوار و دیوار -
 ؛محل ورود شوشه، کانال و تجهیزات در دیوار، با  و کف -
 و تناصر ممابه؛ داکت، پلنو  دهندهاجزای تمکیل -
  کاری دیوارپنجره و سفت -

ش ود، بای د  ت أمی  در صورتی که هوابندی پوسمه تارجی با یک شایه اندود یا هوابن د مخص وص
مدار بروی، کلید و پریز سایبا،، جاد شده در ی،، برای نصب ایهای اطمینا، حاصل شود که سوراخ

   کنندتضعیف نمیرا و نظایر ی، هوابندی 

 اتص الای(، شاز  است جزییات نصب بازشوها، اتصال کف طبقات به نما )تصوصاً در نماهای پرده
در و  مط ابق اص ول معمب رو همچنی  درزبندی سقف کاذب، کانال و دودک   نما به با  و کف، 

وطع ات و اتص ال ه ای ، تا هوابن دی محلدیگر مباحث مقررات ملی ساتمما، باشدهماهنگی با 
 دچار ممکل نمود   به یکدیگر تناصر مخملف

نشت هوا میزان تأمین هوای تازه در صورت کاهش 91-8-2-5-3

ن وی  و ان واع ه ای گی ری از پنجرهدر صورتی که با اس مفاده از تمهی دات مخمل ف )مانن د بهره
ها( میزا، نمت هوا )تهویة هوای ناتواسمه( از بازشوها کاه  یابد، باید هوای تازة مورد نیاز درزبند
، در تم امی اوو ات س ال، ب ه هاو هوای شاز  برای احمراق دسمگاه سلاممی و بهداشت تأمی  برای

   صورت طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد 

کاری حرارتی جدارهایات عایقجزئ  91-8-2-1

شده توسط تعیی اصول جزییات طراحی و اجرا مطابق حرارتی جدارها، شاز  است کاری تایق برای
   نهادهای دارای صلاحیت وانونی باشد

حرارتیهای محاسبه پل  91-8-2-4

دارای پ ل ه ای در صورتی که طرا  از روش تجویزی اسمفاده کن د، و مق ادیر مرب وط ب ه حاشت
حرارتی نخواهد بود، زی را اث ر ی، در های ه پلحرارتی را مبنای طراحی ورار دهد، نیازی به محاسب

در ورایب انمقال حرارت مرجع ارائ ه ش ده در  ،همچنی  است شده شده در نظر گرفمهمقادیر ارائه
 است های حرارتی در نظر گرفمه شدهپل جداول روش موازنه نیز اثر
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ای   ک ار را ب ا اس مفاده از د ل حرارتی را رأساً محاسبه نماید، بای طرا  بخواهد مقادیر دویق پ اگر
ه ای حرارت ی و انج ا  ، ب رای ب رای تعی ی  پل۸۸ وس تیپش ده در معرفیه ای ها یا روشداده

 انجا  دهد  محاسبات مربوط به ی،،

روشنایی طبیعی  91-8-2-1

کلیات 91-8-2-1-9

ه ای ی فعاشی ت اف رادی ک ه دارای تواناییدر ای  بخ ، اشزامات اسمفاده از روشنایی طبیعی ب را
یسای  روشنایی برای افراد  تأمی  های ممداول وبصری معموشی هسمند، در فضای داتل ساتمما،

 زا،ی داتل به مقدار نور وارد شده از بازشوها و م یدر فضا یعیطب ییروشنا زا،یماست  ارائه شده
 دارد   یبسمگ یانعکاس سطو  داتل

ه ای ها ب ا کاربریب رای فض اهای داتل ی س اتمما، شدت روشناییپیمنهادی مقادیر حداول و 
ه ا و ی ا چنانچه شدت روشنایی ب رای کاربریاست  مقررات ملی ارائه شده ۸3در مبحث  مخملف

فضاهای تارج از موارد و جداول مذکور، موردنیاز باشد، شدت روشنایی پیم نهادی اس مانداردهای 
 مخاب تواهد بود  اشمللی، ملاك انمعمبر بی 

، برای شرایط بینایی تادی کاربرد دارند  در صورتی که شرایط بینایی جداول شدت روشنایی مذکور
فرد کممر از حد تادی باشد، مقدار شدت روشنایی با مقادیر جداول مزبور تفاوت تواهند داشت 

بیعی یا مصنوتی و وشنایی طتوسط ر دتوانمی شدت روشنایی موردنیاز فضاهای داتلی ساتمما، 
فضاهایی که اشزاماً به نور طبیعی نیاز دارند، باید حداول دارای یک  د شو تأمی  یا ترکیبی از هر دو

در انطباق با فصل شمم مبحث چهار  مقررات ملی ساتمما، باشند و یا چند سطح نورگذر 

در ممک   اس ت ود  میزا، شدت روشنایی و یکنواتمی روشنایی باید در ارتفاع سطح کار تعیی  ش
ای وجود داشمه باشند، مانند کف یک راه رو  در ای   ص ورت، مق دار سطح گسمرده فضاهابرتی 

 شود  تأمی  گسمرده شدت روشنایی باید روی تما  ی، سطح

و ی ا ه ا گردد، فاصله پنجره تأمی  سقفیو یا نورگیر در صورتی که روشنایی طبیعی فضا با پنجره 
 شود   تأمی  فضای داتل روشنایی در ف باید به نحوی باشد که یکنواتمیو ارتفاع سقنورگیرها 

سطح کار 91-8-2-1-2

 روشنایی م ورد نی از بای د در س طح ک ارشدت اگر محل سطح کار ممخص باشد، در ای  صورت 
 شود، مثل روشنایی روی سطح میز کار  در صورتی که ارتفاع س طح ک ار مم خص نباش د، تأمی 
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زیر در نظ ر گرفم ه از کف برابر با مقادیر سطح کار ارتفاع   است شاز برای سنج  شدت روشنایی
 شود:
 ممر باشاتر از کف؛  4۶/۱ برای فضای اداری، یک سطح افقی -
ممر باشاتر از کف  ۱۵/۱ یک سطح افقی برای فضاهای صنعمی و مسکونی، -
 ممر  ۸۵/۱با ارتفاع کممر از  یسطح افق کیراهروها،  یبرا -

گردد  تأمی  ملی ساتمما، مقررات ۸3ی سطو  کار، روشنایی تعیی  شده در مبحث شاز  است، برا

در صورتی که هنگا  طراحی محل سطح کار ممخص نباشد، یا احممال تغییر محل سطح ک ار در 
باشد، مثل محل میزهای کار در یک اداره با پلا، ب از، طراح ی بای د برداری وجود داشمهدوره بهره

کار، دارای ی، فضا، در ارتفاع مورد نظر ب رای س طح سطح %4۱گیرد که حداول ای صورت گونهبه
  مقررات باشد ای  روشنایی مساوی یا بیممر از مقدار تعیی  شده درشدت 

یکنواختی روشنایی بر سطح کار 91-8-2-1-3

 ت أمی  سطح کار باید به طور یکنواتت روش  شود  یکنواتمی روشنایی بر روی سطح کار زم انی
روشنایی مموسط بر روی هما، شدت  4/۱روشنایی بر روی سطح کار از شدت حداول  که شودمی

 ۴-۴-۸۱ج دول روشنایی محیط مجاور س طح ک ار بای د مط ابق شدت سطح کممر نمود  مقادیر 
 باشد  

(۸۱-۴-۸)Ur = Ehmin / Eh avg 

در ای  رابطه:

Ur: نسبت یکنواتمی شدت روشنایی

minEh :  کار افقی بر حسب شوکس روشنایی بر روی سطحشدت حداول

avgEh  : کار افقی بر حسب شوکس روشنایی بر روی سطحشدت  مموسط

 3تم ق و  ممر از هر طرف سطح ک ار اس ت ۵/۱تمق محدوده محیط مجاور سطح کار در فاصله 
شود  روشنایی ای  ناحیه بای د ح داول دوده مجاور سطح کار، محیط زمینه توانده میممری از مح

   (۸-۴-۸۱شکل ) درصد مقدار روشنایی محیط مجاور سطح کار باشد 33
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های غیرمسکونی، در صورت نیاز به کار دویق بصری، اشزام ی اس ت  رتایت موارد فوق در کاربری
ارائه شده اندازه و مووعیت محدوده مجاور سطح کار و محدوده زمینه باید نما، داده  اركمدشذا در 
 شود 

نهیزم طیمح و کار سطح مجاور طیمح کار، سطح یهامحدوده 9-8-91شکل 

شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار نسبت به شدت روشنایی سطح کار میزان  8-8-91جدول 

شدت روشنایی سطح کار
lux

شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار 
lux

≥ ۰۰۵۰۵۵

۰۵۵3۵۵

3۵۵2۵۵

2۵۵9۰۵

برابر با شدت روشنایی سطح کار ≤9۰۵

خیرگی 91-8-2-1-8

رشید ی ا تص ویر م نعکس ش ده ی، نبای د در پرهیز از ایجاد تیرگی در فضای داتل، توبه منظور 
 اسمفاده نمود   اندازهیسادر جهت دید افراد ورار بگیرد  در ای  صورت باید از چمم ناظر، محدوده 
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تأسیسات مکانیکی 91-8-3

ای  بخ  اشزامات مندرج در دیباساتمما،،  یمبحث چهاردهم مقررات ملاشزامات  تیتلاوه بر رتا
 شود تیها رتاساتمما،تمامی در  ،یکیدر تأسیسات مکان یصرف انرژدر م ییجوصرفه یبرا ،زین

کننده و سردکننده فضاهای با نحوههای گرمتفکیک سیستم 91-8-3-9

برداری متفاوتبهره

 او مدص ورت به ،منقطع یبرداربهره با غیرمسکونی ساتممانی یفضاهااز  وسممیاز  کهیدرصورت
و  تفکیک یمرکز سیسمماز  فضاها ی ا کنندهو س  ردکنن  ده سیس  مم ه  ای گر  باید د،شو دهسمفاا
  دشو گرفمه نظردر  مسمقلصورت به

حرارتی کاریعایق  91-8-3-2

حاوی مبرد باید با اسمفاده از های ها و مخاز، یب گر  و سرد و شوشهتمامی شوشه حرارتی کاریتایق
 کاری شوند ، تایقنامه فنی معمبریا گواهیحرارتی دارای مهر اسماندارد و های تایق

کاری حرارتی لوله و مخزنعایق  91-8-3-2-9

 یو گرم ای یهای س رمایمورد اسمفاده در سیس مم و مخاز، هاتما  شوشهمقاومت حرارتی  (اشف
 باشد یمقررات مل ۸۴شده در مبحث تعیی ر یدامق در هماهنگی با دیبا
 یت حراره ای قیاس مفاده از تا ،یحرارت  قیت ا دی ح داول و خامت مف  یتض م یبرا 
 شودیم هیتوص ساتمه یپ
محصوشات م ورد اس مفاده   است پذیر، شاز های حرارتی انعطافدر صورت اسمفاده از تایق 

نص ب،  ا،در زم   تلاوه بر ای ،باشندشده اسماندارد و منطبق با روش نصب در نظر گرفمه
در زم ا، ، و ش ود ی، اجمناب یاسم یو کاه  مقاومت حرارت قیاز فمرده کرد، تا دیبا

ی ک افی ها و سونداژهاگیریتحویل کار از نصاب تایق حرارتی، شاز  است با انجا  اندازه
ک ه و خامت ت ایق اطمینا، حاصل گردد  ممر طول شوشه( ۸۱)حداول یک تدد برای هر 

 شده در طراحی است شده دور شوشه برابر با وخامت در نظر گرفمهحرارتی نصب
ب ا مق دار  بای د مط ابق وبرگم ترفت یهاشوش ه تم ا  رفی،های یب گر  مصدر سیسمم (ب

   کاری حرارتی گرددتایقمقررات ملی ساتمما،  ۸۶مبحث  ممخص شده در
 یب ش د،گر ، و وجود تط ر گر های از محیط یا مبردیب سرد های در صورت تبور شوشه (پ

با مقاوم ت  یرارتحکاری حرارتی ای  بخ  از مدار با تایق ، شاز  است تایقسرد یا مبرد
 کافی صورت گیرد، تا تطر میعا، سطحی بر روی تایق مرتفع گردد یحرارت
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ه ای ب ی  از مقاومت دی با های سرمایی و گرماییدر سیسممها مخز،مقاومت حرارتی  (ت
 در شرایط ممابه باشد ی مرتبط با مخز،هاشده برای باشاتری  وطر شوشهتعیی 

کاری حرارتی کانالعایق  91-8-3-2-2

 در هماهنگی ب انمده باید فضای داتلی، تارجی و کنمرل واوع در هایکانال تما مقاومت حرارتی 
  باشد یمقررات مل ۸۴شده در مبحث تعیی ر یدامق

ها، که در تماس با فضای هایی از کانالشاز  است تنها وسمت ی،یب های کوشردر مورد کانالتبصره: 
  دحرارتی شون یکارقیتاتارجی هسمند، 

حداقل بازدهی تجهیزات  91-8-3-3

 دارای برچس ب دی با یمی  نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و یب گر  مصرفأتجهیزات ت (اشف

 باشند  ۶-۴-۸۱جدول و  ۵-۴-۸۱جدول با حداول رده انرژی طبق  انرژی
توسط نهادهای  دیبااست، ا برچسب انرژی در نظر گرفمه نمدههبرای ی،راندما، تجهیزاتی که  (ب

 م مریب 4-۴-۸۱ج دول درج ش ده در  ریاز مق اد و گذاری شوددارای صلاحیت وانونی صحه
 باشد
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*انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز رده برچسب حداقل   6-8-91جدول 

محصول

شماره 

استاندارد 

ملی 

ساختمان 

منطبق با 

۹۱مبحث 

(EC)

ساختمان 

انرژیکم

(EC+)

ساختمان 

بسیار 

انرژیکم

(EC++)

9291EDD-2دارکن گازسوز مخزنگرمآب

9121DCB-2کن گازسوز فوریگرمآب

93۰3۰CBAرادیاتور گرمایی

93۵21CBAپکیج

++93۵21AA+Aپکیج چگالشی

922۵EDC-2داربخاری گازسوز دودکش

%1۵% 1۰% ۰2۵11۵-2بخاری گازسوز بدون دودکش

های گازسوز مستقل بخاری

 Cنوع 
CBA

A1 %۰1-93۰12 دیگ بخار  %19%12

FED 93۰۵3 دیگ و مشعل
باشد می ۸3 وستیپجدول فوق مطابق با اسمانداردهای مربوطه در  های انرژی برچسبتوویح: کلیه رده *
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*حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات برقی   5-8-91جدول 

محصول
شماره استاندارد 

 ملی

ساختمان 

منطبق با 

۹۱ مبحث

(EC)

ساختمان 

انرژیکم

(EC+)

ساختمان 

بسیار 

انرژیکم

(EC++)

9۰۵3DCB-2دارکن برقی مخزنگرمآب

فاز و )تک  موتورالکترو

 فاز(سه

9-9-3۵-3۰۰2

2-9-3۵-3۰۰2

3-9-3۵-3۰۰2
CBA

9۵۵33CBAفن )دمنده و مکنده(

۰332AAA-2بخاری برقی

319۵FDA-2کولر آبی

ای( یا کولر گازی )پنجره

گرمایی دوتکه )بدون  پمپ

 کانال(

۵۵9۵-2

و

 9۵۵31
BAA

99۰۰3BAAهواساز )هوارسان(

9۵3۵۵BAAپکیج تهویه مطبوع

2AAA-۰332 کن برقی )محیط(گرم

AAAکن وصنعتی )محیط(گرم

فن کویل )زمینی، سقفی، 

 کانالی(
9۵۵3۵BAA

9۵۵3۰CBAکنبرج خنک

2-3۵۰1چیلر تراکمی آبی

3۵۰1چیلر تراکمی هوایی

پمپ )گریز از مرکز، 

 مختلط، محوری(
2-۰19۰ B A A

++A +A A ۰339الکتریکی لامپ

A2 A1 A1 9۵۰۰1بالاست لامپ الکتریکی
باشد می ۸3 وستیپهای انرژی برچسب جدول فوق مطابق با اسمانداردهای مربوطه در توویح: کلیه رده *
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حداقل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایی و سرمایی  1-8-91جدول 

 دستگاه
شاخص

بازدهی

زاتیتجه یبازده

ساختمان 

منطبق با 

۹۱مبحث 

ساختمان 

رژیانکم

ساختمان 

بسیار 

انرژیکم

(EC)(EC+)(EC++)

*چیلر آب خنک

IPLV (9)۵/33/۴۵/۵

COP (2)۱/۸۵/34/۴

*چیلر هوا خنک

IPLV (9)۱/3۵/3غیر مجاز

COP (2)4/۸۱/3غیر مجاز

COP (2)۱/۱3/۸4/۸چیلر جذبی

بویلر چگالشی
(3)۱۱ ٪۱۵ ٪۱۱ ٪

یچگالشبویلر غیر
غیر مجاز٪ ٪۱۵ ۱۱(3)

زما، از مقادیر جدول بیممر باشد صورت همباید به COPو IPLV * در مورد چیلر، هر دو معیار    

 IPLV : Integrated Part Load Valueتملکرد در بار جزئی-۸
COP : Coefficient of Performanceوریب تملکرد-۸
شصبازدهی بر اساس ارزش حرارتی تا -3

ط طرح داخلیشرا 

درج ه  ۸۸بای د دم ای ح داکثر گرمایی و سرمایی س اتمما،،  حداکثر هایبرای محاسبه باراشف( 
درجه سلس یوس  ۸۴قات سرد سال(، و دمای حداول سلسیوس برای محاسبة بار گرمایی )او

  برای محاسبة بار سرمایی )اووات گر  سال( در نظر گرفمه شود 
، نظی ر س ردتانه، ت أمی  دماه ای صتا یطاشربا ک اربری و  یاهافض در صورتی که برای (ب

ممفاوتی مورد نیاز باشد، طرا  باید مسمندات شاز  برای تغییر ش رایط ط ر  دات ل را ارائ ه 
نماید 
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تأمین هوای تازه 91-8-3-8

در  ش ده ییتع می زا، ولاد ح د صدر ۸۸۱از  نباید مکانیکی تهویةهوای تازه  ا،میز کثراحداشف( 
  باشد  بیممر مقررات ملی ساتمما، ۸۴مبحث 

امک  ا، اف  زای   د،شو دهسمفاا جیوتر ایهواز  ژینرا یافتزباهای س  ممیاز س ک  هیدرص  ورتب( 
، میزا، انرژی مصرفی برای تهویه و تأمی  هوای هر صورتمیزا، تهویه وجود دارد، وشی در 

بیم مر  ده در بن د اش فتعیی  ش  تازه نباید از انرژی مصرفی در حاشت بدو، سیسمم بازیافت
باشد 

ت اموش هس مند، مح دودیمی ب رای  یهای گرمایی و س رمایگذر فصلی، که سیسمم اوواتدر پ( 
میزا، هوای تازه وجود ندارد 

ریزیو برنامههای کنترل سامانه 91-8-3-6

کنن ده و ی ا گر ف   کوی ل، م دار رادیاتور،  نظیر ،کنندهسرد و یاکننده اشف( هر پایانه سیسمم گر 
 کنمرل ترموسماتیک باشد یک سیسمم به مجهز ، باید یا سقف کف ردکنندهس
به سیس مم کنم رل دم ای مجهز هوا باید گر  کننده تما  و یاکننده سیسمم هوارسانی سرد ب( هر

 هوای داتل باشد  
 ، بخ اریبخاری گازی مانند، سمقل م و یمرکز ریغ کنندهدسر یا و کننده گر سیسمم عنو هرپ( 

 دمای هوای اتاق باشد  لکنمربه سیسمممجهز د  بای کوشر گازی و یبی کوشربروی،
شوند، بای د ب ه منظور کنمرل رطوبت نسبی هوای داتل نصب میکه به ،زنیت( تجهیزات رطوبت

 سیسمم کنمرل رطوبت هوای داتل ساتمما، مجهز باشند 
به مجهز کننده یبی باید و گر  کنندههای سردگر  سیسممسرد و یبکننده یب تأمی  ث( تجهیزات
 کننده باشند کننده و گر های سردکنمرل دمای یب رفت مدار هایسیسمم

مجه ز  ی مس مقلا  مد لر  کنم سمم  سی ه ب د بای مصرفی  گریب تأمی  سیسمم اتتجهیزج( 
 راتمقر ۸۶و  ۸۴ اح ثمب بطاووب ر اس اس  باید مصرفی  گریب سیسمم ی  حاطر  د نباش
  باشد سسلسیو جهدر ۶۱از بی   نباید مصرفی  گریب یا مد  دشو  نجاا ،ساتمماملی

کارکرد پمپ برگم ت یب گ ر  ی باشد کهبه سیسمممجهز گر  مصرفی باید برگمت یب مدارچ( 
  ، کنمرل کندبر اساس دمای یب برگممی را، مصرفی

 تا ،مجهز باش ند شتامو-  شرو کلید به باید زهتا ایهو تأمی مکانیکی تهویه و های سممیس  (
کننده بردارا، و توامل یشایندهمواوع تد  حضور ساکنی ، بهرهدر کرد، ینها،  شامو تامکا، 

، فراهم شود ست نی زها ت ایو همی  تأ به زیا نی که ،ساتمما، هوای داتل
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باش د، نی ازی ب ه کلی د در نظ ر گرفم ه شده یش کنمرسامانه برای ای  منظور در صورتی که 
   تاموش نخواهد بود-روش 

 یطاشردر  تا ،شوند تجهیز شتامو-   شرو کلید به دی هوا از س اتمما، با هیتخل یهاسممیسخ( 
 نکهی مگر ،شوند شامو  ت س تیه وا ن هی تخل به زیا  نی کهیساتمما، و هنگام ریکاغیر

  باشند رکادتو لکنمرسامانه  بهمجهز 
 ای  یفنرک  اتوماتیک ی وطعرهایشدارای  ها بایدوشوییر ،یتموم یبا کاربر یهادر ساتمما،( د

 باشند  یا نظایر ی، یکیچمم اشکمرون یدارا یرهایش
، ب ا جویی در مص رف ان رژیصرفه زا،یاز نظر م ۸و  ۸ی تمومی گروه هاساتمما، همة ای( برذ

 ی روزان ه وزیربرنام هکنم رل و  سیسمم گرفم  نظر، در سیسمم گرمایی و سرمایی مرک زی
 ستا میاشزا مرکزی اتتجهیز دکررکا هفمگی

عملکرد های پایشسامانه 91-8-3-5

که سیسمم ، جویی در مصرف انرژیصرفه زا،یاز نظر م ۸و  ۸های تمومی گروه اشف( در ساتمما،
ه ای مس مقل شاز  است برای هر یک از واح دها ی ا بخ  ،مرکزی دارند یو سرمای یگرمای

ش ده، کار بردهمصرف انرژی نصب گردد، تا اثر ت دابیر ب هگیری های اندازهساتمما،، سامانه
برای کاه  مصرف انرژی در هر واحد یا هر بخ  مسمقل ساتمما،، جداگان ه محاس به و 

 تاید هما، واحد یا بخ  ساتمما، گردد 
ها با یک سیسمم مم مرك ی مسمقل ساتمما،، که یب گر  مصرفی ی،هایا بخ  ب( در واحدها
کار ب رده گر  مصرفی ب هاست که تدابیر شاز  جهت تفکیک مصارف یب از ش شود،تأمی  می

ی ا بخ   جویی ه ر واح دشده برای کاه  مص رف و ص رفهکار بردهتا اثر تدابیر به ،شود
 گردد  یا بخ  جداگانه محاسبه و تاید هما، واحد صورتمسمقل ساتمما، به

گرمآباستخر   91-8-3-1

مناس ب، ک ه     پوشاز  دهسمفاا  ،گراز یب در صورت اسمفاده ،واوع در هوای یزاد یهاسمخردر ا
اومت ای  پوش  باید مق  ت سا ی ماشزا ی، جلوگیری کند، تبادل حرارت یب را محدود و از تبخیر

باشد   داشمه ۸/۱و گسیلندگی سطح در تماس با هوای کممر از  K/W]2[m. ۵/۱حرارتی بی  از 

 ۸۱اسمخرها تمهیدات شاز  در نظر گرفمه شود تا یب اس مخر از  تلاوه بر ای ، شاز  است در ای  نوع
 بیممر نمود  سلسیوسدرجه 

ها و اسمخرهای درمانی از ای  امر مسمثنی هسمند یادیوری: جکوزی
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مناسب انتخاب و نصب تجهیزات  91-8-3-4

، دکر ممع ادل ، امکا،مورد نیاز و دیگر امکاناتباالنس  یشیرهاشاز  است با در نظر گرفم  ( اشف
  فراهم گردد سرماییو  گرماییهای سممیس توزیع یهاارمد ادواری هیدروشیکی

 تنک اشزامیست هوا کندانسورکوشر یبی و برای  اندازی مناسبیک سیسمم سایه( نصب ب
گر  و سرد در یشپزتانه، سرویس بهداشمی و حما ، باید از شیرهای مخل وط یب برای اتملاط پ( 

اهرمی اسمفاده شود 

تأسیسات برقی  91-8-8

حوزه شمول و کلیات 91-8-8-9

های ش رکت ب رق و و وابط مط ر  در ای  اطلاتات کلی در تصوص حوزه وظایف و مسئوشیت
 است  ای  مبحث ارائه شده ۸۸تصوص در پیوست 

 جویی در مصرف برق )ان رژی اشکمریک ی(،بروی، در جهت صرفه های تأسیساتدر طراحی سیسمم
های تأسیس ات برو ی های سیس ممما، کارکرد تجهیزات بروی و شبکهباید موارد زیر، که در راند
مؤثرند، مد نظر ورار گیرند:

  ؛برداری و مقدار ساشیانه و روزانه ی،مصرف برق در دوره کارکرد و بهره نمودار اشف(
  ؛نیرو، و محل تابلو برق تأمی  پست برق، اسمقرار محل ب(
رطوب ت  و حداول دمای محیط، ارتفاع از س طح دری ا وبیل حداکثر و از ،اثر شرایط محیط پ(

 در محل نصب تجهیزات بروی محیط

انشعاب برق 91-8-8-2

انشعاب برق فشار ضعیف )منشعب از شبکه عمومی( 91-8-8-2-9

و وابط و  ح اکم، مط ابق ب ا توج ه ب ه مق دار مص رف و ش رایط انمعاب برق فمار وعیف باید
نیاز ساتمما، با انم عاب س ه ف از ب ا مصرف برق مورد  تأمی  های شرکت برق، برایدسموراشعمل
   صورت گیرد وشت ۸3۱یا یک فاز با وشماژ نامی و  وشت ۸3۱/۴۱۱وشماژ نامی 

جوئی در صرفهاودامات شوند، غذیه میت فیبرق فمار وعهایی که با انمعاب در ساتمما،یادیوری: 
  شودمحدود میبعد از نقطه سرویس مممرك )کنمور برق فمار وعیف( به  برقمصرف 
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انشعاب برق فشار متوسط )اختصاصی( 91-8-8-2-2

باتوجه به مقدار مصرف، شرایط ط ر  تأسیس ات ب رق، و امکان ات  باید انمعاب برق فمار مموسط
ب رق  ت أمی  های شرکت برق، ب رایمحلی موجود، و همچنی  بر اساس ووابط و یا دسموراشعمل

 شود  ساتمما، در نظر گرفمه 

اس ت، ک ه وشماژ نامی برق فمار مموس ط فورماتورهای فمار مموسط معیار بررسی و مقایسه، ترانس
 کیلووشت است   ۸۱تری  وشماژ فمار مموسط کیلووشت باشد  معمول 33یا  ۸۱یا  ۸۸تواند می

ترانسفورماتور و  دارایاز طریق پست برق اتمصاصی  باید برق مورد نیاز ساتمما،، در ای  سیسمم
  در ای  ش ودو تغذی ه  ت أمی  ط و تابلوهای برق فمار مموس ط،یا ترانسفورماتورهای فمار مموس

:ممخص گرددزیر  پاراممرهایباید  ،تلاوه بر نکات فوق ،انمعاب
 پست)ها( برق مورد نیاز بهینهتعداد  اشف(
 تلفات ترانسفورماتور)ها( ب(
 اثر شرایط اولیمی پ(
راندما، حداکثر و وریب بار ترانسفورماتور)ها( ت(

جویی در مصرف صرفهاودامات شوند، تغذیه میانمعاب برق فمار مموسط هایی که با در ساتمما،
یعنی در ترانسفورماتور پست برق،  ،بعد از نقطه سرویس مممرك )کنمور برق فمار مموسط(به  برق

   شودیمحدود مبرق ساتمما،،  تأسیساتهای مرتبط با توزیع و سیسممتجهیزات و شبکه 

 رایب  و وابط مط ر کیلووشت ممابه  33و  ۸۸رانسفورماتورها با وشماژ نامی ت ووابط مطر  برای
 کیلووشت است  ۸۱ها با وشماژ نامی ماتورترانسفور

مولد نیروی برق اضطراری91-8-8-3

ب ا توج ه ب ه  ،ورایب کاه  راطرا  باید  ،و انمخاب موشد نیروی برق اوطراری هنگا  طراحیبه
های شاز  است داده کننده، منظور نماید گر توامل تعیی دی و)محیط( نصب نیاز طر ، شرایط محل 
مطابق با اسماندارد موشد نیروی برق اوطراری های سیسمماز توشیدکنندگا،  مورد نیاز برای طراحی

 گردد  اتذ

شود در طراحی و انمخاب موشد نیروی برق اوطراری مورد توجه ورار نکات تکمیلی که توصیه می
است مبحث ارائه شده ای  ۸۸گیرد در پیوست 
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های برق بدون وقفهدستگاه 91-8-8-8

برق بدو، ووفه اس ماتیک و ی ا دینامی ک مرک زی  هایدسمگاه هر یک ازدر صورتی که انمخاب 
تل اوه ب ر در نظ ر گ رفم  پاراممره ای  بای دبدو، ووفه مد نظر باش د، مصارف برق  تأمی  برای

(  ل تمر باطری، هزینه جایگزینی باطری و غیرهطو ،ها، شواز  جانبیاومصادی )نظیر هزینه دسمگاه
 پاراممرهای زیر نیز توجه شاز  معطوف گردد:ها و مقایسهبه 

 برق بدو، ووفه اسماتیک یا دینامیک توا، یا ظرفیت نامی دسمگاه (اشف
 بدو، ووفه اسماتیکبرق زما، باردهی دسمگاه  ب(
 امیکهای برق بدو، ووفه اسماتیک و دینراندما، دسمگاه (پ
 های دسمگاه برق بدو، ووفه اسماتیکراندما، و تلفات انرژی شارژ و دشارژ باطری (ت
ک اه  دم ای مح یط و  مصرف برق مورد نیاز برای تهویه و یا تخلیه هوای ش از  ب رای( ث

 تأمی  ی ی،، و نیز نحوههااتاق باطری دسمگاه برق بدو، ووفه اسماتیک،افزای  راندما، 
ژنراتور ب رق و  انداز، موتور راهموتور نیروی محرکهکرد، و تنکمراق هوای شاز  برای اح

  نوع دینامیک
ه ای ن و در دس مگاه ب رق ب دو، ووف ه ب ا باطری های،ها و هزینه جایگزینی تمر باطری( ج

اسماتیک
 انداز دسمگاه برق بدو، ووفه دینامیک مصرف برق موتور راه( چ
موت ور نی روی نصب منبع س وتت شاز  برای فضای شرایط و  تأمی  و نیزمصرف سوتت  ( 

 محرکه دسمگاه برق بدو، ووفه دینامیک
مدت زما، شاز  برای ورار گرفم  در مدار تغذیه مصارف برق بدو، ووفه و یا م دت زم ا، ( خ

 های اسماتیک و دینامیکووفه برای هر یک از دسمگاه
اس ماتیک و دینامی ک در  ههای ب رق ب دو، ووف ( اثر شرایط محیط )محل نص ب( دس مگاهد

های،راندما، 
توا، باشای دسمگاه برق بدو، ووفه دینامیک و امک ا، ح ذف بان ک ت از، اص لا  وریب( ذ

دسمگاه برق بدو، ووفه اسماتیک ، نسبت بهدسمگاهوریب توا، در 

بانک خازن 91-8-8-6

باشادس ت مح ل  در شبکه توزیع ویرِاَکمتوا، کاه  مقدار در جهت  با توجه به نیاز و شرایط طر ،
در  ه ای،گروه ی از ب رای ، ی ا )منف رد( تجهی زات سمگاه و ی ادهر روی تاز،، شاز  است نصب 

ص ورت ، بهاص لینیم هه ای ب رق و یا بان ک ت از، ممص ل ب ه تابلو ،)گروهی( تابلوهای فرتی
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،  شودهای اشکمریکی در نظر گرفمهتاز، (مرکزی و مممرکز) اصلی تابلوهای برق و یا  مممرکزنیمه
  تا بهبودهای زیر حاصل شود:

 توا، اَکمیو،  تأمی  شبکه در و راندما، افزای  وابلیت اشف(
بهبود کارایی شبکه توزیع و اجزای تابلوهای برق، کاه  تلفات بار در شبکه توزیع و  ب(
 برداری کاه  هزینه بهره پ(
 ی،هزینه پرداتمی بابت جویی در صرفهکاه  توا، ریکمیو و  ت(

ها باید ممناسب با توا، اَکمی و م ورد نظ ر و مق دار مموس ط و ی ا مع ادل و ریب ت وا، ای  تاز،
شده شبکه برق، محاسبه، انمخاب های بروی )وریب توا، اوشیه( و وریب توا، اصلا کنندهمصرف

  تاز، منفرد بر اساس مقدار توا، اَکمیو، وریب اوشیه دسمگاه و وریب توا، اص لا  ندو نصب گرد
و مقدار  مورد نظربراساس مقدار توا، اَکمیو  باید تاز، بانک تاز، گروهی و یا ظرفیتده، و نیز ش

  اص لا ا،تو و وریب (اوشیهتوا، وریب )های بروی کنندهوریب توا، مصرفو یا معادل مموسط 
 شده شبکه برق، محاسبه گردد  

کشی برقتلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم 91-8-8-5

تلفات بار در ش بکه  اودامات وابل انجا  برای کاه  در تصوص هاو توصیه نکات ۸۸در پیوست 
است کمی برق ارائه شدهتوزیع برق و سیم

مصنوعی سیستم روشنایی لامپ 91-8-8-1

، ممناسب با نی از و ن وع فعاشی ت، و همچن ی  هاها و اجزای ی،انمخاب شامپبرای  گیریدر تصمیم
شاز  است شاتص راندما، )شوم  ب ر وات( و ی ا به ره ن وری  ،میزا، و کیفیت روشنایی مورد نظر

شامپ مورد اسمفاده در تأمی  روشنایی در اوشویت اول و رار گی رد  م وارد دیگ ری ک ه در انمخ اب 
 است مبحث ارائه شده ۸۸در پیوست مدنظر ورار گیرند ها و اجزای ی، باید شامپ

شوم  بروات،  ۸۴( کممر از با راندما، )یا بهره نوریو یا هاشوژ،  با فیلما، تنگسم اسمفاده از شامپ 
های گازی با راندما، کمم ر از شوم  بروات و نیز شامپ ۵۵های بخار جیوه با راندما، کممر از شامپ
ه ای تاص ی ب رداری، ویژگیکه در طراح ی و ی ا بهرهمگر ای باشد، نمیمجاز شوم  بروات،  ۸۸

نباشد  در ای  حاشت، شاز  است طرا  دشای ل ت وجیهی  تأمی  لوابها با دیگر شامپمدنظر باشد که 
 های غیرمجاز ارائه نماید برای انمخابرا تود 
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ه ای ه اشوژ، تنگس م  یکی از موارد اسمثنای بند فوق، مجاز ب ود، اس مفاده از شامپتبصره: 
ایی روش ن ت أمی  شوم  بروات، ب رای ۸۸تا  ۸۱)مدادی(، با راندما، )یا بهره نوری( حدود 

است  نظایر ی،(تئاتر، و در تئاتر، یمفی) صحنه

های تجدیدپذیربر پایه انرژی هایسیستم 91-8-6

های لازمبینیمطالعات و پیش 91-8-6-9

 م دارهای یان دازراه و نص ب یرهایمس و یاتمصاص یفضاشاز  است ، ساتمما، پروژه یطراحدر
 د  نشو ممخص مرتبط یهارساتتیز و ریپذدیتجد یانرژهای سممیس یتی

می زا، ان رژی س اشیانه در طر ، و  شدهتأمی  ساشیانهشیست انرژی، شاز  است میزا، انرژی در چک
، پ ذیره ای تجدیدهای ب ر پای ه انرژیدر یینده )در صورت بهسازی(، توس ط س امانه تأمی  وابل
 درج شود   تفکیکبه

ص ورت گی رد ت ا فضای نص ب برای های شاز  بینیپی مطاشعات و  بایدها، برای تمامی ساتمما،
در یینده، کممر  ،   ( های تجدیدپذیر )اتم از برق، حرارت واز محل انرژی تأمی  میزا، انرژی وابل

 مقادیر زیر نباشد: از

 ؛طبقه کهای یدر سال برای ساتمما، ممرمربع در ساتتلوواتیک ۸۱ اشف(
های ب ی  از برای ساتمما، هر ممرمربع از سطح با ، یبه ازادر سال  ساتتلوواتیک 3۸ ب(

  طبقه یک
شاز  است تمامی اطلاتات در ای  تصوص، در دفمرچه محاسبات و طراح ی مط ابق و وابط ای  

مبحث وید شود 

موارد خاص 91-8-6-2

 های بر پایه انرژی تجدیدپ ذیر ب ه دشی لامکا، اسمفاده از سیسممکه  و در شرایط تاصدر موارد 
مق ادیر  ت أمی  امک ا، های مج اور و ی ااندازی ساتمما،ایهه سووعیت اسمقرار ساتمما،، از جمل

باشد، شاز  است دشایل فنی توجیهی ارائه گردد، و در مدارك فنی ساتمما،، تد  فراهم نمی حداول
 های تجدیدپذیر به صراحت وید شود گیری از انرژیامکا، بهره
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روش تجویزی  91-6

ک اربرد ای   روش تنه ا در ی  مبحث اس ت  شده در اای  روش یکی از چهار روش طراحی تعیی 
باشد  در حاشمی مورد رتایت ورار گرفمه ۸-۸-۸-3-۸۱شده در صورتی مجاز است که شرایط تعیی 

که شرایط شاز  محقق نمود، شاز  تواهد بود طراحی ساتمما، به روش نیاز انرژی ساتمما، )فصل 
 ( صورت گیرد ۱-۸۱( یا روش کارایی انرژی ساتمما، )فصل ۸۱-4

ها و تجهیزات م ورد در روش تجویزی ممخصات تناصر مخملف پوسمه تارجی ساتمما،، سیسمم
پای ه  ب رهای روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنی  سیسمماسمفاده در تأسیسات مکانیکی و بروی، 

با گردد  به تبارت دیگر، صورت تفکیکی و مسمقل از یکدیگر، تعیی  میتجدیدپذیر، بههای انرژی
ش ده در های تعیی یابی به مقادیر باشاتر از حداولو دست افزای  مقاومت حرارتی بعضی از جدارها

 گردد دیگر موارد فراهم نمی ر رویب، امکا، تخفیف گرفم  ای  روش

های مخملف )پوسمه تارجی یا معم اری، تأسیس ات بخ طراحی امکا،  در تی  حال، ای  روش
 سازد  صورت مسمقل را فراهم میهای تجدیذیر( بهمکانیکی و اشکمریکی و همچنی  سیسمم

اصول کلی  91-6-9

تص وص در  ۵-۸۱ فص لشده در رتایت تمامی ووابط تعیی طراحی طبق روش تجویزی باید با 
، سیسمم روشنایی مصنوتی، دیگر تجهیزات اشکمریکی پوسمه تارجی ساتمما،، تأسیسات مکانیکی

 انجا  شود   های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیسممو همچنی  روشنایی طبیعی و 

انرژی باشد، شاز  تواهد بود، تلاوه ب ر انرژی یا بسیار کمکم در صورتی که هدف طراحی ساتمما،
انرژی نیز مدنظر انرژی یا بسیار کممربوط به ساتمما، کمتجویزی ، ووابط اجباریرتایت ووابط 

 ورار گیرد 
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 تجویزینمودار گردشی مراحل روش  9-6-91 شکل

۸۱-۵-۸-۸ 
۸۱-۵-۸-۸ 

۸۱-۵-3
۸۱-۵-۴

۸۱-۵-۵

۸۱-۴

۸۱-۸-۸
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پوسته خارجی ساختمان  91-6-2

طراحی پوسته خارجی ساختمان فنیهای حلراه  91-6-2-9

ش ده در ای   بخ  فنی تعیی های حلطراحی پوسمه تارجی ساتمما، باید با رتایت یکی از راه
 صورت گیرد 

مخملف پاراممرهای زیر هسمند:های شده برای حاشتارائههای حلشاز  به توویح است که راه

(3یا  ۸، ۸ا، )گروه ساتمم -
انرژی(انرژی یا بسیار کم، کم۸۱مبحث  منطبق باانرژی ساتمما، ) رده -

فن ی، اشزام ات زی ر در م ورد ممخص ات حرارت ی ج دارهای ه ای حلدر هر یک از مجموته راه
شده است: تعیی ساتمما، 

:، برحسبحداول مقاومت حرارتی دیوارها (اشف
، (نمدهج یا فضای کنمرلبا فضای تار)مجاورت دیوار  ووعیت -
(، وکاری حرارتی )تارجی، داتلی، میانی، همگ نحوة تایق -

خصات حرارتی جدارهای نورگذر برحسب:محداول م (ب
)نیاز غاشب گرمایی و یا سرمایی(،  شرایط اولیمی -
گیری جغرافیایی جدار نورگذرجهت -

، برحسب:یا سقف حداول مقاومت حرارتی با  (پ
، (نمدهبا فضای تارج یا فضای کنمرل)با  مجاورت  ووعیت -
، و کاری حرارتی با  و دیوارهای ساتمما،نحوة تایق -

، برحسب:حداول مقاومت حرارتی کف مجاور هوا (ت
، (نمدهبا فضای تارج یا فضای کنمرل) کفمجاورت  ووعیت -
، وکاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساتمما،نحوة تایق -

کف مجاور تاك، برحسب: تایقحداول مقاومت حرارتی  (ث

، ومووعیت کف -
 کاری )پیرامونی یا سراسری(نوع تایق -

در نظر گرفم  موارد زیر شاز  است:، فنیهای حلدر مورد مجموته راه

مربوط ب ه فقط شده در مورد دیوار، با  و کف مجاور هوا مقادیر مقاومت حرارتی داده -
ب ا  وخامت جدارها است  بنابرای ، شاز  است مقاومت حرارتی تایق،های شایهتمامی 
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 دیگ ربا در نظر گرفم  مقاومت حرارت ی حل فنی و شده در راهاسمفاده از مقادیر بیا،
تعیی  شود ، جدارهای شایه

شده در مورد کف روی تاك تنها مربوط به شای ة ت ایق مقادیر مقاومت حرارتی داده -
حرارتی است 

مقاومت حرارتی )طرح( جدارها 91-6-2-9-9

ی کدر ساتمما، باید با اسمفاده از ورایب هدایت ح رارت مص اشح مقاومت حرارتی )طر ( جدارها
ش ده های ه وای محبوسهای حرارت ی وطع ات س اتممانی و شای ه( و مقاومت4 وستیپممداول )

( محاسبه گردد ۱ وستیپ)

دهنده پوسمه تارجی دارای وطعاتی باشند که در توشی د ی ا نص ب در صورتی که جدارهای تمکیل
ب ا در نظ ر مقاومت حرارتی )طر ( شوند، شاز  است مورد نیاز هسمند و باتث ایجاد پل حرارتی می

 تعیی  شود  گرفم  اثر حرارتی ای  وطعات محاسبه یا

شاز  است وریب انمقال حرارت بازشوها و جدارهای نورگذر پوسمة تارجی ساتمما، نی ز براس اس 
 ای  مبحث تعیی  گردد  ۱ وستیپجداول 

 باشدهای مذکور نیامده پیوستدر  تاص، ییا اجزا ،مصاشحبعضی مقادیر مربوط به  ی کهدر صورت
من درج در من ابع با ممخصات حرارتی بهم ر از مق ادیر که محصوشاتی ای مدتی باشد و یا سازنده

  فنی معمبر محصول مورد نظر ومیمه مدارك گردد گواهیشاز  است  معمبر تروه کرده است،

ه ای حرارت ی حرارت یا مقاومت هدایتورایب  ها و مقادیر مربوط بهگواهی فنی باید حاوی داده
و همچن ی  (، اج را) اصول فنی نص بهای مورد اسمفاده در طراحی ساتمما،، وخامت ول،محص

 گ واهیدر  شدهارائه  مقادیر باشد محصولجانبه ارزیابی همه برایدیگر ممخصات فنی مورد نیاز 
   استفنی، تا زما، اتمبار ی،، ملاك طراحی و محاسبات 
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2ه گرو ساختمانطراحی پوسته خارجی فنی های حلراه  91-6-2-9-3

2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی دیوار  -الف

، ۸-۸-۴-۸۱ش ده در بن د ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی ۸گروه  هایساتمما،تمامی دیوارهای 
ت ی دی وار، و ک اری حرارنم ده(، روش تایقش ده ی ا کنمرلبسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل

 گو باشند  را جواب ۶-۵-۸۱ جدولشده در انرژی ساتمما، ، باید شرایط تعیی همچنی  رده

انرژی ساختمان بر حسب رده K/W]2[m. 2گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی دیوار   5-6-91 جدول

دیوار مجاور فضای خارج

دیوار

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

حرارتی  عایق

خارجی

حرارتی  عایق

داخلی

عایق حرارتی 

میانی

حرارتی  عایق

همگن *

EC 1/۵۰/9۰/93/91/۵

EC+ 3/99/29/2۵/29/9

EC++ 1/9۵/3۵/31/2۵/9
ایق حرارتی نیز، جهت تعیی  حداول مقاومت حرارتی، جزء دسمه دیوارهای با تایق همگ  در نظر گرفمه شود * دیوار بدو، ت
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2گروه  ساختمان -جدارهای نورگذر  نوری-حداقل مشخصات حرارتی -ب

-۴-۸۱شده در بند تعیی ، تلاوه بر رتایت انمظارات ۸گروه  هایساتمما، تمامی جدارهای نورگذر
ان رژی س اتمما،، بای د ش رایط، جه ت نم ا، و ردهنیاز غاشب )گرمایی یا سرمایی( ، بسمه به۸-3

گو باشند را جواب 4-۵-۸۱ جدولشده در تعیی 

2گروه های داقل جدارهای نورگذر ساختمانح مشخصات  1-6-91 جدول

جهت
رده

انرژی

غالب نیاز سرماییغالب نیاز گرمایی
U

.K2[W/m
]

SHGCU
.K]2[W/mSHGC

حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر

EC ۵/3 3۵/۵ ۵۵/۵ -۵/33۵/۵۰۵/۵9/9

EC+ ۵/2 33/۵ ۰۰/۵ -۵/233/۵3۰/۵۰/9 جنوب

EC++ 3/2 3۰/۵ ۰۰/۵ -3/23۰/۵3۰/۵1/9

EC ۵/3 - - - ۵/3 - -9/9

EC+ ۵/2 - - - ۵/2 - -۰/9 شمال

EC++ 3/2 - - - 3/2 - -1/9

جزبه
جنوب

و 
شمال

EC ۵/3 2۰/۵ ۰۵/۵ -۵/32۰/۵3۵/۵3/9

EC+ ۵/2 2۰/۵ 3۰/۵ -۵/22۰/۵3۰/۵۰/9

EC++ 3/2 2۰/۵ 3۰/۵ -3/22۰/۵3۰/۵۵/2

 نطب ق ب اهای موریب انمقال حرارت جدارهای نورگذر مجاور فضای کنمرل نمده برای ساتمما،
در نظ ر  K]2[W/ m. ۱/۸و  ۱/3، ۴/3 ، کم انرژی و بسیار کم انرژی ب ه ترتی ب براب ر۸۱مبحث 

 گرفمه شود 
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2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف  -پ

، ۸-۸-۴-۸۱شده در بند ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی ۸گروه  هایساتمما، هاییا سقفها با 
کاری حرارتی با  )یا سقف( نمده(، روش تایقشده یا کنمرلبسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل

را  ۱-۵-۸۱ ج دولش ده در ، ، باید شرایط تعیی انرژی ساتمماو دیوار مجاور ی،، و همچنی  رده
 گو باشند  جواب

بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 2گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف   4-6-91 جدول

رده

انرژی

یا سقف مجاور فضای خارج با بام 

 حرارتی از خارج عایق
بام یا سقف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 یا سقف بام

مجاورفضای 

نشدهکنترل

دیوار با عایق 

خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC1/92/23/21/91/۵

EC+۵/29/33/3۵/29/9

EC++۵/33/31/3۵/3۵/9
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2گروه  ساختمان -حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا  -ت

-۴-۸۱شده در بن د ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی ۸گروه  هایهای مجاور هوای ساتمما،کف
کاری حرارتی ک ف و نمده(، روش تایقشده یا کنمرل، بسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل۸-۸

را  ۱-۵-۸۱ ج دولش ده در انرژی س اتمما،، بای د ش رایط تعیی دیوار مجاور ی،، و همچنی  رده
 گو باشند  جواب

 بر حسب رده انرژی K/W]2[m. 2گروه  ساختمان هوایحداقل مقاومت حرارتی کف مجاور   1-6-91 جدول

 ساختمان

رده

انرژی

کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از خارج عایق
کف مجاور فضای خارج با 

 حرارتی از داخل عایق

 کف

مجاورفضای 

نشدهکنترل

وار با عایق دی

خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC۵/93/2۰/2۰/9۰/۵

EC+3/23/3۰/33/29

EC++2/3۵/3۰3/33/9
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۱۱

2ه گرو ساختمان -کف مجاور خاك  حداقل مقاومت حرارتی عایق - ث

-۴-۸۱ش ده در بن د ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی ۸گروه  هایهای مجاور تاك ساتمما،کف

را  ۸۱-۵-۸۱ ج دولش ده در انرژی ساتمما،، باید شرایط تعیی ، بسمه به مووعیت کف و رده۸-۸
 گو باشند  جواب

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 2گروه  ساختمانکف روی خاك  عایق حرارتیحداقل مقاومت   91-6-91 جدول

 ساختمان

رده 

انرژی

موقعیت کف ساختمان

مترسانتی ۰۵بیش از 

 بالاتر از محوطه

با محوطه، یا  ترازتر از محوطه، همپایین

 متر بالاتر از محوطهسانتی ۰۵کمتر از 

کاری عایق

سراسری

 کاری پیرامونیعایق

 9۵۵با عرض حداقل 

 مترسانتی

کاری سراسریعایق

کاری عایق

پیرامونی

با عرض حداقل 

مترسانتی ۰۵

EC ۰/۵ 1/۵۰/۵ ۰/۵

EC+ ۵/9 3/9۰/۵ ۵/9

EC++ 3/9 1/9۵/9 3/9
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۱۸

3گروه  ساختمانطراحی پوسته خارجی فنی  هایحلراه  91-6-2-9-8

3گروه  ساختمان -مقاومت حرارتی دیوار حداقل  -الف

، ۸-۸-۴-۸۱ش ده در بن د ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی 3گروه  هایساتمما،تمامی دیوارهای 
ک اری حرارت ی دی وار، و نم ده(، روش تایقی ا کنمرلش ده بسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل

 گو باشند  را جواب ۸۸-۵-۸۱ جدولشده در انرژی ساتمما، ، باید شرایط تعیی همچنی  رده

بر حسب رده انرژی ساختمان K/W]2[m. 3گروه  ساختمان حداقل مقاومت حرارتی دیوار  99-6-91 جدول

دیوار مجاور فضای خارج

دیوار

مجاور 

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

حرارتی  عایق

خارجی

حرارتی  عایق

داخلی

عایق حرارتی 

میانی

حرارتی  عایق

همگن *

EC 1/۵2/92/99/9۰/۵

EC+ 9/9۰/9۰/9۵/9۵/9

EC++ ۵/93/23/22/23/9
* دیوار بدو، تایق حرارتی نیز، جهت تعیی  حداول مقاومت حرارتی، جزء دسمه دیوارهای با تایق همگ  در نظر گرفمه شود 
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۱۸

      3گروه  ساختمان -جدارهای نورگذر  نوری-حداقل مشخصات حرارتی -ب

ش ده در بن دتعیی انمظ ارات ، تل اوه ب ر رتای ت 3گ روه  هایس اتمما، تمامی جدارهای نورگذر
ان رژی س اتمما،، بای د، جه ت نم ا، و ردهنیاز غاشب )گرمایی یا سرمایی( ، بسمه به۸۱-۴-۸-3

گو باشند را جواب ۸۸-۵-۸۱ جدولشده در شرایط تعیی 

3گروه های حداقل جدارهای نورگذر ساختمان مشخصات  92-6-91 جدول

جهت
رده

انرژی

غالب نیاز سرماییغالب نیاز گرمایی
U

.2[W/m
K]

SHGC
U

.2[W/m
K]

SHGC

حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر

EC ۵/3 3۰/۵ ۵۰/۵ -۵/33۵/۵۰۰/۵9/9

EC+ 1/2 31/۵ ۵2/۵ -1/233/۵۰2/۵3/9 جنوب

EC++ ۵/2 3۵/۵ ۵۵/۵ -۵/23۰/۵۰۵/۵۰/9

EC ۵/3 - - - ۵/3 - -9/9

EC+ 1/2 - - - 1/2 - -3/9 شمال

EC++ ۵/2 - - - ۵/2 - -۰/9

جزبه
جنوب

و 
شمال

EC ۵/3 2۰/۵ ۰۰/۵ -۵/32۰/۵3۰/۵3/9

EC+ 1/2 2۰/۵ ۰2/۵ -1/22۰/۵32/۵۵/9

EC++ ۵/2 2۰/۵ ۰۵/۵ -۵/22۰/۵3۵/۵9.1

 نطب ق ب اهای موریب انمقال حرارت جدارهای نورگذر مجاور فضای کنمرل نمده برای ساتمما،
در نظ ر  K]2[W/ m. ۶/۸و  ۱/۸ ،۱/3، کم انرژی و بسیار کم انرژی ب ه ترتی ب براب ر ۸۱مبحث 

 گرفمه شود 
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۱3

3گروه  ساختمان -رارتی بام یا سقف حداقل مقاومت ح -پ

، ۸-۸-۴-۸۱شده در بند ، تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی 3گروه  هایساتمما، هایها یا سقفبا 
کاری حرارتی با  )یا سقف( نمده(، روش تایقشده یا کنمرلبسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل

را  ۸3-۵-۸۱ ج دولشده در انرژی ساتمما، ، باید شرایط تعیی دیوار مجاور ی،، و همچنی  رده و
 گو باشند  جواب

رده انرژی ساختمان بر حسب W].K2[m/ 3گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف   93-6-91 جدول

رده

انرژی

مجاور فضای خارج با  بام یا سقف

 خارج از حرارتی عایق
مجاور فضای خارج با  بام یا سقف

 داخل از حرارتی عایق

 یا سقف بام

مجاورفضای 

نشدهکنترل

دیوار با عایق 

خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن یا میانی

دیوار با عایق 

ی یا خارج

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC ۵/91/9۵/2۵/9۰/۵

EC+ 3/2۰/21/23/2۵/9

EC++ 2/31/3۵/32/33/9
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۱۴

3گروه  ساختمان -مجاور هوا حداقل مقاومت حرارتی کف  -ت

در بن دش ده ، تل اوه ب ر رتای ت انمظ ارات تعیی 3گ روه  هایهای مجاور ه وای س اتمما،کف
کاری حرارتی نمده(، روش تایقشده یا کنمرل، بسمه به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل۸۱-۴-۸-۸ 

 ۸۴-۵-۸۱ جدولشده در انرژی ساتمما،، باید شرایط تعیی کف و دیوار مجاور ی،، و همچنی  رده
گو باشند را جواب

حسب رده انرژی  بر K/W]2[m. 3گروه  ساختمانحداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج   98-6-91 جدول

 ساختمان

رده

انرژی

کف مجاور فضای خارج با 

 خارج از حرارتی عایق
کف مجاور فضای خارج با 

 داخل از حرارتی عایق

 کف

مجاورفضای 

نشدهکنترل

دیوار با عایق 

خارجی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن یا میانی

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC3/91/9۵/2۰/9۵/۵

EC+۵/2۰/21/29/21/۵

EC++1/21/3۵/3۵/32/9
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۱۵

3گروه  ساختمان -مجاور خاك کف  حداقل مقاومت حرارتی عایق -ث

-۴-۸۱ش ده در بن د تعیی ، تلاوه بر رتایت انمظارات 3گروه  هایهای مجاور تاك ساتمما،کف

را  ۸۵-۵-۸۱ ج دولش ده در انرژی ساتمما،، باید شرایط تعیی ردهمووعیت کف و  ، بسمه به۸-۸
 گو باشند  جواب

بر حسب رده انرژی  K/W]2[m. 3گروه  حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاك ساختمان  96-6-91 جدول

ساختمان

رده 

انرژی

موقعیت کف ساختمان

اتر از محوطهمتربالسانتی 9۵۵بیش از 
متر بالاتر از سانتی 9۵۵کمتر از 

 محوطه

کاری عایق

سراسری

کاری پیرامونیعایق

 با عرض حداقل

 مترسانتی ۰۵ 

کاری عایق

سراسری

کاری پیرامونیعایق

 با عرض حداقل

 مترسانتی ۰۵ 

EC ۰/۵۰/۵۰/۵۰/۵

EC+ ۰/۵۰/۵۰/۵۰/۵

EC++ ۰/۵۵/9۰/۵۵/۵
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۱۶

بیعیروشنایی ط -91-6-2-2

، وروری اس ت ۱-۸-۴-۸۱در روش تجویزی، تلاوه بر رتایت ووابط اجباری تعیی  شده در بند 
 طبیعی نیز رتایت شود  روشنایی( دسمی) شده سازیساده طراحی که ووابط ای  بند برای

سازی تددی، شاز  یعی، بدو، انجا  شبیهمند از روشنایی طببرای تعیی  درصد سطح فضاهای بهره
من د از شده در ای   بخ  ، می زا، تم ق و ت رض فض ای بهرهاست، با اسمفاده از روابط تعریف

ه ای مند از روش نایی طبیع ی ب رای ردهگردد  درصد مساحت فضای بهرهروشنایی طبیعی تعیی  

 باشد  ۸۶-۵-۸۱ جدولشده در  مخملف انرژی باید مساوی یا بی  از مقادیر تعیی 

های مند از روشنایی طبیعی، برای ردهمقادیر حداقل دروصد مساحت فضای بهره  ۹1-5-۹۱جدول 

 مختلف انرژی 

[%] P(A(درصد مساحت  رده انرژی
EC۵۵  

EC+۶۵ 

EC++4۵

از تد  ب روز  های شاز کنمرلشود با انجا  درصد باشد، توصیه می ۱۵بیممر از  Apدر صورتی که 
تیرگی اطمینا، حاصل شود 

دس ت یم ده، ب ا کممری  مق دار بهبا میزا، تمق نفوذ روشنایی طبیعی در فضای داتل برابر است 

، بسمه ب ه وج ود ی ا ت د  (3-۵-۸۱)و  (۸-۵-۸۱)ی از دو رابطه و یک (۸-۵-۸۱)اسمفاده از رابطه 
 با،:وجود سایه

(۸۱-۵-۸)

در ای  رابطه:

L : شود بر حسب ممرمند میتمق فضا که از نور طبیعی بهره

W : ترض اتاق در داتل، در اممداد ترض پنجره بر حسب ممر

H :  بر حسب ممر شدهتما ارتفاع باشای پنجره از کف

bR :  وریب انعکاس مموسط وز، یافمه سطو  داتلی )دیوارها، کف و سقف( در
ای از اتاق، مجاور پنجره، به جز سطح دیوار زیر پنجرهنیمه
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۱4

های فاود سایبا،:برای پنجره

(۸۱-۵-۸)L=2.5 x H

های دارای سایبا،:برای پنجره

(۸۱-۵-3)L=2.0 x H

اسمفاده کرد: (۴-۵-۸۱)برای تعیی  تمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار باید از رابطه 

(۸۱-۵-۴)l= (H-h)/(H/L)

l تمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار بر حسب ممر =

hارتفاع سطح کار از کف تما  شده بر حسب ممر =

ت ا  ۸4-۵-۸۱ج دول اس مفاده از  برای در نظر گرفم  اثر موانع تارجی جلوی پنجره، شاز  است با
  ، وریب کاه  تمق فضا تعیی  گردد:۸۱-۵-۸۱جدول 

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۱۱

لوکس 911-311ابل پنجره( برای شدت روشنایی )در اثر وجود موانع مق عمق فضاضریب کاهش  91-6-91جدول 

یت موانعرؤزاویه 
جهت پنجره

شمالغربشرقجنوب

9999درجه3۵کمتر از 

9999درجه ۵۵درجه تا  3۵

1/۵999درجه ۵۵بیش از 

لوکس 311-611ود موانع مقابل پنجره(برای شدت روشنایی )در اثر وج عمق فضاضریب کاهش  94-6-91جدول 

یت موانعرؤزاویه 
جهت پنجره

شمالغربشرقجنوب

1/۵۰/۵1/۵1/۵درجه3۵کمتر از 

1/۵۰/۵۰/۵1/۵درجه ۵۵درجه تا  3۵

1/۵۰/۵۵/۵۵/۵درجه ۵۵بیش از 

لوکس 611-111)در اثر وجود موانع مقابل پنجره(برای شدت روشنایی  عمق فضاضریب کاهش  91-6-91جدول 

یت موانعرؤزاویه 
جهت پنجره

شمالغربشرقجنوب

۵/۵1/۵۵/۵۵/۵درجه3۵کمتر از 

۵/۵۵/۵درجه ۵۵درجه تا  3۵
فاقد 

روشنایی 

کافی

فاقد 

روشنایی 

کافی
۵/۵درجه ۵۵بیش از 

فاقد 

یی روشنا

کافی

مم ر در نظ ر گرفم ه  ۱۱/۸برای تعیی  میزا، ترض فضا، در اممداد ترض پنجره از هر ط رف ی، 
   شودمی

کممر فاصله افقی بی  دو پنجره  و اگر در مجاورت پنجره مورد نظر، پنجره دیگری ورار داشمه باشد
فاصله افقی بی   نصف ی،ممر ۱۱/۸ های جای یکی از فاصلهدر ای  صورت، بهباشد، ممر  ۱۱/۸ از 

   گیردملاك تمل ورار میدو پنجره 
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۱۱

اگر در فاصله ترض پنجره به اوافه یک ممر از طرفی  یک مانع کدر، نظیر تیغ ه داتل ی، وج ود 
 در محاسبه ت رض فض ا فاصله پنجره تا مانع مزبور ،جای یک ممربه ،در ای  صورت ،داشمه باشد
 شود منظور می

مند از نور طبیعی هما، ترض اتاق است ترضِ فضای بهره ای،برای نماهای شیمه

در جهت افقی ی سقفی، و نورگیرها هاپنجرهترض فضای روش  شده با نور طبیعی  محاسبه برای
بازشوی نورگذر ی، پنجره در نظر گرفم ه ترض  مساویمضاتفی  ترض پنجره فاصله از هر طرف

 شود:، و به ی، یکی از مقادیر زیر اوافه میشودمی

 ،ایهای سقفی دندانهپنجرهو  ارتفاع کف تما  شده تا سقف برای نورگیرهای سقفی -
ه ای پنجره های زیر سقفی یا برابر هم ا، ارتف اع ب رایبرابر هما، ارتفاع برای پنجره ۵/۸ -

   ایسقفی دندانه
کدر، ی ا نیم ی از  توا، فاصله یک ممر یا فاصله تا یک جداکنندهمی ،مانند حاشت وبل ،دراینجا نیز

فاصله افقی بی  یک نورگیر سقفی مجاور یا شیمه تمودی مجاور را، هر کدا  که کمم ر باش د در 
اگر ممخص نباشد که یک بازشو پنجره است یا نورگیر سقفی، هر بازشویی که در ی، نظر گرفت  

د شوبخ  نورگذر کاملاً باشای سقف اتاق ورار گرفمه باشد نورگیر سقفی محسوب می

 منطب ق جهات اصلی جغرافی ایی با یکی ازپنجره مورد نظر جهت محاسبات، در صورتی که برای 
  گیردملاك تمل ورار میتری  جهت اصلی جغرافیایی نباشد، نزدیک

تأسیسات مکانیکی  91-6-3

، وروری است ووابط بن د 3-۴-۸۱ بخ در صورت طراحی به روش تجویزی، تلاوه بر اشزامات 
نیز رتایت گردد  ۸۱-۵-3

کاری حرارتیعایق  91-6-3-9

بای د  ۸-3-۴-۸۱تلاوه بر رتایت ووابط بند گر  مصرفی، در سیسمم یبهای یب گر  تمامی شوشه
های گرم ایی و ه ای انمق ال ه وا در سیس ممو تم امی کانال ۸-۸-3-۵-۸۱یربند طبق ووابط ز

 شوند  حرارتی کاریتایق ۸-۸-3-۵-۸۱سرمایی طبق ووابط زیربند 

و مخزن کاری حرارتی لولهعایق 91-6-3-9-9

ب ر  ۸۱-۵-۸۱ج دول بای د مط ابق  وبرگمترفتی هاشوشه تما  های یب گر  مصرفی،در سیسمم
 کاری حرارتی شوند تایقهای انرژی ساتمما، هر یک از رده اساس
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۸۱۱

]K/W]2m. آب گرم مصرفی لوله  یقعا یحرارت مقاومت حداقل: 21-6-91جدول 

رده انرژی

قطر نامی لوله

کمتر از

مترمیلی 32 

متر میلی 32

و بیشتر

(EC) 91ساختمان منطبق با مبحث 
 9۵مطابق با مبحث 

مقررات ملی ساختمان

 9۵مطابق با مبحث 

مقررات ملی ساختمان

1۵/۵3۵/9 (+ECانرژی )ساختمان کم

9۰/91۰/9 (++ECرژی )انساختمان بسیار کم

های یب گ ر  سیس ممهای )ب ه اس مثنای شوش ه هابرای تعیی  مقاومت حرارتی حداول تمامی شوشه
نمده، های گرمایی و سرمایی واوع در فضای داتلی، تارجی و یا کنمرلو مخاز، سیسمم (مصرفی

(، بسمه ۸۴Rمما، )مقررات ملی سات ۸۴شده در مبحث شاز  است به مقاومت حرارتی حداول تعیی 

اتمال شود   ۸۸-۵-۸۱جدول شده در به رده انرژی ساتمما،، وریب افزایمی برابر با مقدار تعیی 

( ۹۱Rساختمان ) یررات ملمق ۹۱در مبحث  شدهنییتع حداقل: ضریب افزایش مقاومت 1۹-5-۹۱جدول 

رده انرژی

در یا کانال واقع  لوله یا مخزن

 یا یخارج یفضا

نشدهکنترل
*یداخل یفضا

۵۵/9۵۵/9(EC) 91ساختمان منطبق با مبحث 

۵۵/93۵/9(+ECانرژی )ساختمان کم

۰۵/2۵۵/2(++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

، که در معرض فضای خارجی یا کنترل نشده لوله یا کانالی از ل و بعد از قسمتلازم است دو متر قب* 

.کاری حرارتی شودعایق نشدهکنترل یا یخارج یفضاقرار دارد، مشابه بخش در معرض 

هاکاری حرارتی کانالعایق91-6-3-9-2

ش از  نم ده های فضای داتلی، ت ارجی و کنمرلتمامی کانال حداول مقاومت حرارتیبرای تعیی  
، بس مه ب ه (۸۴Rمقررات ملی ساتمما، ) ۸۴شده در مبحث حرارتی حداول تعیی  مقاومتبه  است

   اتمال شود ۸۸-۵-۸۱جدول در شده وریب افزایمی برابر با مقدار تعیی  رده انرژی ساتمما،،
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۸۱۸

بازیافت انرژی 91-6-3-2

های هوارسانبازیافت انرژی در سیستم91-6-3-2-9

ر ص ورت اس مفاده از (، د++ECان رژی )( و بس یار کم+ECان رژی )کمب ا رده های ،در ساتمما
 مورد رتایت ورار گیرد: ، برای بازیافت انرژی،، شاز  است موارد زیرسیسمم هوارسا،

 یس رماینی از های سرمایی مناطق گ ر  )ب ا یسممهای بازیافت انرژی در ساسمفاده از سامانهاشف( 
 وستیپغاشب طبق  یگرماینیاز مناطق سرد )با  یهای گرمایسیسممو ( 3 وستیپغاشب طبق 

بیم مر  ۸3-۵-۸۱ج دول  و ۸۸-۵-۸۱ ج دول ، در صورتی که دبی کل دسمگاه از مقادیر(3
باشد اشزامی است 

استفاده از بازیافت در حالت عدم  ،(min3ft/)و  l/s، بر حسب  قابل قبول *دبی تهویهحداکثر   22-6-91 جدول

(الساعت در س 4111کارکرد بیش از  صورتدر )انرژی 

رده 

انرژی
نیاز غالب

 درصد هوای تازه

% 1۵ تر یا مساویبیش

درصد هوای تازه

% 1۵کمتر از 

EC+
(۵3۰۰) 3۵۵۵(2991) 9۵۵۵سرمایی

(۵3۰۰) 3۵۵۵(2991) 9۵۵۵گرمایی

EC++
(3231) 2۵۵۵(9۵۰1) ۰۵۵سرمایی

(3231) 2۵۵۵(9۵۰1) ۰۵۵گرمایی

)هوارسا،( گاه هواساز* حداکثر دبی کل تروجی از ف  دسم

استفاده از بازیافت در حالت عدم  (،min3ft/)و  l/sقابل قبول ، بر حسب  *دبی تهویهحداکثر  23-6-91جدول 

  ساعت در سال( 4111انرژی )در صورت کارکرد کمتر از 

رده 

انرژی
نیاز غالب

 درصد هوای تازه

% 1۵یا مساوی  بیشتر

درصد هوای تازه

% 1۵کمتر از 

EC+
(9۵۰13) ۰۵۵۵(3231) 2۵۵۵سرمایی

(9۵۰13) ۰۵۵۵(2991) 9۵۵۵گرمایی

EC++
(13۰۵) 3۵۵۵(2991) 9۵۵۵سرمایی

(13۰۵) 3۵۵۵(9۵۰1) ۰۵۵گرمایی

)هوارسا،( * حداکثر دبی کل تروجی از ف  دسمگاه هواساز

 نس بی )درص د( انرژی مجاز باید بموانند ینماشپی هوای ت ازه را ب ه مق دار های بازیافتسیسمم( ب

دهند: یا کاه  افزای  ۸۴-۵-۸۱جدول شده در تعیی 
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۸۱۸

 مجاز یانرژ افتیباز یهاستمیس ی برایاختلاف آنتالپکاهش نسبی : 1۱-5-۹۱جدول 

رده انرژی

 کاهش نسبی 

 اختلاف آنتالپی 

هوای ورودی و هوای تخلیه 

 )درصد(

۵۵ (+ECانرژی )ساختمان کم

۰۵ (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

، دارن دهوای تازه  تأمی  ساتت در سال ۵۱۱که کممر از  ،های با ساتت کارکرد کمدر سیسمم( پ
 نیستازیافت انرژی سامانه بنیازی به 

خنکهای آببازیافت انرژی در کندانسورهای سیستم91-6-3-2-2

(، در کندانس  ورهای ++ECان  رژی )( و بس  یار کم+ECان  رژی )های ب  ا رده کمدر س  اتمما،
 تنک، شاز  است موارد زیر، برای بازیافت انرژی، مورد رتایت ورار گیرد:های یبسیسمم

مص رفی، در  گ ر یبک رد، گر کرد، و ی ا پی رژی برای گر سامانه بازیافت اناسمفاده از ( اشف
گ ر کیل ووات و ب ار یب ۸۱۱۱صورتی که میزا، گرمای دف ع ش ده از کندانس ور بیم مر از 

 اشزامی است  ،ساتمه کار کند۸۴صورت کیلووات باشد و ی، سیسمم به 3۱۱مصرفی بیممر از 
 زم ا، تی وابل وبول است که بمواند دمای یب درسامانه بازیافت انرژی در کندانسورها در صور( ب

درصد  ۶۱درجه سلسیوس برساند و یا تا  3۱حداول به  کرد،،گر  پی  را، بااوج مصرف یب 
شده از کندانسور در شرایط طراحی را بازیافت نماید انرژی تخلیه

ی ا  ، شاز  اس ت ک اه  مص رف ان رژی سیس مم س رمایی ورتایت بند )اشف(( در صورت تد  پ
های دیگر، نظیر ، با اسمفاده از فناوری)ب( شده در بندتعیی میزا، معادل اودامات بهگرمایی، 
نه اد زما، م ورد تأیی د های توشی دهمهای تجدیدپذیر، یا سیس ممهای بر پایه انرژیسیسمم
ی، انجا  شود وانون تیصلاح یدارا

اکونومایزر  91-6-3-3

 3۵۱های سرمایی یبی ب دو، ف   )ب ا ظرفی ت بیم مر از و سیسمم داری ف سرمایهای در سیسمم
شود توصیه می،اسمفاده از اکونومایزر یبی یا هوایی ت  تبرید( ۸۱۱کیلووات یا 
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۸۱3

تجهیزات دفع حرارت  91-6-3-8

 ۸۱۶3۵ک  باید بر مبن ای اس ماندارد مل ی ای را، ب ه ش ماره در سیسمم تهویه مطبوع، برج تنک
 انمخاب ی، بر اساس محاسبات تأیید شده صورت گیرد  شاز  است    تلاوه بر ای ،باشدطراحی شده

انرژی سازیرهذخهای سیستم  91-6-3-6

 شودتوصیه میساز حرارتی ذتیرهسیسمم اسمفاده از ها در کلیه ساتمما،

های پایش عملکردسامانه  91-6-3-5

تمامی برای شاز  است (، ++ECانرژی )( و بسیار کم+ECانرژی )های با رده کمدر ساتمما،اشف( 
و تعیی  پای  تملکردتمهیدات شاز  جهت سرمایی  و های مرکزی و مسمقل گرماییسیسمم

   صورت گیردمیزا، یشایندگی و مصرف انرژی 

انتخاب و نصب مناسب تجهیزات  91-6-3-1

ان رژی، ارائ ه گ زارش ج امع طراح ی تأسیس ات انرژی و بس یار کمهای کماشف( برای ساتمما،
  اس ت یاشزام ی معمب ر افزارهانر با اسمفاده از  برودتی و حرارتی، بارمحاسبات مکانیکی، و 

 و طراح یمحاس بات  در هماهنگی ب ا دیبا شده نیزانمخاب زاتیتجه یتمامممخصات فنی 
  باشد

برچسب یب مربوط به مقادیر دب ی ح داکثر انرژی، رده انرژی و بسیار کمهای کمدر ساتمما،ب( 
ش ده در های تعیی ها، طب ق اس مانداردگر  مصرفی و سردوشیبهداشمی تأمی  یب شیریشات
باشد  Aو  B، باید به ترتیب ۸3پیوست 

تأسیسات برقی  91-6-8

ترانسفورماتورها91-6-8-9

ترانسفورماتورهای فشار متوسط 91-6-8-9-9

رجوع  ۸۸ وستیپها در تصوص ترانسفورماتورهای فمار مموسط به جهت یگاهی از نکات و توصیه
شود 
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۸۱۴

حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط91-6-8-9-2

توانن د از های برق اتمصاصی س اتمما، میترانسفورماتورهای فمار مموسط مورد اسمفاده در پست
نوع روغنی یا ن وع تم ک)رزینی( باش ند  ب رای اشزام ات و ش رایط اس مفاده از هری ک از ان واع 

نسفورماتورها در پست برق اتمصاصی ساتمما، به مبحث سیزدهم مقررات مل ی رج وع ش ود ترا
یمده است  ۸۸ وستیپهمچنی  نحوه محاسبه تلفات کل ترانسفورماتور در 

تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی91-6-8-9-3

(OIT)

لفات و وریب حداکثر راندما، انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرم ال مقادیر ت
و  ت أمی  که تموماً در اکثر نقاط کمور در لووشتیک ۸۱مخملف و وشماژ کار های نامی و برای توا،

یمده است  ۸۸ وستیپروند، در کار میتغذیه نیروی برق ساتمما، با انمعاب برق فمار مموسط به
( و وریب حداکثر راندما، ان رژی ب رای kP(، تلفات بار )oPبار )بیای  جدول شامل مقادیر تلفات 

  باشد های ترانسفورماتورهای روغنی میگروه

اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای روغنی 91-6-8-9-8

روغنی، از نظر شرایط و اولیم ش هر ی ا منطق ه مح ل نص ب  یشرایط کار نرمال ترانسفورماتورها
ترانسفورماتور، برای باردهی با توا، نامی، براساس حداکثر دمای شهر و یا منطقه محل نصب برابر 

ممر، در اسماندارد  ۸۱۱۱درجه سلسیوس و ارتفاع شهر و منطقه محل نصب از سطح دریا برابر  ۴۱
ایرا، )اس ماندارد ترانس فورماتورهای روغن ی( تعی ی  گردی ده  سازما، ملی اسماندارد ۶44۱شماره 
  است

ط ک ارکرد نس بت ب ه ش رای، در شرایط محیط )محل نصب(ورایب کاه  باردهی ترانسفورماتور 
ح داکثر دم ا و ارتف اع از  ممناسب ب ا ،برای تعیی  توا، مجاز ترانسفورماتورهای روغنینرمال ی،، 
ب ر اس اس ، ۸۶-۵-۸۱ ج دولو   ۸۵-۵-۸۱ جدولدر  ،خملفبرای شهرها و مناطق م ،سطح دریا

 ممخص شده است   ،اشذکراسماندارد فوق

 ، ب هDو  A ،B ،Cه ای در گروهکم ور: برای تعیی  شرایط اولیمی شهرها و مناطق ۸تبصره 
 رجوع شود  ۶44۱اسماندارد 

از شاز  اس ت  ،اشذکرفوقو ارتفاع تارج از مقادیر مربوط به دما باردهی یب ورابرای : ۸تبصره 
توشیدکنندگا، اسمعلا  گردد 
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۸۱۵

نصب محل دمای حداکثر برحسب باردهیکاهش  ضرایب 26-6-91 جدول

گروه 

شهر و منطقه

حداکثر دمای محیط 

 )درجه سلسیوس(

یب ضر

باردهی
A3۵۵۵/9
B3۵  3۰11/۵تا
C3۰  ۰۵1۵/۵تا
D۰۵۰2/۵بیش از

نصب محل ارتفاع حداکثر برای باردهی ضرایب  25-6-91 جدول

گروه 

شهر و منطقه

حداکثر ارتفاع از 

 سطح دریا
(m)

ارتفاع 

معادل
(m)

ضریب 

باردهی

A9۵۵۵ 9۵۵۵۵۵/9یا کمتر
B9۵۵۵  9۰۵۵9۰۵۵1۰۰/۵تا
C9۰۵۵  2۵۵۵2۵۵۵1۰/۵تا
D 2۵۵۵2۰۵۵12۰/۵بیش از

(CRTو ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )تلفات  91-6-8-9-6

و و ریب ح داکثر ران دما، ( kP) ب ار تلف ات و( oP) ب اربی تلف ات مق ادیر مقادیر تلف ات ش امل
 ۸۱های نامی مخملف و وشم اژ ک ار کارکرد نرمال و برای توا، طیدر شراهای تمک ترانسفورماتور

و تغذیه ب رق س اتمما، ب ا انم عاب ب رق فم ار  تأمی  که تموماً در اکثر نقاط کمور در لووشتیک
 استیمده  ۸۸ وستیپ های ترانسفورماتورهای تمک درروند، برای گروهکار میمموسط به

خشکاثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای  91-6-8-9-5

ط ک ارکرد نس بت ب ه ش رای، در شرایط محیط )محل نصب(ورایب کاه  باردهی ترانسفورماتور 
ح داکثر دم ا و ارتف اع از  ممناسب ب ا تمک،نرمال ی،، برای تعیی  توا، مجاز ترانسفورماتورهای 

 و  ۸4-۵-۸۱ جدولدر  ،ها و مناطق مخملفبرای شهر ،سطح دریا

ممخص شده است  ،اشذکربر اساس اسماندارد فوق، ۸۱-۵-۸۱ جدول
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۸۱۶

نصب محل دمای حداکثر برای باردهی ضرایب 21-6-91 جدول

حداکثر دمای محیط 

 )درجه سلسیوس(

ضریب 

باردهی

3۵۵۵/9

3۵۵۵/9

۰۵13/۵

نصب محل ارتفاع حداکثر برای باردهی ضرایب  24-6-91 جدول

حداکثر ارتفاع از سطح دریا
(m)

ارتفاع معادل
(m)

ضریب 

باردهی

9۵۵۵۵۵/9یا کمتر 9۵۵۵

9۰۵۵9۰۵۵1۰۰/۵تا  9۵۵۵

2۵۵۵2۵۵۵1۰/۵تا  9۰۵۵

2۵۵۵2۰۵۵12۰/۵بیش از 

رجوع شود  ۶44۱: برای تعیی  شرایط اولیمی شهرها و مناطق کمور، به اسماندارد ۸تبصره 

اسمعلا  یدکنندگا،، از توشاشذکرفوقمقادیر ارتفاع تارج از  مربوط به دما وباردهی : ورایب ۸تبصره 
 گردد  

های کاهش دمای اتاق ترانسفورماتورسیستم 91-6-8-9-1

ترانسفورماتورها تموماً در اتاق یا فضای بس مه در پس ت ب رق اتمصاص ی س اتمما، و ی ا م دل 
ب ار و بی( kP)گیرند  حرارت ناشی از تلفات ب ار کیوسکی پست برق نصب و مورد اسمفاده ورار می

(Poترانسفورماتور باتث ) گردد افزای  دمای ترانسفورماتور و اتاق ی، می

فم ار  طراحی اتاق ترانس فورماتور و نی ز پس ت ب رقجویی در مصرف برق، شاز  است برای صرفه
انمخ  اب  وش  ده در بن  دهای زی  ر، بندیطبقه هایه  ا و سیس  ممروشکارگیری ب  ا ب  همموس  ط، 

کاه  دمای ترانسفورماتور و ی مناسب، ، ترانسفورماتور با کارایی شاز  و سیسمم تأسیسات مکانیک
 شرایط مورد نی از ب رای ک ارکرد مناس ب ترانس فورماتورها تا ،صورت گیرد ی، اتاق محل اسمقرار

   محقق شود

ه وای  ، برای کاه  دمای اتاق ترانسفورماتور، تعویض و تخلیهAاشف( در شهرها و مناطق گروه 
ی انجا  گیرد )ب ه مبح ث س یزدهم مق ررات مل ی تواند با تهویه طبیعی و یا مکانیکاتاق می
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رجوع شود(  در روش تهویه مکانیکی از هواک  بروی، که از طریق ترموسمات وطع و وص ل 
ش ود  اس مفاده از سیس مم شود، برای کاه  و تنظیم دم ای ات اق اس مفاده مییا کنمرل می

 باشد جای هواک ، مجاز نمیبرای مناطق مذکور، به یسرمای

، تنه ا Bه ای شده در بند )اشف(، ب رای ش هرها و من اطق و گروههای مطر اده از روشب( اسمف
زمانی مجاز است که ورایب مربوط به دما و ارتفاع در محاس به ت وا، مج از )ب ار تروج ی( 
ترانسفورماتور اتمال شده و ترانسفورماتور با ممخصات فنی و ت وا، ن امی مناس ب انمخ اب 

باشد گردیده

، تنه ا Dو  Cه ای شده در بند )اشف(، برای شهرها و مناطق گروههای مطر ده از روشپ( اسمفا
فن ی و ت وا،  زمانی مجاز است که پس از اتمال ورایب مربوط به دما و ارتفاع، ممخص ات

تعیی  گردد  ۸-۸-۴-۵-۸۱بار براساس نامی ترانسفورماتور، مقدار تلفات 

درج ه سلس یوس  ۵۱از ، در اوواتی از س ال، ترانسفورماتوردمای محل اسمقرار ورتی که ت( در ص
 ،تمل یی د، شاز  است در انمخاب ترانسفورماتور مناسب برای ای  شرایط دوت شاز  بهفراتر رود

دمای اتاق و ترانسفورماتور، شاز   و کنمرل برای کاه  یسیسمم سرمای بینیپی و در صورت 
ب ازدهی ترانس فورماتور در  میزا، مصرف برق سیسمم سرمایی با تلفات ب ار واست وابسمگی 
نظر گرفمه شود 

فشار متوسط ترانسفورماتورهایانواع مختلف شرایط استفاده از   91-6-8-9-4

و  CRT1 ،CRT2)و تم ک  (OIT3و  OIT1 ،OIT2)بندی ترانسفورماتورهای روغن ی گروه
CRT3،) داکثر راندما، انرژی و تلف ات ک ل در زیربن دهای بر اساس تلفات بار، تلفات بی بار، ح

انواع مخملف ترانسفورماتورهای فمار مموسط به ورار زی ر  اسمفاده از است  شرایطیمده ۸۸ وستیپ
 :باشدمی

مموسط در پست اشف( اشزامات مربوط به اسمفاده از ترانسفورماتورهای روغنی و یا تمک فمار 
ها و بندهای مبحث س یزدهم مق ررات ها باید منطبق بر ردیفبرق )اتمصاصی( ساتمما،

 ملی باشد 
 ممن اظر هایبن دیگروهاول تا رده سو ( و همچن ی   )رده ترانسفورماتورهابندی کلی رده( ب

، CRT1) و تم ک (OIT3و  OIT1 ،OIT2) ترانس فورماتورهای روغن یانواع مخملف 
CRT2 و CRT3) ،ارائ ه  ۸۱-۵-۸۱ جدولدر  های نامی مخملفاز نظر تلفات بار در توا
است شده
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کو خش  یروغن یمتناظر انواع مختلف ترانسفورماتورها یهایبندو گروه یکل یبندرده  21-6-91 جدول

رده 

ماتورترانسفور

تلفات بار 

در توان نامی

نوع ترانسفورماتور

خشکروغنی

OIT1CRT1کممری  مقداراول
OIT2CRT2مقدار مموسطدو 
OIT3CRT3مقدار ممعارفسو 

ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک فشار متوسط 91-6-8-9-1

خمل ف )اول ت ا س و ( ه ای مدرص د زی ر ب ار ب ود، ردهح داکثر ی ا  ح داکثر ب ار مقادیر وریب
های بن دیبندی ینها، برای رتبهبر حسب ردهاز نظر تلفات بار، روغنی و تمک  هایترانسفورماتور

 است ارائه شده  3۱-۵-۸۱ جدول در، مخملف ساتمما،
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روغنی و خشک هایحداکثر ترانسفورماتور بار ضریب  31-6-91 جدول

رتبه 

انرژی 

ساختمان

بندی ترانسفورماتورهاگروه

خشکروغنی

OIT1 
)رده 

اول(

OIT2 
)رده 

دوم(

OIT3 
)رده 

سوم(

CRT1 
)رده 

اول(

CRT2 
)رده 

دوم(

CRT3 
)رده 

سوم(

۹۱ساختمان منطبق با مبحث 

(EC) 
۰۵%۵۵%۰۵%۵۰%۵۵%۰۵%

انرژیساختمان کم

(EC+) 
۵۵%۰۵%

غیر 

مجاز
۵۵%۰۰%

غیر 

مجاز

انرژیساختمان بسیار کم

(EC++)۰۵%
غیر 

مجاز

غیر 

مجاز
۰۵%

غیر 

مجاز

غیر 

مجاز

موتورهای برقی 91-6-8-2

از  ،های تأسیس ات مک انیکی و برو ی س اتمما،در سیسمممورد اسمفاده موتورهای بروی انمخاب 
باید با  ممحرك یروهاادهیپهای بروی، ، تهویه، یسانسور، پلکا،یمایگر ،یسرمای هایجمله سیسمم
 توامل زیر صورت گیرد:در نظر گرفم  

فاز، با رده انرژی منطبق ب ا در فاز و سهشده برای موتورهای تکاشف( داشم  برچسب انرژی تعیی 
ساتمما،، و ممناسب با رده ۶-۴-۸۱جدول 

،، برای تملکرد مورد نظرممخصات فنی، ودرت نامی، وشماژ و راندما، کارکرد هماهنگیب( 
های مناسب،اندازی موتور، با اسمفاده از فناوریکاه  مقدار جریا، مورد نیاز برای راهپ( 
 ،کار مناسب برای موتور و نقطهبرای تنظیم دور  کاریمدانمخاب سیسمم کنمرل ت( 
 %۵به کممر از  برداری از موتور،، در دوره بهرهتد  تعادل وشماژ در فازهاداشم  میزا، نگه محدودث( 

کاه  راندما، موتور  برای جلوگیری از
ی مورد اسمفاده در تجهیزات با بار ممغیر، کیموتور اشکمراشامکا، برای تمامی حمی شودیم هیتوص( ج

که بار س اتمما، ک م  هاییتا در زما، ،شودر گرفمه، سیسمم تغییر دور در نظک برج تنک از جمله
 ای ح داول  و کاه  دور موتور به می زا، تیووع رییتغامکا،  ی،کنمرش سممیسبا اسمفاده از  ،است

 فراهم باشدتاموش ورار داد، ی، در حاشت 
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 ،وتوره ام یان دازراه ا،ی کاه  مق دار جرمنظور به (،Soft Starter)از راه اندازه نر  چ( اسمفاده 
ی ب ا ت وا، باش ا، تصوص اً موتوره ا یب را ،مثل ث-س ماره یاندازممعارف راه سممیس جایبه

شود توصیه می ،و به باشا (kW) لوواتیک ۸۸ نامیبا توا،  موتورهای

هاپمپ 91-6-8-2-9

بسمه به رده ساتمما،، باید مورد اسمفاده در تأسیسات اشکمریکی و مکانیکی،  یهااشف( تمامی پمپ
باشند  ۶-۴-۸۱جدول شده در چسب انرژی تعیی دارای بر

های کنترل سرعتها و سیستمفن 91-6-8-2-2

های مورد اسمفاده در تأسیسات اشکمریکی و مکانیکی، بسمه به رده ساتمما،، بای د اشف( تمامی ف 

 باشند  ۶-۴-۸۱جدول شده در دارای برچسب انرژی تعیی 
حداکثر  نقطه درصد از ۸۵حداکثر فاصله در  دیبا کارکردی یبازده کل در نقطه طراحها، در ف ب( 

 کل ف  باشد  ییکارا
در ی داکم  ای و  یس قف ی،نیزم لیکوف  سرتت موتور و سیسمم کنمرل شاز  برای هایویژگیپ( 

 استارائه شده 3۸-۵-۸۱ جدول ردهای مخملف ساتمما، بندیرتبه

مختلف بندیرتبه در کویل،فن کنترل سیستم و موتور برای نوع لازم هایویژگی  39-6-91 جدول

رتبه انرژی ساختمان
کویل های لازم برای فنویژگی

سیستم کنترل سرعت وتور م

 91ساختمان منطبق با مبحث 

(EC) 
سه سرعتهحداقل 

سیستم کنترل سرعت متعارف 

 سرعتهسه

 انرژی ساختمان کم

(EC+) 
سرعتهحداقل چهار

سیستم کنترل سرعت متعارف 

 چهارسرعته

انرژی ساختمان بسیار کم

(EC++) 
سرعتهتک

کنترل سرعت از نوع  ستمیس

 (VSD) ریمتغسرعت

شود کویل توصیه میبرای ف نیز اسمفاده از شیر بروی : ۸تبصره 

شاز  است م وارد زی ر رتای ت ، برای ساتمما، مورد نظرانرژی بسمه به رتبه  ،در کوشرهای یبیت( 
 گردد:

کوشر یبی،  برای برچسب انرژی ۵-۴-۸۱جدول شده در تأمی  انمظارات تعیی  -
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دارای برچس  ب ان  رژی مط  ابق اس  مفاده از موتوره  ای چن  د س  رتمه ی  ا ت  ک س  رتمه -

 ،3۸-۵-۸۱ جدولشده در های تعیی و ویژگی ،۵-۴-۸۱جدول  
 ش دهتعیی های ویژگیدارای ( VSD) سرتت رییتغز( انداراه ای)دسمگاه  سممیسگیری از بهره-

 3۸-۵-۸۱ جدولدر 

 مربوط به آبی، کولراندازی سرعت و راه کنترل سیستم و موتور برای لازم هایویژگی  32-6-91 جدول

 مختلفانرژی  هایبندیرتبه

های لازم برای موتور و سیستم کنترل کولر آبیویژگیرتبه انرژی ساختمان

(EC) 91مبحث  نطبق باساختمان م
دو سرعته  یاندازراهکنترل و  ستمیبا س ،سرعتهموتور دو

 (یادز و کمسرعت )

(VSD)سرعت  رییتغو  یاندازراه ستمیسرعته با سموتور تک(+ECانرژی )ساختمان کم

(VSD)سرعت  رییو تغ یاندازراه ستمیسرعته با سموتور تک(++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

های برقیآسانسورها و پلکان 91-6-8-3

باید دارای بسمه به رتبه ساتممانی مورد نظر، ، هاساتمما،های بروی پلکا،و  یسانسورهاموتورهای 
 یکی از شرایط زیر باشند:

 ۶-۴-۸۱جدول یربکس: داشم  برچسب انرژی مطابق برای موتورهای بدو، گ -

۶-۴-۸۱جدول شده در دار: داشم  بازده معادل برچسب انرژی تعیی برای موتورهای گیربکس -

ظرفی ت، ن وع سیس مم محرک ه، ر ودرت موت ور، : در راندما، کارکرد یسانسور، تمدتاً مقادیتبصره
 اس ت ثر ؤنیز وز، سیسمم تعلی ق )تم دتاً وزن ه تع ادل( م  و سرتت سیسمم کنمرل ، نوعسرتت
و مرهای فوق طبق شرایط و نیاز طر  برای تعیی  مقدار بهینه راندما، شاز  است که پارام ،بنابرای 

  نیز ممخصات فنی توشید یسانسور مورد توجه ورار گیرد

( نوع استاتیکUPSهای برق بدون وقفه )دستگاه 91-6-8-8

33-۵-۸۱ ج دولدر ( نوع اسماتیک UPSهای برق بدو، ووفه )حداول راندما، شاز  برای دسمگاه
ارائه گردیده است 

نوع استاتیک (UPS) وقفه بدون برق هایدستگاه برای لازم اندمانرحداقل   33-6-91 جدول

 توان نامی دستگاه

(kVA)کیلوولت آمپر( )

راندمان حداقل 

%2۵1۵کمتر یا مساوی 

%19 9۵۵ و کمتر یا مساوی 2۵ ش ازبی

%9۵۵13بیش از 
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ساختماناصلاح شده ضریب توان  91-6-8-6

 ج دولس اتممانی در ان رژی  های مخمل فبندیرتبهبرای حداول مقدار وریب توا، اصلا  شده، 

 یمده است  ۸۱-۵-3۴

ساختمان مختلفهای بندیرتبه برای شده، اصلاح توان ضریب مقدار حداقل  38-6-91 جدول

انرژی ساختمان رتبه
 دار حداقل مق

ضریب توان اصلاح شده

۵1/۵(EC) 91مبحث  نطبق باساختمان م

31/۵(+ECانرژی )ساختمان کم

۰1/۵(++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

ش ود، انج ا  کننده نص ب میمص رفسیس مم اصلا  وریب ودرت با اسمفاده از تاز،، ک ه روی 
 ،باش دپذیر نمیامکا، حل در بسیاری از مواردراهکارگیری ای  بهبا توجه به ای  نکمه که گیرد، می

 ،از بانک تاز، برای اص لا  و ریب و درت اشامکا،باید حمی های تأسیسات برویدر طر  سیسمم
برای  ،بانک تاز، با مراحل تعریف شده رگلاتورهای مناسب و نیز های تازنی با ظرفیتشامل پله

   شود  های بانک تاز، در مدار، اسمفادهورارداد، پله
ر امق د ،ش رایط ط ر  ز،براساس نی اباید  رگلاتورو مراحل تمل ها ها، تعداد پلهمقادیر ظرفیت پله
 گردد تعیی وریب توا، اصلا  شده مقدار وریب توا، اوشیه و 

در صورت تد  اسمفاده از ای  سیسمم، طرا  باید دشایل توجیهی مرتبط با ی، را ارائه دهد 

یریگهای اندازهسیستم 91-6-8-5

یابی ب ه اه داف ممع ددی در نظ ر گرفم ه گیری در تأسیسات بروی، برای دستهای اندازهسیسمم
شود  اهم ای  اهداف تبارتند از:می

گیری مقادیر توا، مصرفی برق،اشف( اندازه
جویی در مصرف،ب( بهبود مدیریت مصرف برق با کمّی کرد، و مماهده میزا، صرفه

( و سیس مم م دیریت EMS) م دیریت هوش مند مص رف ان رژیپ( تعیی  میزا، اثربخم ی 
(،BMS) هوشمند ساتمما،

ت( تعیی  هزینه تفکیکی مصرف برق، 
های شبکه توزیع و تابلوهای برق گیری پاراممرث( اندازه

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۸3

در تأمی  و تغذیه برق ساتمما، از طریق انمعاب فمار وعیف و یا فمار مموس ط و نی ز م دیریت 
های زیر هسمند و براساس نیاز گیری شامل بخمی و یا کل سیسممهای اندازهمصرف برق، سیسمم
شوند طر  انمخاب می

(، از kWhمص رف ب رق، برحس ب کیل ووات س اتت ) گیری مقدار توا، اَکمیو کلاشف( اندازه
 طریق کنمور برق اَکمیو برای هر دو انمعاب فمار وعیف و فمار مموسط 

یمپر رِاَکمیو س اتت ی ا کیل ووار گیری مقدار توا، رِاَکمیو کل مصرف برحسب کیلووشتب(اندازه
 های( در انمعاب فمار مموسط و در انمعاب فمار و عیف طب ق زیربن دkVARhساتت )

  ۸-۶-۴-۵-۸۱و  ۸۱-۵-۴-۶-۸
( بر اساس نی از kWکل مصرف برحسب کیلووات ) ویاَکمای توا، گیری مقدار شحظهپ( اندازه
 طر  
( ب ر kVAحسب کیلووش ت یمپ ر )ای توا، ظاهری کل مصرف برگیری مقدار شحظهت( اندازه

اساس نیاز طر 
گیری وریب توا، کل شبکه فمار وعیف براساس نیاز طر ث( اندازه
گیری پاراممرهای سیسمم فمار وعیف شامل وشماژ فازها نسبت ب ه ه م، وشم اژ فازه ا ج( اندازه

پر )توا، یمنسبت به نول، جریا، فازها و فرکانس شبکه، کیلووات )توا، اَکمیو( و کیلووشت
در تابلوهای برق براساس نیاز طر  ظاهری( مصرفی ، وریب توا، و غیره توسط پاورممر

گیری دیگری که براساس نیاز طر ، برای مدیریت مصرف برق با اس مفاده از چ( هرگونه اندازه
گیری ز کنم ور ان دازهساتت فرما،، کنمرل و یا ثبت زما،، کنمورهای برق با تعرف ه و نی 

مقدار حداکثر مصرف و غیره، که براساس ووابط و دسموراشعمل شرکت برق شاز  باشد 

گیری توان رِاَکتیو و دیگر پارامترها در انشعاب برق فشار ضعیفاندازه 91-6-8-5-9

ها، با های شرکت برق، برای تأمی  و تغذیه مصارف برق کلیه ساتمما،طبق ووابط و دسموراشعمل
( و ب ه باش ا ب رای kWکیل ووات ) 3۱یمپر سه ف از و ی ا ت وا،  ۵۱برق فمار وعیف برابر انمعاب 
 ۱۱/۱گیری مقدار توا، رِاَکمیو اشزامی است  در ای  حاشت چنانچه وریب توا، کل زیر مق دار اندازه

ی بینباشد، بانک تاز، برای پرهیز از پرداتت هزینه مربوط به توا، رِاَکمیو در تأسیسات برق، پی 
شود می

ممر در تابلوهای ب رق اص لی نرم ال با توجه به نیاز و شرایط اسمفاده از پاورممر و یا یمپرممر و وشت
باشا، یمپر سه فاز( و به ۵۱کیلووات ) 3۱های دارای انمعاب فمار وعیف و با مقدار مصرف ساتمما،
وعیف و یا با هدف کنمرل  گیری پاراممرهای مورد نیاز جهت بررسی شرایط شبکه فماربرای اندازه
شود ریزی مدیریت مصرف برق توصیه میو برنامه

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۸۴

ممر برای هر تابلو برق دیگر بسمگی به شرایط ط ر تبصره: اسمفاده از پاورممر و یا یمپرممر و وشت
تواهد داشت 

گیری پارامترهای برق در انشعاب برق فشار متوسطاندازه 91-6-8-5-2

 و وابط و درب ا ب ی  از مق دار مم خص و تعی ی  ش ده، تأمی  و تغذیه مصارف برق ساتمما، 
های شرکت برق، با انمعاب برق فمار مموسط و پست ب رق اتمصاص ی تواه د ب ود، دسموراشعمل

های توا، اَکمیو، توا، رِاَکمیو و حداکثر مقدار مصرف گیریمقدار مصرف برق در ای  انمعاب، اندازه
گی رد  ای  تح ت اتمی ار ش رکت ب رق، انج ا  می گیری مس مقر در پس ت پاس اژدر تابلو اندازه

ها حداول باید مقادیر زیر را در بر بگیرد:گیریاندازه

دار و براس اس و وابط و ( ب ا کنم ور تعرف هkWhاشف( توا، اَکمیو برحسب کیلووات س اتت )
 های شرکت برقدسموراشعمل

ب ا کنم ور  (kVARh)س اتت یمپر رِاَکمیو س اتت ی ا کیلووارب( توا، رِاَکمیو برحسب کیلووشت
 های شرکت برقدار و براساس ووابط و دسموراشعملتعرفه

( و ممرپ( حداکثر مصرف برق با اسمفاده از دسمگاه سنج  حداکثر مق دار مص رف )ماکس ی
های شرکت برقبراساس ووابط و دسموراشعمل

ضعیف در انشعاب برق فشارگیری پارامترهای برق شبکه فشار اندازه 91-6-8-5-3

متوسط

گیری پاراممرهای شبکه ب رق فم ار در انمعاب برق فمار مموسط، شاز  است از پاورممر برای اندازه
ب رداری از س اتمما،، و منظور اطلاع و یا ثبت ای  پاراممره ا در دوره بهرهوعیف، به شر  زیر، به

شود:ت شبکه، و مدیریت مصرف برق، اسمفاده ریزی برای اصلا  و اسمفاده بهینه از امکانابرنامه

اشف( پاراممرهای برق فم ار و عیف در تابلوه ای ب رق ت ادی )نرم ال( و او طراری اص لی، 
موتورتانه تأسیسات مک انیکی و ت ابلو تغذی ه یسانس ورهای گروه ی، تابلوه ای تغذی ه 

ج در )بن د ج منظور کنمرل و یا ثبت پاراممرهای من درها و تجهیزات پر مصرف بهدسمگاه
ریزی مدیریت مصرف برق، شامل مقادیر ت وا، ( و نیز کنمرل و برنامه۶-۴-۵-۸۱ زیربند

ت وا، ظ اهری ( و kVAR(، توا، رِاَکمیو بر حسب کیلووار )kWاَکمیو بر حسب کیلووات )
انی، اشزامی است های ساتمم( و وریب توا،، در کلیه رتبهkVAیمپر )برحسب کیلووشت

ب( پاراممرها، در تابلوهای نیمه اصلی برق نرمال و او طراری در ص ورت نی از، وممناس ب ب ا 
 شرایط طر 

اس( و ت ابلو  پی کننده برق بدو، ووفه مرکزی )یوپ( پاراممرها، در تابلو برق اوطراری تغذیه
برق اصلی برق بدو، ووفه مرکزی
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مصارف و تجهیزات تاص، از جمل ه مراک ز ک امپیوتر، مراک ز ت( پاراممرها، در تابلوهای برق 
های دارای تجهیزات ویژه و نیز بخ  های پرمصرف ساتمما،داده، تابلوهای برق وسمت

و یا تملکرد ویژه در ساتمما، 
دیگر، بسمگی به شرایط طر  تواهد داشت  تابلو برقتبصره: اسمفاده از پاورممر برای هر 

اییسیستم مدیریت روشن91-6-8-1

 اشزامی استانرژی های بسیار کمبرای ساتمما،مدیریت روشنایی  اسمفاده از سیسمم

 های زیر باشد:مدیریت روشنایی باید دارای حداول امکانات و وابلیتسیسمم 

 ،یزادبا توپوشوژی  وپذیر یدرساشف( ساتمار دیجیماشی 
 ب رایه ا، چراغ در ،س مفاده دیم ریریزی و کار با انواع حسگرها و توانایی ابرنامهوابلیت ب( 

 شدت روشنایی، تغییر
ه ا، وابلی ت ک ار ب ا حس گر ش دت پ( وابلیت وطع و وصل، و کنمرل تکی و یا گروهی چراغ

حضور، وابلیت ترکیب روشنایی مصنوتی حسگر روشنایی، حسگر نوری، حسگر حرکت و 
در نق اط  مناس ب ییش دت روش نا تأمی  از حسگرهای نور برای یرگیبهره، با و نور روز

 جویی در مصرف برق ، با هدف صرفهمخملف فضا
کرکره تودکار )اتوماتیک( برای تنظیم مقدار نور روز ورودی به داتل ت( وابلیت اتصال به پرده

 فضا 
ها و ی ا فض اهای گیری و ثبت مقدار مصرف برق مدارهای روشنایی وس متث( وابلیت اندازه

 ،ممخصی از ساتمما،
نیز مدت کل و  های،ها و یا تاموش بود، گیری و ثبت مدت زما، روش  بود، چراغج( اندازه

ها ریزی تعویض شامپها، برای برنامهکارکرد شامپ
 ( وابلیت ثبت اطلاتات مربوط به فعال بود، یا غیرفعال بود، مدارهای روشنایی، چ
نایی وسممی از ساتمما، ( وابلیت ارسال اطلاتات مربوط به مقدار مصرف برق مدارهای روش 

بینی ای  سیس مم در س اتمما، و ت پی ، در صوربه سیسمم مدیریت هوشمند ساتمما،
سیسمم مدیریت  برق از طریقو مدیریت مصرف  ،ایهای دورهبرای بررسی های،ثبت نیز 

، فرما، وطع و وص ل م دار روش نایی از طری ق م اژول حاشتدر ای   هوشمند ساتمما، 
ش ود )ب ه مبح ث ، ص ادر میرکز سیسمم مدیریت هوشمند ساتمما،شر و ممرتبط با کنمر

کل ارتباطی داده )دیما( سیسمم مدیریت روشنایی بای د پروتسیزدهم مقررات رجوع شود(  
 ممفاوت باشد داده )دیما( های ارتباط با شبکه دارای وابلیت اتصال ونیز از نوع اسماندارد و 
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های کنترل روشناییسیستم 91-6-8-4

ه کار گرفم به زیرهای روش های ساتممانی، ترکیبی ازدر کلیه رتبه ،روشناییسیسمم کنمرل برای 
شود:می

کلیدهای وطع و وصل- 
کلیدهای وطع و وصل -
حضور هایحرکت و حسگر هاینسور(سحسگر ) -
حسگر نوری )فموسل( فرما، مدار روشنایی -
ساتت فرما، مدار روشنایی -
تایمر مدار روشنایی -
سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی -
(PLC)ریزی کننده اتوماتیک وابل برنامهکنمرل-

های فوق به فصل تعاریف رجوع شود برای توویحات بیممر روش

حسگر )سنسور(های حرکت و حسگرهای حضور 91-6-8-4-9

تلاوه بر منحنی پوش  و نحوه تملکرد ی، در  ،های کنمرل روشناییسیسممهر کدا  از در انمخاب 
ا،، زاویه پوش ، ارتفاع نصب، فاصله افقی تملکرد در سطح مکا،، فضای مورد نظ ر و نح وه مک

 اسک ، موارد زیر نیز باید مد نظر ورار گیرد:

اشف( حسگرهای حرکمی در محل ورود و تروج افراد، باید طوری نصب ش وند ک ه در فاص له 
 ۵۱کت ف رد ب ه ان دازه حداول یک ممر مانده به فضای مورد نظر و نیز تغییر مکا، و حر

ممر فعال شده و برای مدت زما، وابل تنظیم )در ی ک مح دوده زم انی ح داول و سانمی
 حداکثر(، مدار روشنایی و یا سایر مدارهای شاز  دیگر را فعال یا غیرفعال نماید 

ب( چنانچه حسگر حرکمی برای فعال و یا غیرفعال کرد، مدار روشنایی، و یا روش  و تاموش 
ی بای د توان ایی کار رود، حسگر حرکمهای پیرامونی ساتمما، و یا محوطه بهچراغکرد، 

ه ای روش نایی ای برابر ب ا دو براب ر ارتف اع نص ب چراغ، در فاصلهتمخیص حرکت فرد
ه ای محوطه و یا توانایی تمخیص حرکت فرد در محدوده محیطی تح ت پوش   چراغ

 ها را داشمه باشد از محوطه تحت پوش  چراغ %۱۱محوطه و برابر 
کارگیری حسگرهای فراصوتی )اوشمراسونیک( برای سیس مم روش نایی، بای د پ( در صورت به

موارد زیر مد نظر ورار گیرد:
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ه وای سیس مم تهوی ه  حسگر فراصوتی )اوشمراسونیک( در کنار دریچ هتد  نصب ( ۸
 ویه،در اثر نوفه توشیدشده توسط سیسمم تهکارکرد  از اتلالبرای جلوگیری 

نسبت به حسگر فروسرخ )مادو،  ،حسگر فراصوتی )اوشمراسونیک(اسمفاده ترجیحی ( ۸
دشیل ی، ب هادارها و فضاهای دارای پارتیم ، از جمل ه فض اهای در مکا، ،ورمز(
 در ارتفاع پایی  امکا، نصب ی، تر و یت باشاحساس

موس ل(، تل اوه ب ر )ف یبا حسگر ن ور یبیصورت ترکموجود، به یحرکم یحسگرها یبرت( ت
حس اس هس مند، و در  زی ن طیمح  ییفعال شد، در صورت حرکت افراد، به مقدار روشنا

و وجود حرکت، فرما، فع ال ش د،  طیمح یینبود، شدت روشنا یدر صورت کاف جه،ینم
 کنندیرا صادر م ییمدار روشنا

کلید فشاری فرمان تایمر 91-6-8-4-2

 ای چ راغ نم انگر  یدارا دی با ییم دار روش نا رمیفرما، ت ا یمورد اسمفاده برا یفمار یدهایکل
  ،یگردند  تلاوه بر ا صیدر محل، وابل تمخ یمصنوت یینبود روشنا طیباشند، تا در شرا کاتوریاند

اف راد نص ب ش وند  ح داکثر  یوابل دسمرس ب را یاز ورود یشاز  است در فاصله حداکثر دو ممر
ممر مربع باشد  ۸۱۱از   یب دینبا ییشنامدار رو مریتا کیتحت پوش   یفضاها ایفضا  حتمسا

سامانه کاهنده روشنایی 91-6-8-4-3

های ش از  ص ورت گی رد ت ا کیفی ت بینیپی باید های کاه  نور، در صورت اسمفاده از سیسمم
 اشمعاع ورار نگیرد روشنایی بی  از حد کاه  نیابد و تملکرد فضای مورد نظر تحت

کنمرل روشنایی، شاز  اس ت ط را  دشای ل ت وجیهی  های مناسبدر صورت تد  اسمفاده از سیسمم
 مربوط را وید کند 

های سیستم روشناییلامپ 91-6-8-1

روشنایی مصنوتی فض اهای داتل ی،  تأمی  های مناسب برایمعیارهای زیر باید در انمخاب شامپ
 :رتایت شوندها محوطه تمامی ساتمما،محیط اطراف و 

وات( مناس ب براس اس نی از فض اها و مح یط اط راف ها با راندما، )ش وم  ب راشف( انمخاب شامپ
؛بندی انرژی ساتمما،، ممناسب با رتبه3۵-۵-۸۱ جدول، مطابق ساتمما،
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ت أمی  منظوربهها، شامپ برای ب( مناس یکلو حسببر  CCT) ب( انمخاب مقدار دمای رنگ نور
؛کیفیت نور فضاها و محیط اطراف ساتمما،

جهت تمخیص و یا نم ای  رن گ واوع ی  ،هامناسب برای شامپ (CRIپ( انمخاب شاتص نور )
؛تابداشیاء و یا سطوحی که نور به ی، می

؛، با توجه به نیاز و شرایط طر ول تمر زیادها با طت( اسمفاده از شامپ

باشاس ت اشق ایی ب رای جای یکی اسماندارد ب ا تلف ات ب ار کمم ر، ب هباشاست اشکمروناسمفاده از ث( 
؛نیستمجاز  ، کههای فلورسنت معموشی یا کمپکتشامپ

گاز مانند  درهای تخلیه باشاست با تلفات بار کم )مصرف برق کممر( برای شامپانمخاب چوك یا ( ج
هاشید، بخار سدیم، بخار جیوه و نیز منابع تغذی ه ، ممالکمپکتهای فلورسنت معموشی یا شامپ

 OLEDو یا شامپ  LEDهایی نظیر وشماژ پایی  برای شامپ

 کارگیری ی،:، در صورت بهLED شامپچ( در نظر گرفم  نکات فنی مربوط به 

نبع تغذیه وشماژ پایی  اشکمرونیک، که م  دی، باجلوگیری از بروز نوسانات برق در شامپ ال ای -
   گرددنور ی، میمیزا، کارکرد ای  منبع را مخمل و باتث کاه  تمر شامپ و 

 (THDار اتوج اج ک ل جری ا، )توجه به جریا، هارمونیک توشیدشده در مدار تغذیه و مق د -
 منبع تغذیه شامپ ناشی از

های سیستم روشناییراندمان لامپ 91-6-8-1-9

فضاها، محیط اطراف و محوطه ساتمما،، با هدف  روشنایی مصنوتی تأمی  شامپ برایدر انمخاب 
 مد نظر ورار گیرد  ارد زیرمو جویی در مصرف برق، شاز  استصرفه

رود ش  مار م  یشام  پ بهو ک  اربرد اص  لی در انمخ  اب ن  وع  اش  ف( ران  دما، یک  ی از پاراممره  ای
روش نایی  ت أمی  برای های،های توشید شده، و کاربرد با توجه به تنوع شامپبرای ای  منظور، 

)راندما،( هر نوع  ، محدوده شوم  بر واتفضاهای داتلی، و محیط اطراف و محوطه ساتمما،
سیس مم  در تم دتاً، ک ه )بدو، شحاظ مصرف اجزاء شام پ( های ممعارفشامپو یا هر گروه از 

های مخمل ف ان رژی ب رای رتب هگیرند، ها مورد اسمفاده ورار میروشنایی مصنوتی ساتمما،
شود می بندیقهطب 3۵-۵-۸۱ جدولشر  زیر در بهساتمما، 
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ساختمان های مختلف انرژیبندیرتبه برای، متعارف هایلامپ (وات بر لومننوری )بهرهحداقل   36-6-91 جدول

رتبه انرژی

لامپ فلورسنت و توان نامی آن 

 (Wبر حسب وات )
لامپ متال هالید و توان

ب وات نامی آن بر حس

(W) 

لامپ بخار سدیم و توان 

(Wنامی آن بر حسب وات )  معمولی

 )تیوبلار(

فشرده

)کمپکت(

(
W )

91

(
W )

3۵

(
W )

91

(
W )

23

(
W )

3۵

(
W )

۰۵

(
W )

9۰
۵

(
W )

2۰
۵

(
W )

3۵
۵

(
W )

۰۵

(
W )

9۰
۵

(
W )

2۰
۵

(
W )

3۵
۵

  91مبحث نطبق با ساختمان م

(EC) 
۵9 ۵۰۵9 ۰۵ ۰۰ ۵۵۰3 ۰۵ ۰۰1۵ 13 12 1۰

 انرژیساختمان کم

(EC+) 
۵3 ۰2۵۵ ۰۵ 1۵ ۵11۵ 1۵ 1۵13 13 9۵۵ 9۵1

انرژیبسیار کمساختمان 

(EC++) 
۰2 ۰1۵۵ ۰۰ 1۵ ۰313 1۵ 1۰13 993 9۵1 92۵

، ه ای، ۸۴۱تا  4۱و شوم  بر وات )راندما،( بی   LEDهای ب( با توجه به طول تمر باشای شامپ
توصیه  ،ساتمما، های انرژیکلیه رتبهدر  ،با اسماندارد توشید معمبر اهای  نوع شامپاسمفاده از 

های راندما، و طول تمر کم ب ه حس اب جایگزی  مناسبی بجای شامپ ها  ای  شامپشودمی
د نییمی

بدو، شحاظ مصرف چوك ی ا  اشذکرهای بندهای فوقشامپراندما،( شوم  بر وات ): مقادیر ۸تبصره
  شوند اروا  مبنا تلقی می ،شامپ با وشماژ نامی باشاست و نیز تغذیه

چگالی توان سیستم روشنایی 91-6-8-91

های یک فضای ساختمانتوان کل لامپ91-6-8-91-9

رجوع شود  ۸۸ وستیپهای یک فضای ساتمما، به برای توا، کل شامپ

انروشنایی ساختم چگالی توان سیستمحداکثر مقادیر 91-6-8-91-2

شدت روشنایی مورد نیاز در  تأمی  چگاشی توا، سیسمم روشنایی ساتمما، براساسحداکثر مقادیر 
ه ا، ها، نوع شامپمووع کار و محدوده فعاشیت فرد در فضاهای کار و یا محیط ساتمما،، نوع چراغ
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۸۸۱

ر و نی ز ها، ورایب انعکاس نور و سایر پاراممرهای مؤثر دیگ ها، شوم  بروات شامپشوم  کل شامپ
، معی ار و ارو ا  ب ر ای   اس اس گردد های یماری و محاسباتی سیسمم روشنایی، تعیی  میبررسی
ها، مح یط اط راف س اتمما، در مقادیر چگ اشی ت وا، سیس مم روش نایی ب رای س اتمما، مبنای

 گردد ائه میار 3۶-۵-۸۱ جدولدر  ساتمما،های مخملف بندیرتبه

افزاره ای تخصص ی : محاسبات چگاشی توا، سیسمم روشنایی فض اها ب ا اس مفاده از نر ۸تبصره 
ه ای ه ر فض ا گیرد  در ای  محاسبات مق دار چگ اشی ت وا، )وات ب ر ممرمرب ع( چراغصورت می

 های با کممری  چگاشی توا، مبنای انمخاب تواهد بود ممخص و چراغ

چگاشی توا، سیسمم روشنایی ساتمما، به بخ  تعاریف رجوع شود : جهت یگاهی از ۸تبصره 
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 اطراف محیط ها،ساختمان برای مترمربع، بر وات برحسب روشنایی، توان چگالیر حداکثر مقادی  35-6-91 جدول

ساختمان مختلف هایبندیرتبه در هاساختمان

ختمانکاربری سا

ساختمان 

مبحث  نطبق بام

91

(EC)

ساختمان 

انرژیکم

(EC+)

ساختمان 

انرژیبسیار کم

(EC++)

۰/99۵/۰۵/۰پست( اداره اداری )به استثنای

3/932/11/۰مرکز دانشگاهی

2/991/۵1/3و مدرسه آموزشگاه

۵/931/13/۵بزرگ خانهکتاب

۵/99۰/۵1/3دانشگاهی گاهخواب

۰/933/1۵/۵بیمارستان

1/9۵3/۵93/۰بزرگ فروشگاه

۵/923/۰2/۰ورزشی بزرگ سالن

۵/999/۰۵/۰سالن ورزشی کوچک

۰/99۵/۰۵/۰هتل

3/931/13/۵تولیدی کارگاه

2/923/۰3/۰موزه

۵/99۰/۵1/3ترمینال

۰/12/۰۰/3انبار بزرگ

۰/911/99۰/1سالن همایش و تئاتر

۵/31/93/9بزرگ سرپوشیده ینگپارک

۵/92۰/۰۰/۰اداره پست

۵/923/۰2/۰ورودی سرپوشیده ساختمان

۵/۵۰/3۵/2نمای ساختمان

1/92/91/۵پارکینگ روباز ساختمان

۵/923/۰2/۰باز ساختمان پلهراه

3/2۰/9۵/9مجاور ساختمانرو و یا خیابانپیاده

۵/۵3/۵3/۵ساختمانفضای سبز 
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تجدیدپذیر هایبر پایه انرژی هایسیستم  91-6-6

تعی ی  ش ده در بخ   جب اریتلاوه بر و وابط ادر صورت طراحی به روش تجویزی، شاز  است 
 رتایت گردد، ووابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساتمما، ۸۱-۴-۵ 

های منطبق ب ا های تجدیدپذیر، برای ساتمما،های بر پایه انرژییری شاز  از سامانهگمیزا، بهره

ارائ ه  34-۵-۸۱ج دول ان رژی در های بس یار کمانرژی و ساتمما،های کم، ساتمما،۸۱مبحث 
   استشده

مترمربع  ساعت برکیلووات) های تجدیدپذیرشده توسط سامانه تأمین حداقل میزان انرژی سالیانه 31-6-91جدول 

(بام قابل استفاده

رده انرژی

حداقل انرژی سالیانه توسط  

پذیر سامانه تجدید

ساعت بر مترمربع بام()کیلووات

طبقه کی
بیش از یک 

طبقه

EC۵/933/22 91ساختمان منطبق با مبحث 

EC+۵/2۵۵/32 انرژیساختمان کم

EC++۵/21۰/3۰ انرژیساختمان بسیار کم

ی، یک ی از  جای، شاز  است به34-۵-۸۱جدول شده در مقادیر تعیی  تأمی  در صورت تد  امکا،
 اودامات زیر صورت گیرد:

ه  ای حرارت  ی مقاومتدر نظ  ر گ  رفم  (، EC) ۸۱ا مبح  ث منطب  ق ب  های در س  اتمما، -

 ۸-۵-۸۱ش ده در بخ   تعیی جای مق ادیر ، ب ه 3۱-۵-۸۱ جدولیافمه، مطابق افزای 
 کاری حرارتی ی، برای با  با انواع مخملف تایق

ح ل ک اربرد ای   راه (،++EC)ان رژی و بسیار کم( +EC)انرژی های کمی ساتمما،برا 
  منمفی است

حل جایگزی  تنها برای ، ای  راهاستممخص گردیده 3۱-۵-۸۱ جدولگونه که در هما،
مق ررات مل ی  ۸۱های منطبق ب ا مبح ث کاری حرارتی ساتمما،های تایقبعضی حاشت

  باشدگو میساتمما، جواب
، ب ا اس مفاده از ه ای تجدیدپ ذیرب ر پای ه انرژیهای شده برای سیس ممتأمی  توا، تعیی  -

 یوانون تیصلاح ینهاد دارازما، مورد تأیید های توشیدهمهای دیگر، نظیر سیسممفناوری
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بر حسب گروه ساختمان در  91ساختمان منطبق با مبحث سقف مرجع بام یا  یحرارت مقاومت  34-6-91 جدول

 های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیستمصورت عدم استفاده از 

بام یا سقف مجاور فضای خارج

رل
نت

 ک
ی

ضا
ر ف

جاو
ف م

سق
یا 

م 
با

ده
نش

ان
تم

اخ
 س

وه 
گر

ی
رژ

ه ان
رد

داخلسقف از  ایبام  یحرارت قیعا ف از خارجحرارتی بام یا سق عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

۹

EC 

۰۰/۰ ۰2/۵مجاز ریغمجاز ریغ۰2/۵

۵۵/3 3۵/3مجاز ریغمجاز ریغ3۵/3 1

۵۵/3 3۵/3مجاز ریغمجاز ریغ3۵/3 ۳

ب  ا   رارت  یاف  زای  مقاوم  ت حجای در من  اطق گرمس  یر )ب  ا نی  از س  رمایی غاش  ب(، ب  ه

کننده )با وریب انعکاس تورشیدی ب ی  از از پوشمی منعکس توا،می (3۱-۵-۸۱ جدول )طبق
 نمود( اسمفاده ۱۱/۱( و وریب گسیل زیاد )بی  از ۶۱٪
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ای )کارکردی(روش موازنه  91-5

شده در ای  مبحث اس ت  ک اربرد ای   روش تنه ا در ای  روش یکی از چهار روش طراحی تعیی 
باشد  در حاشمی مورد رتایت ورار گرفمه ۸-۸-۸-3-۸۱شده در صورتی مجاز است که شرایط تعیی 

ق نمود، شاز  تواهد بود طراحی ساتمما، به روش نیاز انرژی ساتمما، )فصل که شرایط شاز  محق
 ( صورت گیرد ۱-۸۱( یا روش کارایی انرژی ساتمما، )فصل ۸۱-4

اصول کلی  91-5-9

ای )کارکردی(، تأثیر ممقابل تناصر مخملف پوسمه موازنه روشدر صورت طراحی ساتمما، به
گی رد  در نمیج ه، و عف تارجی ساتمما، بر وریب انمقال حرارت ساتمما، مد نظر ورار می

توا، توسط یک یا چند تنصر ساتممانی دیگر ب ا ممخص ات یکی از تناصر ساتممانی را می
از ساتمما، از وریب انمقال ح رارت برتر جبرا، نمود، تا وریب انمقال حرارت کل یا بخمی 

حرارت ی  ممخص ات ارتق اءساتمما، مرجع کممر باشد  وشی کماکا،، همانند روش تجویزی، 
تأسیسات مکانیکی و یا اشکمریکی امکا، تخفیف گ رفم  ب رای پوس مه ت ارجی های سیسمم

 سازد  ساتمما، )یا باشعکس( را فراهم نمی

طراح  ی  امک  ا،همانن  د روش تج  ویزی، کردی(، ای )ک  ارموازن  هدر روش در ت  ی  ح  ال، 
مخملف )پوسمه تارجی یا معماری، تأسیسات مک انیکی و اشکمریک ی و همچن ی  های بخ 
 د وجود دار ،صورت مسمقلبه ،تجدیذیر(های سیسمم

پوسته خارجی ساختمان  91-5-2

تعی ی   تمما،، ابمدا باید گ روه س اایموازنهروش ها بهکاری حرارتی ساتمما،برای محاسبه تایق
( و براساس جدول من درج در ۸-۸-۸۱ بخ ) گردد  گروه ساتمما، با توجه به توامل ویژه اصلی

ب ا  ،هاکاری حرارت ی س اتمما،تایق میزا،گردد  پس از ی،، باید ای  مبحث تعیی  می ۴ وستیپ
و ریب انمق ال ح رارت )مج از مقدار حداکثر و مقایسه ی، با  وریب انمقال حرارت طر ، حاسبةم

 تعیی  شود مرجع( 

روش محاسبة وریب انمقال حرارت مرجع و وریب انمقال ، ۸-۸-۶-۸۱و  ۸-۸-۶-۸۱بندهای در 
نم ودار گردش ی مراح ل محاس بات نی ز  ۸-۶-۸۱ ش کلدر ده است  حرارت طر  توویح داده ش

 ست کاری حرارتی پوسمة ساتمما، در روش کارکردی نما، داده شده اتایق
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 (کارکردیای )زنهموانمودار گردشی مراحل روش  9-5-91 شکل

۸۱-۸-۸ 

۸۱-۴ 

۸۱-۶-۸-۸ 

۸۱-۵-۸-۸ 
۸۱-۵-3
۸۱-۵-۴ 

۸۱-۵-۵ 

۸۱-۶-۸-۸ 

۸۱-۶-۸-۸ 

۸۱-۶-۸-۸ 

۸۱-۶-۸-۸ 
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صورت مسمقل انج ا  گ ردد   به یپارتمانیواحد ساتمما، منفرد و برای هر محاسبات باید برای هر 
حرارت ی، ک افی اس ت محاس بات ممخص ات واحدهای ساتمما، از نظ ر در صورت یکسا، بود، 

واح دهای ی ک س اتمما، در  ذک ر اس ت ش ایا،واحدهای شاتص صورت گیرد  بعضی اساس بر
 زما،، تأمی  گردد:صورت همشرایط زیر، به شوند کهتلقی می یکسا،ی صورت

 ؛درصد( داشمه باشند ۵ابعادی تقریباً ممابه )با تفاوت زیر  -
؛باشد ممابهساتمما، واحدهای پوسمة تارجی تناصر ممخصات حرارتی تمامی  -
 یکسا، باشد؛ ،گیری و مووعیت جدارها، تصوصاً جدارهای نورگذرجهت -
 ؛باشد ممابهمی  یب گر  در تمامی واحدها أوع سیسمم گرمای ، سرمای  و تن -
 کاربری واحدهای ساتمما، یکسا، باشد  -
 زم ا،،ص ورت ه مشرایط زی ر، بهدر صورتی مورد وبول است که  پوسمه تارجی ساتمما، طراحی
 گردند: تأمی 

 ؛باشدکممر طر  از وریب انمقال حرارت مرجع  وریب انمقال حرارت -
 نورگ ذر ب رای تم امی ج دارهای ،(SHGCVT/ و SHGC) نورگ ذر ج دارهای ممخصات -

 ب ه ، بس مه3-۸-۴-۸۱بند  در شدهتعیی  انمظارات رتایت بر تلاوه ،۸ گروه هایساتمما،
در  شدهتعیی  شرایط یدبا ساتمما،، انرژیرده و نما، جهت ،(سرمایی یا گرمایی) غاشب نیاز

 ؛باشند گورا جواب ۸-۵-۸۱ جدول
 نورگ ذر ج دارهای تم امیب رای  ،(SHGCVT/ و SHGC) نورگ ذر ج دارهای ممخصات -

 ب ه بس مه ،3-۸-۴-۸۱بند  در شدهتعیی  انمظارات رتایت بر تلاوه ،۸ گروه هایساتمما،
 در شدهتعیی  شرایط باید ساتمما،، انرژیرده و نما، جهت ،(سرمایی یا گرمایی) غاشب نیاز

 ؛باشند گوجواب را 4-۵-۸۱ جدول
 نورگ ذر ج دارهای تم امیب رای  ،(SHGCVT/ و SHGC) نورگ ذر ج دارهای ممخصات -

 ب ه بس مه ،3-۸-۴-۸۱بند  در شدهتعیی  انمظارات رتایت بر تلاوه ،3 گروه هایما،ساتم
 در شدهتعیی  شرایط باید ساتمما،، انرژیرده و نما، جهت ،(سرمایی یا گرمایی) غاشب نیاز

 باشند گوجواب را ۸۸-۵-۸۱ جدول
در صورت بیممر بود، وریب انمقال حرارت طر  از وریب انمقال حرارت مرج ع، بای د ب ا اص لا  
ممخصات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوسمة تارجی، وریب انمق ال ح رارت ط ر  را، ت ا مق داری 

  دادکممر از وریب انمقال حرارت مرجع، کاه  یا مساوی 

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۸4

حرارت مرجع انتقالضریب  محاسبه  91-5-2-9

انمق ال ح رارت حداکثر با است برابر  [W/K]بر حسب  (Ĥ) انمقال حرارت مرجع ساتمما،وریب 
سلسیوس اتملاف دم ا ب ی   یک درجه ه ازایبپوسمة تارجی ساتمما،، در شرایط پایدار و از مجاز 
  داتل و تارج هوای 

ورب وریب انمقال حرارت لمخملف ساتمما، مرجع برابر است با حاص یجدارهاانمقال حرارت از 
و ریب  در محاسبة  های،پوسمه تارجی در مساحت  دهنده)سطحی( مرجع تناصر مخملف تمکیل
و  ، دره اهای در تماس با ه وا ی ا ت اكکف ها، دیوارها،با انمقال حرارت مرجع، انمقال حرارت از 

 ،تماس با فضای ت ارجدر  ممک  استجدارها شود  ای  ساتمما، در نظر گرفمه می سطو  نورگذر
باشند یا تاك نمده فضاهای کنمرل

برای تعیی  وریب انمقال حرارت مرجع ساتمما،، شاز  است ورایب انمقال حرارت مرج ع اج زای 
زیربن دهای ( و رتبه ساتمما، از جداول ۴ وستیپپوسمة تارجی، با در نظر گرفم  گروه ساتمما، )

 اسمخراج گردد   4-۸-۸-۶-۸۱تا  ۸۱-۶-۸-۸-۵

در وم ، شاز  است مقادیر اجزای پوسمة تارجی ساتمما، )شامل مساحت تاشص کل دیوارها، با ، 
نمده و محیط کف در تماس با تاك( با مرلمجاور هوا، در، پنجره و سطو  مجاور فضاهای کن کف

  ۸توجه به ابعاد داتلی محاسبه گردد 

از طری ق رابط ه زی ر محاس به  (Ĥ) انمقال حرارت مرجع ساتمما،پس از طی مراحل باشا، وریب 
 گردد:می

(۸۱-۶-۸) Ĥ = (AW × ÛW) + (AR × ÛR) + (AF × ÛF) + (P × ÛP) +  

(AG × ÛG) + (AD × ÛD) + (AWB × ÛWB) 

در ای  رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شر  زیر است:

- WA 2[فضای تارج مجاوردیوارهای کل مساحت[m

- WÛ  مرجع دیوارهاسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m

 شودتاك در نظر گرفمه می در تماس باوریب انمقال حرارت مرجع، تنها پل حرارتی کف  ةدر محاسب  ۸
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۸۸۱

- RA 2[مجاور فضای تارج دارتخت یا شیبهای با  کلمساحت[m

- RÛ دارمرجع با  تخت یا شیبسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m

- FA  2[ی تارجکف زیری  در تماس با هوا کلمساحت[m

- FÛ مرجع کف زیری  در تماس با هواسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m

- P مجاور فضای تارجکف زیری  در تماس با تاك محیط کل ،[m]

- PÛقال حرارت تطی مرجع کف زیری  در تماس با تاكوریب انم[W/mK]

- GA  2[واب( وشیمه سطو  )مجاور تارج ورگذر ن جدارهای کلمساحت[m

- GÛ های،های مرجع جدارهای نورگذر با وابسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m

- DA 2[تارجمجاور فضای درهای کل  مساحت[m

- DÛ مرجع درهاسطحی  وریب انمقال حرارتK]2[W/m

- WBA  2[ نمدهسطو  در تماس با فضای کنمرل کلمساحت[m

- WBÛ  نمدهدر تماس با فضای کنمرل جدارهایمرجع سطحی وریب انمقال حرارت K]2[W/m

 :تحاتووی

محیط ک ف زی ری  و( WA  ،RA  ،FA  ،DA  ،WBAتما  جدارهای ساتممانی ) سطو  -۸
شوند محاسبه میساتمما، از طرف داتل  ( Pدر تماس با تاك )

ت ا  ۵-۸-۸-۶-۸۱زیربندهای رت مرجع تناصر ساتممانی در تما  ورایب انمقال حرا -۸
ارائه شده است  ۸۱-۶-۸-۸-4

ش ده و جداری است که بی  یک فض ای کنمرل«ای تارججدار مجاور فض»منظور از  -3
ج  دار مج  اور فض  ای »فض  ای ت  ارج و  رار گرفم  ه باش  د  همچن  ی  منظ  ور از 

نم ده و رار ش ده و فض ای کنمرلجداری اس ت ک ه ب ی  فض ای کنمرل«نمدهکنمرل
و ریب انمق ال ح رارت مرج ع، س طو  در محاس بة(  ۶ وستیپباشد )ر ك  به گرفمه

 شود  نمده و فضای تارج در نظر گرفمه نمیجدارهای بی  فضای کنمرل
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محاسبة ضریب انتقال حرارت طرح  91-5-2-2

وریب انمقال حرارت طر  مجموع انمقال حرارت از جدارهای مخمل ف پوس مه ت ارجی س اتمما، 
پای دار داتل و تارج، در ش رایط  اتملاف دما بی  فضایسلسیوس شده، به ازای یک درجه طراحی

 ست  ا

ب رای  ،را ه ای )اش ف( ی ا )ب(روشیکی از تواند در محاسبه وریب انمقال حرارت طر ، طرا  می
  بگیرد نظردر  ،حرارت ساتمما، لاقوریب انمبر روی  های حرارتیمحاسبه یا تعیی  اثر پل

های حرارتیمحاسبه یا تعیین اثر پل91-5-2-2-9

های حرارتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت طرحپل محاسبه دقیق روشالف( 

تقاطع دیوارهای ت ارجی ب ا های حرارتی در محل نظیر پلهای حرارتی )محاسبه پلدر ای  روش، 
 شود انجا  می ای  مبحث ۸۸ وستیپشده در های ارائههای داتلی( با اسمفاده از دادهها و تیغهکف

وریب در ای  صورت، برای محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع شاز  است مقادیر ارائه شده برای  
انمقال حرارت را، با رتایت اصول زیر، از جداول اسمخراج شوند:

 تارج  کاری حرارتی ازدیوار با فرض تایق -
 کاری حرارتی از تارج(با تایقکاری از تارج )در تقاطع با دیوار با  یا سقف با فرض تایق -
کاری حرارتی از تارج(کاری از تارج )در تقاطع با دیوار با تایقکف روی هوا با فرض تایق -
 کف مجاور تاك مطابق ووابط ای  بخ  -
یحرارت یهااثر پل نییتعشده  یسازسادهروش ب( 

و رایب انمق ال ، محاس به سازی شده، بدوبه روش ساده های حرارتیتعیی  اثر پل در ای  روش،
در ای  صورت، گردد  انجا  می های داتلی(ها و تیغه)تقاطع دیوارهای تارجی با کف حرارت تطی

رت مرجع ورایب انمقال حرامقادیر شاز  است  ،ساتمما، برای محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع

 منطب ق ب ا جزیی ات اجرای ی ۱-۶-۸۱ ج دولاشی  ۸-۶-۸۱ جدول درارائه شده تناصر ساتممانی 
 ک اریتایق روش ،(نم دهکنمرل ی ا ش دهکنمرل) ی، مج اور فضای نوع به ساتمما، طر  و بسمه

   اسمخراج شوند ساتمما، انرژیرده همچنی  و دیوار، حرارتی

طر ، با محاسبه یا اسمخراج ورایب انمقال حرارت س طحی ( ی)سطحرت تعیی  وریب انمقال حرا
  گیرد تمامی اجزای پوسمة تارجی صورت می
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۸3۱

ضریب انتقال حرارت )سطحی( جدارها 91-5-2-2-2

های کدر ساتمما، باید با اسمفاده از ورایب ه دایت ح رارت جدار )سطحی( وریب انمقال حرارت
های هوا و سطو  داتل ی های حرارتی وطعات ساتممانی، شایه( و مقاومت4 وستیپمصاشح ممداول )

( محاسبه گردد  شاز  اس ت و ریب انمق ال ح رارت بازش وها و ۱ وستیپو تارجی پوسمة تارجی )
 ای  مبحث تعیی  گردد  ۱ وستیپراساس جداول جدارهای نورگذر پوسمة تارجی ساتمما، نیز ب

توشی د ی ا نص ب دهنده پوسمه تارجی دارای وطعاتی باشند ک ه در در صورتی که جدارهای تمکیل
شوند، شاز  است وریب انمقال حرارت طر  با در نظر مورد نیاز هسمند و باتث ایجاد پل حرارتی می

 شود  یا تعیی  گرفم  اثر حرارتی ای  وطعات محاسبه

 های مذکور نیامده باش دپیوستدر  تاص، ییا اجزا ،مصاشحبعضی مقادیر مربوط به  ی کهدر صورت
مندرج در منابع معمبر با ممخصات حرارتی بهمر از مقادیر که محصوشاتی اشد ای مدتی بو یا سازنده

  فنی معمبر محصول مورد نظر ومیمه مدارك گردد گواهیشاز  است  تروه کرده است،

ه ای حرارت ی حرارت ی ا مقاومت هدایتورایب  ها و مقادیر مربوط بهحاوی دادهگواهی فنی باید 
و همچن ی  (، اج را) اصول فن ی نص بدر طراحی ساتمما،،  های مورد اسمفادهوخامت محصول،

 گ واهیدر  ش دهارائه  مقادیر باشد محصولجانبه ارزیابی همه برایدیگر ممخصات فنی مورد نیاز 
   استطراحی و محاسبات  فنی، تا زما، اتمبار ی،، ملاك

، ک ه دارای برای محاسبة وریب انمقال حرارت طر ، بای د مق ادیر تم ا  اج زای پوس مة ت ارجی
ممخصات حرارتی ممفاوتی هسمند ی ا در مج اورت فض اهای ممف اوتی از نظ ر کنم رل دم ا و رار 

ه ا، اند، به صورت جداگانه محاسبه گردد  ای  مقادیر شامل مساحت تاشص انواع دیوارها، با گرفمه
نم ده، رلهای کنمهاست، که در مجاورت فضای تارج، ی ا فض اهای مجاور هوا، درها و پنجرهکف

 اند  در محاسبه ای  سطو ، باید ابعاد داتلی فضاها ملاك ورار گیرد ورار گرفمه

نشدهضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل 91-5-2-2-3

و ریب ک اه  انمق ال ح رارت فض اهای طر ، نیازمن د محاس به وریب انمقال حرارت محاسبه 
 ، بای دنمدهارت فضاهای کنمرلبرای محاسبه وریب کاه  انمقال حراست   نمدة ساتمما،کنمرل

 اسمفاده شود  ۶ وستیپاز روش ارائه شده در 
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(H)ضریب انتقال حرارت طرح محاسبه  91-5-2-2-8

های و ربب ا محاس بة مجم وع حاصل (H)پس از مراحل فوق، باید وریب انمقال حرارت ط ر  
وریب کاه  انمقال حرارت ممناظر ه ر اجزای مخملف پوسمه در وریب انمقال حرارت و مساحت 
های حرارتی در وریب انمقال حرارت های محیط پلورب، و همچنی  مجموع حاصلهای،کدا  از 
تعی ی   ه ای،انمقال حرارت ممن اظر ب ا  و وریب کاه  اشف()در صورت اسمفاده از راه حل  تطی

 گردد، که در رابطه زیر بیا، شده است:

(۸۱-۶-۸)
)(P)U(A)U(A

)U(A)U(A)U(AH
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در ای  رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شر  زیر است:

- wiA 2[نمدهی مجاور تارج یا فضای کنمرلدیوارهاهر یک از انواع تاشص مساحت[m
- wiU  دیوارهاحرارت سطحی ممناظر با هر کدا  از انواع وریب انمقالK]2[W/m
- RiA 2[نمدهیا فضای کنمرل تارجمجاور  دارتخت یا شیب با  انواعتاشص هرکدا  از مساحت[m
- RiU  داربا  تخت یا شیب ممناظر با انواعحرارت سطحی وریب انمقالK]2[W/m
- FiA 2[نمدهی تارج یا کنمرلکف زیری  در تماس با هواانواع  هر کدا  ازتاشص مساحت[m
- FiU  کف زیری  در تماس با هوا ممناظر با انواعسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m
- GiA 2[نمدهیا کنمرل تارج ، مجاورهای،واب و جدارهای نورگذر انواع تاشص مساحت[m
- GiU  نورگذر جدارهای ممناظر با انواعسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m
- DiA 2[نمدهیا مجاور فضای کنمرل درهای تارجیز انواع هر کدا  اتاشص مساحت[m
- DiU  درهای تارجی ممناظر با انواعسطحی وریب انمقال حرارتK]2[W/m
- iPهای حرارتیو پل کف در تماس با تاكانواع  محیط[m]

- i های حرارتیو پل ر تماس با تاكدکف ممناظر با انواع وریب انمقال حرارت تطی[W/mK]

- iوریب کاه  انمقال حرارت هر جدار

:تحاتوضی
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ش ده و جداری است که بی  یک فض ای کنمرل«جدار مجاور فضای تارج»منظور از  -۸
ج  دار مج  اور فض  ای »فض  ای ت  ارج و  رار گرفم  ه باش  د  همچن  ی  منظ  ور از 

نم ده و رار ش ده و فض ای کنمرلجداری است که ب ی  فض ای کنمرل«نمدهکنمرل
ب ی  های حرارتیو پل سطو  جدارها(  در رابطة باشا، ۶ وستیپر ك  به ) باشدگرفمه

 شود  نمده و فضای تارج در نظر گرفمه نمیفضاهای کنمرل

انمق ال در محاسبة وریب انمقال حرارت ط ر ، تنه ا ب،  حلراهدر صورت اسمفاده از  -۸
شود ماس با تاك در نظر گرفمه میکف در ت تطی حرارت

گروهبرای ساختمان  عناصر ساختمانی ضرایب انتقال حرارت مرجع  91-5-2-2-6

 یک

9گروه  ساختمان -ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار  -الف

ش ده در تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی شاز  است ، ۸گروه  هایساتمما،تمامی دیوارهای در مورد 
(، مطابق اصول ارائه شده در Ĥساتمما، ) محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع در، ۸-۸-۴-۸۱بند 

ل ح رارت مرج ع دی وار و ریب انمق اب رای  ۸-۶-۸۱ جدولدر شده ، مقادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند 
(WÛ) مبنای محاسبه ورار گیرد  

شده ی ا به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل (WÛوریب انمقال حرارت مرجع دیوار )شاز  به ذکر است 
   بسمگی داردانرژی ساتمما، کاری حرارتی دیوار، و همچنی  ردهنمده(، روش تایقکنمرل
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دوان گروه برای ساختم عناصر ساختمانی ضرایب انتقال حرارت مرجع  91-5-2-2-5

2 گروه ساختمان -دیوار حرارت مرجع ضریب انتقال  -الف

ش ده در ، شاز  است تلاوه بر رتایت انمظارات تعیی ۸گروه  هایساتمما،در مورد تمامی دیوارهای 
مطابق اصول ارائه شده در  (،Ĥ، در محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع ساتمما، )۸-۸-۴-۸۱بند 
و ریب انمق ال ح رارت مرج ع دی وار ب رای  ۴-۶-۸۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند 
(WÛ)  مبنای محاسبه ورار گیرد 

شده ی ا ه نوع فضای مجاور ی، )کنمرلب (WÛوریب انمقال حرارت مرجع دیوار )شاز  به ذکر است 
  انرژی ساتمما، بسمگی دارد کاری حرارتی دیوار، و همچنی  ردهنمده(، روش تایقکنمرل

رده انرژی ساختمان بر حسب K]2[W/ m. 2گروه  ساختماندیوار ضریب انتقال حرارت مرجع    8-5-91 جدول

دیوار مجاور فضای خارج

دیوار

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

حرارتی  عایق

خارجی

حرارتی  عایق

داخلی

عایق حرارتی 

میانی

حرارتی  عایق

همگن

EC 13۰/۵۰11/۵۰11/۵۵3۰/۵11۵/۵

EC+ ۵1۰/۵332/۵332/۵3۵9/۵۰33/۵

EC++ ۰۵1/۵39۰/۵39۰/۵33۰/۵۰31/۵
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۸34

2گروه  ساختمان -جدارهای نورگذر مرجع برای  نوری-مشخصات حرارتی -ب

، ش از  اس ت تل اوه ب ر رتای ت انمظ ارات ۸گ روه  هایجدارهای نورگذر ساتمما،در مورد تمامی 
(، مط ابق Ĥتمما، )، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س ا۸-۸-۴-۸۱شده در بند تعیی 

ب -3-۸-۸-۵-۸۱زیربند  4-۵-۸۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند اصول ارائه شده در 
 نای محاسبه ورار گیرد  مب( GÛوریب انمقال حرارت مرجع دیوار )برای 

، در تص  وص دیگ  ر 4-۵-۸۱ ج  دولش  ده در های تعیی تل  اوه ب  ر ای   ، ش  از  اس  ت مح  دودیت
گرمایی تورشیدی و وریب تب ور ن ور مرئ ی( ج دارهای  نوری )وریب بهره-پاراممرهای حرارتی

  رتایت گرددنورگذر 

2 گروه ساختمان - بام یا سقفمرجع رت ضریب انتقال حرا -پ

، ش از  اس ت تل اوه ب ر رتای ت انمظ ارات ۸گروه  هایساتمما،های ها یا سقفدر مورد تمامی با 
(، مط ابق Ĥ، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س اتمما، )۸-۸-۴-۸۱شده در بند تعیی 

و ریب انمق ال ب رای  ۵-۶-۸۱ ج دولش ده در ، مق ادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند شده در اصول ارائه 
 مبنای محاسبه ورار گیرد  ( RÛحرارت مرجع با  یا سقف )

ض ای مج اور ی، ب ه ن وع ف (RÛانمقال ح رارت مرج ع ب ا  ی ا س قف )وریب شاز  به ذکر است 
س اتمما، انرژی ، و همچنی  ردهبا  یا سقفکاری حرارتی نمده(، روش تایقشده یا کنمرل)کنمرل

بسمگی دارد 
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۸3۱

انرده انرژی ساختم بر حسب K]2[W/ m. 2گروه  ساختمانبام یا سقف ضریب انتقال حرارت مرجع  6-5-91 جدول

بام یا سقف مجاور فضای خارج

بام

یا سقف

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

حرارتی بام یا سقف از داخل عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

گنهم

EC ۰9۰/۵32۰/۵313/۵۰9۰/۵۵2۵/9

EC+ 3۵1/۵3۵۰/۵21۵/۵3۵1/۵۰۰۵/۵

EC++ 2۵۰/۵22۵/۵2۵2/۵2۵۰/۵۰۵2/۵

2 گروه ساختمان -کف مجاور هوا ضریب انتقال حرارت مرجع  -ت

انمظ ارات ، شاز  است تلاوه بر رتای ت ۸گروه  هایساتمما،های مجاور هوای در مورد تمامی کف
(، مط ابق Ĥ، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س اتمما، )۸-۸-۴-۸۱شده در بند تعیی 

و ریب انمق ال ب رای  ۶-۶-۸۱ ج دولش ده در ، مق ادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند اصول ارائه شده در 
 مبنای محاسبه ورار گیرد  ( FÛحرارت مرجع کف )

ب ه ن وع فض ای مج اور ی،  (FÛانمقال ح رارت مرج ع ب ا  ی ا س قف )وریب شاز  به ذکر است 
س اتمما، انرژی ، و همچنی  ردهبا  یا سقفکاری حرارتی نمده(، روش تایقشده یا کنمرل)کنمرل

بسمگی دارد 
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۸3۱

رده انرژی  بر حسب K]2[W/ m. 2گروه  ساختمان هوایمجاور کف ضریب انتقال حرارت مرجع  5-5-91 جدول

ساختمان

کف مجاور فضای خارج

رده

انرژی

داخل کف از یحرارت قیعااز خارج کف یحرارت قیعا

کف

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

با عایق  دیوار

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC۰31/۵31۰/۵3۵1/۵۰29/۵1۵2/۵

EC+311/۵21۰/۵2۵3/۵21۰/۵311/۵

EC++212/۵2۵۰/۵912/۵2۰۵/۵۰۰۰/۵

2گروه  ساختمان -ف مجاور خاك کضریب انتقال حرارت مرجع  -ث

 [W/ m.K] ۶۱/۸وریب انمقال حرارت مرجع کف مجاور تاك: 

برای ساختمان گروه عناصر ساختمانی ضرایب انتقال حرارت مرجع  91-5-2-2-1

 سه

3گروه  ساختمان -دیوار حرارت مرجع ضریب انتقال  -الف

ش ده در ر رتایت انمظارات تعیی است تلاوه ب ، شاز 3گروه  هایساتمما،در مورد تمامی دیوارهای 
(، مطابق اصول ارائه شده در Ĥ، در محاسبه وریب انمقال حرارت مرجع ساتمما، )۸-۸-۴-۸۱بند 

و ریب انمق ال ح رارت مرج ع دی وار ب رای  4-۶-۸۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند 
(WÛ)  مبنای محاسبه ورار گیرد 
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۸۴۱

شده ی ا به نوع فضای مجاور ی، )کنمرل (WÛوریب انمقال حرارت مرجع دیوار )شاز  به ذکر است 
  انرژی ساتمما، بسمگی دارد کاری حرارتی دیوار، و همچنی  ردهنمده(، روش تایقکنمرل

حسب رده انرژی ساختمان بر K]2[W/ m. 3گروه  ساختماندیوار ضریب انتقال حرارت مرجع   1-5-91 جدول

دیوار مجاور فضای خارج

دیوار

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

حرارتی  عایق

خارجی

حرارتی  عایق

داخلی

عایق حرارتی 

میانی

حرارتی  عایق

همگن

EC ۵39/9۰3۵/۵۰3۵/۵۰1۰/۵۵1۰/9

EC+ ۰۵2/۵۰39/۵۰39/۵۰۰3/۵12۵/۵

EC++ ۰۵۰/۵311/۵311/۵322/۵۵9۰/۵

3گروه  ساختمان -جدارهای نورگذر مرجع برای  نوری-مشخصات حرارتی -ب

تل اوه ب ر رتای ت انمظ ارات ، ش از  اس ت 3گ روه  هایجدارهای نورگذر ساتمما،در مورد تمامی 
(، مط ابق Ĥ، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س اتمما، )۸-۸-۴-۸۱شده در بند تعیی 

-۴-۸-۸-۵-۸۱زیربند  ۸۸-۵-۸۱ جدولشده در ، مقادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند اصول ارائه شده در 
مبنای محاسبه ورار گیرد ( GÛوریب انمقال حرارت مرجع دیوار )ب برای 

در تص وص دیگ ر  ،۸۸-۵-۸۱ ج دولش ده در های تعیی تلاوه ب ر ای  ، ش از  اس ت مح دودیت
گرمایی تورشیدی و وریب تب ور ن ور مرئ ی( ج دارهای  نوری )وریب بهره-پاراممرهای حرارتی

  رتایت گرددنورگذر 
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۸۴۸

3گروه  ساختمان - بام یا سقفضریب انتقال حرارت مرجع  -پ

، ش از  اس ت تل اوه ب ر رتای ت انمظ ارات 3گروه  هایساتمما،های ها یا سقفدر مورد تمامی با 
(، مط ابق Ĥ، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س اتمما، )۸-۸-۴-۸۱شده در بند عیی ت

و ریب انمق ال ب رای  ۱-۶-۸۱ ج دولش ده در ، مق ادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند اصول ارائه شده در 
 مبنای محاسبه ورار گیرد  ( RÛحرارت مرجع با  یا سقف )

ب ه ن وع فض ای مج اور ی،  (RÛانمقال ح رارت مرج ع ب ا  ی ا س قف )وریب شاز  به ذکر است 
س اتمما، انرژی ، و همچنی  ردهبا  یا سقفکاری حرارتی نمده(، روش تایقشده یا کنمرل)کنمرل

بسمگی دارد 

رده انرژی  بر حسب K]2[W/ m. 3گروه  ساختمانبام یا سقف ضریب انتقال حرارت مرجع   4-5-91 جدول

ساختمان

بام یا سقف مجاور فضای خارج

بام

یا سقف

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

رده

انرژی

ام یا سقف از داخلحرارتی ب عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC ۰۰۰/۵31۵/۵3۵۰/۵۰۰۰/۵93۵/9

EC+ 392/۵3۰۵/۵333/۵392/۵13۰/۵

EC++ 211/۵2۰3/۵232/۵211/۵۵33/۵
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۸۴۸

3گروه  ساختمان - کف مجاور هواضریب انتقال حرارت مرجع  -ت

، شاز  است تلاوه بر رتای ت انمظ ارات 3گروه  هایساتمما،های مجاور هوای در مورد تمامی کف
(، مط ابق Ĥ، در محاسبه وریب انمق ال ح رارت مرج ع س اتمما، )۸-۸-۴-۸۱شده در بند تعیی 

و ریب انمق ال ب رای  ۱-۶-۸۱ ج دولش ده در ، مق ادیر ارائه۸-۸-۶-۸۱بند اصول ارائه شده در 
 مبنای محاسبه ورار گیرد  ( FÛحرارت مرجع کف )

ب ه ن وع فض ای مج اور ی،  (FÛانمقال ح رارت مرج ع ب ا  ی ا س قف )وریب شاز  به ذکر است 
س اتمما، انرژی ، و همچنی  ردهبا  یا سقفکاری حرارتی نمده(، روش تایقشده یا کنمرل)کنمرل

بسمگی دارد 

ده انرژی ر بر حسب K]2[W/ m. 3گروه  ساختمان هوایکف مجاور ضریب انتقال حرارت مرجع   1-5-91 جدول

ساختمان

کف مجاور فضای خارج

رده

انرژی

حرارتی کف از داخل عایقحرارتی کف از خارج عایق

کف

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC۵9۰/۵3۰2/۵3۰۵/۵۰19/۵۵۵3/9

EC+3۰۵/۵339/۵32۰/۵323/۵13۰/۵

EC++339/۵231/۵23۰/۵399/۵۵31/۵

3گروه  ساختمان - مجاور خاكکف ضریب انتقال حرارت مرجع  - ث

 [W/ m.K] 4۱/۸وریب انمقال حرارت مرجع کف مجاور تاك: 
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۸۴3

روشنایی طبیعی  91-5-2-3

ش ده روش ای مم ابه اشزام ات تعیی نایی طبیع ی در روش موازن هشده ب رای روش تعیی  اشزامات
-۸۱ بن دشده در (  شاز  به ذکر است رتایت ووابط تعیی ۸-۸-۵-۸۱ بندتجویزی است )ر ك  به 

 است نیز اشزامی ۴-۸-۱

یسات مکانیکیتأس  91-5-3

ش ده روش مم ابه اشزام ات تعیی  ایموازن هروش  تأسیسات مک انیکی در ده برایشتعیی  اشزامات
ش ده در بخ   شاز  به ذکر است رتایت و وابط تعیی   (3-۵-۸۱ بخ  تجویزی است )ر ك  به

است نیز اشزامی ۸۱-۴-3

تأسیسات برقی  91-5-8

ای شده برای سیسمم روشنایی مصنوتی و دیگر تجهیزات اشکمریکی در روش موازن هتعیی  اشزامات
تایت (  شاز  به ذکر است ر۴-۵-۸۱ بخ  شده روش تجویزی است )ر ك  بهممابه اشزامات تعیی 

 است نیز اشزامی ۴-۴-۸۱شده در بخ  ووابط تعیی 

های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیستم  91-5-6

تعی ی  ش ده در بخ   اجب اری، شاز  است تلاوه بر و وابط ایموازنهدر صورت طراحی به روش 
 رتایت گردد، ووابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساتمما، ۸۱-۴-۵ 

های منطب ق ب ا های تجدیدپذیر، برای ساتمما،های بر پایه انرژیگیری شاز  از سامانهمیزا، بهره

بخ   34-۵-۸۱ج دول ان رژی در های بسیار کمانرژی و ساتمما،های کم، ساتمما،۸۱مبحث 
 استارائه شده ۸۱-۵-۵ 

ج دول شده در مقادیر تعیی  تأمی  در صورت تد  امکا،، ۸۱های منطبق با مبحث برای ساتمما،

انواع  بابرای با   ۸-۶-۸۱شده در بخ  تعیی  ورایب انمقال حرارتیجای شاز  است به، ۸۱-۵-34
که در جدول  گونه  هما،مبنای طراحی ورار گیرد ۸۱-۶-۸۱ جدولکاری حرارتی ی،، مخملف تایق

ک اری حرارت ی ه ای تایقبرای بعض ی حاشت حل جایگزی  تنهااست، ای  راهنیز ممخص گردیده
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۸۴۴

های باشد، و برای ساتمما،گو میمقررات ملی ساتمما، جواب ۸۱های منطبق با مبحث ساتمما،
  مجاز نیستحل راهانرژی کاربرد ای  انرژی و بسیار کمکم

 ساختمانو رده انرژی بر حسب گروه  ساختمانرجع بام یا سقف انتقال حرارت مضریب   91-5-91 جدول

های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیستمدر صورت عدم استفاده از 

بام یا سقف مجاور فضای خارج

بام

یا سقف

مجاور

فضای 

کنترل 

نشده

ان
تم

اخ
 س

وه 
گر

ده
ر

 
ی

رژ
ان

یا سقف از داخلحرارتی بام  عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

دیوار با عایق 

خارجی یا 

میانی

دیوار با عایق 

داخلی یا 

همگن

EC۵9۰/۵۵9۰/۵91۵/۵مجاز ریغمجاز ریغ

9 EC+مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

EC++مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

EC22۰/۵22۰/۵21۰/۵مجاز ریغمجاز ریغ

2 EC+مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

EC++مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

EC22۰/۵22۰/۵21۰/۵مجاز ریغمجاز ریغ

3 EC+مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

EC++مجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغمجاز ریغ

 ج دول جای کاه  وریب انمقال حرارت ب ا  )طب قدر مناطق گرمسیر )با نیاز سرمایی غاشب(، به
( و ٪۶۱کنن ده )ب ا و ریب انعک اس تورش یدی ب ی  از از پوشمی منعکس توا،می (۸۱-۶-۸۱
 پوش  مورد نظر باید دوا  شاز  را داشمه باشد  نمود( اسمفاده ۱۱/۱ریب گسیل زیاد )بی  از و
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روش نیاز انرژی ساختمان 91-1

، تلاوه بر در نظر گرفم  میزا، انمقال حرارت ساتمما،، که در روش  روش نیاز انرژی ساتمما،در 
برداری، ت اب  تورش ید، از نحوه بهرهناشی  گیرد، کاه  یا افزای  نیاز انرژیای انجا  میموازنه

غیرفعال تورشیدی نیز در محاس بات شح اظ های و سیسمم کاریمدای شیمههای اسمفاده از سیسمم
 شود می

ای )ک ارکردی(، بهم ر ب ود، ممخص ات حرارت ی وشی کماکا،، همانن د روش تج ویزی و موازن ه
رفم  برای طراحی پوس مه ت ارجی تأسیسات مکانیکی و یا اشکمریکی امکا، تخفیف گهای سیسمم

ای، بات ث سازد  در تی  حال، همانند روش تجویزی و موازن هساتمما، )یا باشعکس( را فراهم نمی
مخملف )پوسمه تارجی یا معماری، تأسیسات مک انیکی و اشکمریک ی و های بخ طراحی شود می

ط ر  در ای   روش اص ول کل ی م صورت مسمقل صورت گیرد تجدیذیر( بههای همچنی  سیسمم
 است تمریح شده ۸-4-۸۱طراحی در بخ  

اصول کلی 91-1-9

 :رتایت گرددشاز  است اصول زیر در ای  روش، 
طور مج زا و ب ه کم ک میزا، نیاز انرژی ساشانه ساتمما، ط ر  و س اتمما، مرج ع ب ه (اشف

ش ده در بخ  ه ای تعیی افزاره ای دارای ویژگینر ، ب ا اس مفاده از سازی انرژیشبیه
 ؛محاسبه شود ،۸۱-4-۸-۸ 
که می زا،  باشدای گونههای غیرفعال باید بهگیری از سیسممطراحی پوسمه تارجی و بهره (ب

ود؛شتر نیاز انرژی ساشانه ساتمما، طر  از میزا، محاسبه شده برای ساتمما، مرجع کم
 باشند؛ ۸-۸-4-۸۱شده در بخ  های اولیمی باید دارای ممخصات تعیی دادهپ( 
و تجهی زات، تهوی ه و  مصنوتی روشناییسیسمم بندی حضور افراد، اسمفاده از زما، برنامه ت(

بخ   ش ده دراص ول تعیی  بای د مط ابقکنن ده دمای تنظیم و دیگر پاراممرهای تعیی 
؛باشند ۵ وستیپو  ۸۱-4-۸-3

س ازی های مجاور و دیگر موانع باید ب ا دو ت ک افی در شبیهاندازی ساتمما،شرایط سایه ث(
 شحاظ گردد؛

ی ه اانرژی هی ب ر پاهای سیس ممدر تصوص تأسیسات مکانیکی و اشکمریکی و همچن ی   ج(
گیرد ملاك تمل ورار  باید شده در روش تجویزی، اشزامات تعیی تجدیدپذیر
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 نیاز انرژینمودار گردشی مراحل روش  9-1-91 شکل

۸۱-۸-۸ 

۸۱-۴

۸۱-4-۸-۸ ۸۱-4-۸-
3-۸ 

۸۱-4-۸-
3-۸ 

۸۱-۵-3

۸۱-۵-۴
۸۱-۵-۵
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۸۴4

سازیافزار شبیهنرم  91-1-9-9

 نه اد دارای ص لاحیت و انونییید شده و مورد تأگذاریصحهباید  مورد اسمفاده سازیافزار شبیهنر 
 از: باشد تبارت است افزار باید داراهایی که نر باشد  حداول وابلیت

س ازی ش ده در ج دارها حرارت ساتمی در طول یک سال شبیه تعیی  میزا، انمقال )جریا،( -
صورت تفکیکی( و کل ساتمما،،)به

 رهای نورگذر،و انمقال حرارت ساتمی جدا بهره تورشیدی میزا،تعیی   -
تنظیم برنامه ساتمی پاراممرهای مخملف، برای تمامی روزهای هفمه و روزهای یتر هفم ه و  -

های مخملف ساتمما،، از جمله:تعطیلات، برای کاربری
 های( مخملف ساتمما،،میزا، حضور و نوع فعاشیت افراد در مناطق )زو، -
 در ساتات مخملف )در ص ورتروشنایی مصنوتی و میزا، کاه  احمماشی ی، توا،  -

بخمی از نیاز از روشنایی طبیعی(،  تأمی 
های گرمایی و سرمایی، سیسمم (ترموسمات)دمای تنظیم  -
 تهویه مکانیکی، کارکرد سیسمم -
 میزا، اسمفاده از تجهیزات )تانگی، اداری،    (، -
 بهداشمی  گر یباسمفاده از  -

سازی و ایجاد تأتیر فاز،هاثر اینرسی )جر ( حرارتی در ذتیر -
در نظر گرفم  حداول ده منطقه حرارتی، -
ها،های ساتمی مصرف انرژی به تفکیک حاملتهیه گزارش -
 شده،در مقاطع زمانی تعیی  ساتمما،،حرارتی/برودتی  نیازتعیی   -
)در  های تجدیدپ ذیرانرژی هیبر پاهای سیسممتوسط شده تأمی  تعیی  میزا، انرژی/گرمای -

ها( صورت اسمفاده از ای  نوع سیسمم

های اقلیمیداده  91-1-9-2

ه ای س اتمی پاراممره ای فرمت اسماندارد و حاوی دادهوهوایی مورد اسمفاده باید در های یبفایل
 ی ی او انون تیص لاح ینه اد دارا ها باید مورد تأیید حداول یکمورد نیاز باشند  تلاوه بر ای ، فایل

 اشند مرجع معمبر جهانی ب
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ک ه چن دی  فای ل ب رای من اطق در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشمه باشد، یا ای 
نزدیک به ی، وجود داشمه باشد، شاز  است انمخاب فایل یک منطقه مج اور ی ا ایج اد ی ک فای ل 

 گیرد  صورت تأیید نهاد دارای صلاحیت وانونیشده با برازش

و عملکرد تجهیزاتبرداری های زمانی بهرهبرنامه 91-1-9-3

برداری و تملکرد تجهیزات ب ا مق ادیر مط ر  ش ده در ای   های زمانی بهرهدر صورتی که برنامه
های زم انی وابل توجهی داشمه باش د، امک ا، اس مفاده از برنام ه های( مغایرت۵ وستیپمقررات )

 هی کافی مجاز تواهد بود  یتنها با ارائه دشایل توجهای ارائه شده در ای  مبحث جایگزی  برنامه

سازی و انجام محاسباتشبیه 91-1-2

سازی و انجا  محاسبات باید اصول زیر مورد رتایت ورار گیرد:شبیهدر فرایند 

تعریف هندسه و مشخصات سطوح )جدارها(  91-1-2-9

:گرددرتایت در تعریف هندسه و جدارهای پوسمه تارجی ساتمما،، شاز  است اصول زیر 
 های طر  و مرجع باید کاملاً یکسا، باشد؛شده برای ساتمما،هندسه تعریف -
ش ود ت ا های ممع ددی باش د، توص یه میدر صورتی که پوس مه ت ارجی دارای شکس مگی -

تعریف سطو  معادل، در جهت کاه  تعداد سطو ، صورت گیرد سازی، با حدامکا، ساده
درصد باشد، در م دل  ۴۱رگذر به سطح نما بیممر از در صورتی که نسبت سطح جدارهای نو -

شود  برای ای   منظ ور، ش از می درصد نما نورگذر در نظر گرفمه ۴۱ساتمما، مرجع تنها 
، کاه  یابند  مرک ز های،داشم  نسبت بی  است طول و ترض جدار نورگذر، با ثابت نگه

نورگذر ساتمما، طر  بای د  هر یک از جدارهای نورگذر ساتمما، مرجع با مرکز جدارهای
 منطبق باشد 

 زیر باشند: جدارهای ساتمما، مرجع باید واجد تصوصیات -
درص د ب ا  ۸۱جر  سطحی )کل( هر یک از جدارهای ساتمما، مرجع نباید بی  از  -

 جر  سطحی ساتمما، طر  تفاوت داشمه باشد؛ 
ایه تایق حرارت ی( ها )به اسمثنای شوخامت و وریب هدایت حرارت هر یک از شایه -

 درصد با مقادیر مربوط به ساتمما، طر  تفاوت داشمه باشد؛  ۸۱نباید بی  از 
محل ورارگیری تایق حرارتی ساتمما، مرجع و ساتمما، طر  باید یکسا، باشد؛ -

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۴۱

در تعریف جدارهای پوسمه تارجی ساتمما، مرجع، شاز  است وخامت و ممخصات  -
تا حدامکا، دویق و مطابق مراجع در نظ ر گرفم ه  ها،حرارتی تمامی شایه-فیزیکی

 شده باشند؛
های مخمل ف ج دارهای پوس مه شود تعریف شایهبه اشزامات فوق، توصیه میبا توجه  -

صورت یکسا، انجا  شود، و تنها وجه تمایز های مرجع و طر  بهتارجی ساتمما،
 ک اری(تایق)ب ا  در صورتی ک ه ج دار ت ارجی وخامت شایه تایق حرارتی باشد 

 ت أمی  همگ  باشد و بخ  اتظم مقاومت حرارتی ی، توس ط ی ک شای ه اص لی
باشد، شاز  است جدار ساتمما، مرجع نیز ممابه جدار ساتمما، طر ، وشی ب ا شده

وخاممی ممفاوت تعریف شود 

سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعیشبیه  91-1-2-2

ص ورت  )کفای ت ن ور روز در فض ا( sDAش اتص  ب ر مبن ای سازیدر ای  مقررات، روش شبیه
شود، که در ی، حداول میزا، بیا، میمساحت سطح کار صورت درصدی از گیرد  ای  شاتص بهمی

 گردد  می تأمی  شدهساتات معی  % ۵۱شدت روشنایی موردنظر در طول 

ش ود   افزارهای معمبر ب رای محاس به روش نایی طبیع ی اس مفادهبرای انجا  محاسبات، باید از نر 

، دارای حداول مساحمی از ک ف های،، بنا به نوع کاربری ۸-4-۸۱جدول ها باید مطابق با ساتمما،
 گردد   تأمی  شده،ساتات معی  % ۵۱باشند تا حداول شدت روشنایی موردنظر، در طول 

 های مختلف انرژیبرای رده sDAشاخص ر بدرصد مساحت سطح کار منطبق مقادیر   9-1-91جدول 

sDA شاتصرده انرژی
EC ۵۵< sDA ≤ 4۵

EC+ 4۵< sDA ≤ ۱۵

EC++ ۱۵< sDA ≤ ۱۵

شود:های زیر باید در نظر گرفمهفرض، پی ی روشنایی طبیعیهاسازیبرای انجا  شبیه

از ک ف  ۸-۱-۸-۴-۸۱بن د زیردر  ت باید بر روی سطح کار در ارتفاع ذکر شدهتما  محاسبا -
شده انجا  شود تما 
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شود، باید بر اساس ن وع ک اربری دوره زمانی که برای محاسبات روشنایی در نظر گرفمه می -
مندشد، تعیی  ش ود  ای  در طی روز بهره توا، از روشنایی طبیعییا تعداد ساتاتی که می

 در نظر گرفمه شود  ۵ وستیپه زمانی باید مطابق با دمحدو
، محاسبات شدت روشنایی برای یک فضا باید بر اساس مق ادیر شدهبا توجه به شاتص بیا، -

ای  نقاط باید به ص ورت پیوس مه روی  نقطه به نقطه روی یک شبکه فروی انجا  شود 
 ۶/۱شبکه فروی در نظر گرفمه شوند  فاصله افقی حداکثر بی  نقاط در مرکز صفحه بای د 

ش ود  ای  مم ر در نظ ر گرفمه ۶/۱تا  3/۱های دیوار نیز باید بی  ممر باشد  فاصله از کناره
 در نظر گرفمه شود  ۸-۱-۸-۴-۸۱بند زیرشبکه نقاط باید در ارتفاع سطح کار مطابق 

نقاطی از شبکه فروی که در طول سال، دارای شدت روشنایی حداکثر یک شوکس هسمند و  -
 اند باید از محاسبات تارج گردند  در مجاورت نقاطی با مقادیر بیممر ورارگرفمه

 مص نوتی روشناییمنابع نباید با فاصله بی  باید توجه داشت که فاصله بی  نقاط ای  شبکه  -
 یکسا، باشد  

شده در ساتمما، باید مطابق ب ا مق ادیر واوع ی در های اسمفادهوریب تبور نور مرئی شیمه -
 محاسبات شحاظ شود   

از نمای س اتمما، م وردنظر  های،اندازهای اطراف ساتمما،، که فاصله تمامی موانع و سایه -
 شحاظ شوند   سازیمدلا دو برابر ارتفاع موانع هسمند، باید در کممر یا مساوی ب

کنن ده، بای د های ن وری و س طو  منعکسمقادیر وریب انعکاس اشیا تارجی، نظیر طاوچه -
ها شحاظ شوند  در صورت تد  دسمرسی سازیگرفمه شده در شبیه در نظرمطابق با مقادیر 
 تنوا، وریب انعکاس اسمفاده نمود ، به3/۱توا، از وریب به ای  مقادیر می

ش ده گرفمه در نظ روریب انعکاس سطو  داتلی و تارجی باید مطابق با ممخص ات فن ی  -
کاررفم ه در فض ا در برنام ه های ج دارهای داتل ی و ت ارجی و مبلم ا، بهبرای پوش  

، ت واساز در نظر گرفمه شود  در صورت تد  دسمرسی به مقادیر وریب انعکاس، میشبیه
اسمفاده نمود  ۸-4-۸۱جدول فرض در از مقادیر پی 

سازیمقادیر ضریب انعکاس سطوح خارجی و داخلی برای انجام شبیه  2-1-91جدول 

ضریب انعکاسنوع سطح

خارجی
۸/۱زمی 

3/۱اندازها(ی تارجی )سایهسطو  تمود

داخلی
۵/۱دیوار و سطو  تمودی

4/۱سقف
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۸/۱کف

۵/۱ مبلما،

افزار معمبر که دارای اشگوریمم دویق برای انجا  سازی، باید از نر برای انجا  شبیه -
محاسبات روشنایی است، اسمفاده شود  کاربر باید بمواند پاراممرهای نسبماً دویقی را در 

برای شاتص در  های،مقادیر  پاراممرها و  یترمهمتعیی  نماید  افزار مربوطه نر 

  افزار تعیی  گردداست که باید در داتل نر  3-4-۸۱جدول نظرگرفمه شده مطابق 

سازیهای مورد استفاده در شبیهپارامتر  3-1-91جدول 

مقدارپارامتر

۵ (ab) تعداد بازتاب پراکنده بین سطوح

9۵۵۵ (ad) های ساطع شده از سطوح در محاسباتتعداد اشعه

۵ (dt) عدم لحاظ تابش مستقیم

باید شود  اسمفاده می DGPشاتص ، از ناشی از نور طبیعی تیرگی ارزیابیدر ای  روش، به منظور 
هایی نظیر تواند،، نوشم ، نگاه کرد، به صفحه م انیمور و زیابی تیرگی در فضاهایی که فعاشیتار

دهد و امکا، تغییر محل کاربر وجود ندارد  انجا  شود و نما، داده شود که در ای  فضاها     رخ می
 یرگ یمق ادیر مج از ت ناظر، تیرگی یزاردهنده یا غیروابل تحمل ایجاد نمده است در محل چمم 

 ۵باشد  پس از انجا  محاسبات تیرگی، مق دار ای   ش اتص نبای د در می ۴-4-۸۱جدول مطابق 
بیممر شود  ۴۵/۱شده از گرفمه در نظردرصد دوره زمانی 

(DGP)مقادیر شاخص خیرگی  8-1-91جدول 

DGPمقدار یرگیخ زانیم

DGP ≤ 3۴/۱یرگیوجود ت تد 

DGP ≤ 3۱/۱ >3۴/۱ وابل درك یرگیت

DGP ≤ ۴۵/۱ >3۱/۱ یزاردهنده یرگیت

DGP >۴۵/۱ وابل تحمل ریغ یرگیت
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نیاز انرژی سالانه 91-1-2-3

ی ای   منظ ور، یید  برادست مینیاز انرژی ساشانه یک ساتمما، با تعیی  بیلا، انرژی ساتمما، به
مخملف، با دوت شاز ، محاسبه  های انرژی ناشی از پاراممرهایشاز  است موارد زیر، در ارتباط با نیاز

 گردد:
 های گر  و سرد سال، انمقال حرارت ناشی از اتملاف دما در دوره -
اندازی گرفم  فر  ساتمما،، س ایهمیزا، انرژی کسب شده توسط تاب  تورشید، با در نظر  -

ها،    ( و دیگر موانع مجاور، و همچن ی ها، شکسمگیها، تورفمگیبا،تود ساتمما، )سایه
حرارتی سطو  مخملف کدر و نورگذر و تاب  سطو  گر  تارجی؛-ممخصات نوری

 شده به یسما، و سطو  سرد مجاور ساتمما،؛میزا، انرژی تابیده -
ش ده روی پوس مه فعال و غیرفعال نصب های مخملفیابی با سامانهمیزا، انرژی وابل دست -

تارجی )گلخانه تورشیدی، دیوار ترمب،    (

ساختمان طرحسالانه نیاز انرژی   91-1-2-3-9

شود:شاز  است محاسبه نیاز انرژی ساشانه ساتمما، طر  با رتایت اصول زیر انجا  

 افزارهای مورد تأیید؛سازی و انجا  محاسبات تددی، با اسمفاده از نر شبیه -
برداری و تملکرد تجهیزات منطبق ب ا های زمانی بهرهوهوایی و برنامههای یبفایلانمخاب  -

شرایط پروژه

ساختمان مرجعسالانه نیاز انرژی   91-1-2-3-2

تعیی  نیاز انرژی ساتمما، مرجع نیز باید با فرایندی ممابه ساتمما، طر  و با رتایت اص ول زی ر 
 انجا  شود:

افزارهای مورد تأیید اسمفاده شده برای تددی، با اسمفاده از نر سازی و انجا  محاسبات شبیه -
ه ای( فایلهای ممابه در تصوص شرایط )تعیی  مصرف انرژی ساتمما، طر ، و با داده

برداری و تملکرد تجهیزات های زمانی بهرهوهوایی و برنامهیب
 ممخصات هندسی کاملاً ممابه ممخصات ساتمما، طر  -
  ۸-۵-۸۱شده در بخ  بوط به پوسمه تارجی ساتمما، مطابق مقادیر ارائههای مرداده -
ش ده در بخ   ه ای مرب وط ب ه تأسیس  ات مک انیکی س اتمما، مط  ابق مق ادیر ارائهداده -

۸۱-۵-3
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به سیسمم روشنایی مصنوتی و دیگ ر تجهی زات برو ی س اتمما، مط ابق  های مربوطداده -
  ۴-۵-۸۱شده در بخ  مقادیر ارائه

ها و گی ری از روش نایی طبیع ی، س ایبا،برای ساتمما، مرجع، کاه  نی از حاص ل از بهره -
 شود  در نظر گرفمه نمی تمما،سا های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیسمم

ان رژی م دنظر انرژی ی ا بس یار کمهای کمیابی به ساتمما،است درصورتی که هدف دستبدیهی
ها و محاسبات ملاك تمل ورار گیرد سازیباشد، شاز  تواهد بود مقادیر مربوط به ی، در شبیه

شرایط پذیرش نتایج محاسبات  91-1-2-8

شده برای شود که میزا، نیاز انرژی ساشانه محاسبهل تلقی میطراحی صورت گرفمه زمانی وابل وبو
 ساتمما، طر  از مصرف انرژی ساتمما، مرجع کممر باشد 

تأسیسات مکانیکی  91-1-3

مربوط به طراحی سیس مم تأسیس ات مک انیکی روش نی از ان رژی مم ابه اشزام ات روش  اشزامات
 (  3-۵-۸۱ بخ  تجویزی است )ر ك  به

تأسیسات برقی  91-1-8

 سیس ممتجهی زات اشکمریک ی و مرب وط ب ه  اشزاماتهای وبلی مطر  شد، گونه که در بخ هما،
(  ۴-۵-۸۱ بخ  روش تجویزی است )ر ك  به روش نیاز انرژی ممابه اشزامات روشنایی مصنوتی

ریدپذیتجد یهایانرژ هیبر پا یهاستمیس  91-1-6

، بر روی نی از های تجدیدپذیرانرژی هیبر پاهای سیسممبرای تعیی  میزا، تأثیر روشنایی طبیعی و 
 :رتایت گرددا،، شاز  است اصول زیر مانرژی ساشانه ساتم

واب ل غیرفع ال های مب ی ا دیگ ر سیس ممدر صورت اسمفاده از گلخانه تورشیدی، دیوار ترُ -
در مناطق با نیاز گرمایی غاشب، شاز  است ممخص ات وسمه تارجی ساتمما،، اسمفاده در پ

افزار وارد ش ود طر  در نر  ها با دوت در مرحله تعریف ساتمما،هندسی هر یک سیسمم
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شده برای ساتمما، مرجع ممابه ممخص ات ، ممخصات در نظر گرفمهدر ساتمما، مرجع
   شده در روش تجویزی استتعیی 

تورشیدی بر روی نیاز انرژی س اشانه س اتمما،،  ک گر یبفمووشماییک و های سممتأثیر سی -
شود، و پ س از افزارهای تخصصی مورد تأیید محاسبه میصورت مجزا، با اسمفاده از نر به

شود ها، از نیاز انرژی ساشانه ساتمما، طر  کاسمه میهر یک از سیسممشحاظ کرد، بازده 
س ازی، و بازیافت، ذتیرههای ، امکا، شحاظ کرد، تأثیر سیسممساتمما، نیاز انرژی در روش -

باش د  در ص ورت ک اربرد ای   ن وع گرمایی بر میزا، نیاز انرژی ساشانه ف راهم نمیزمی 
از روش کارایی انرژی ساتمما، اسمفاده شود باید ها، سیسمم
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روش کارایی انرژی ساختمان  91-4

گیرد  در نمیج ه، ش از  اس ت طراح ی پوس مه مبنا ورار میمصرفی در ای  روش، کل انرژی ساشانه 
ای صورت گی رد تجدیذیر به گونههای تارجی، تأسیسات مکانیکی و اشکمریکی و همچنی  سیسمم

 برای ساتمما، مرجع کممر باشد ی،  قدارم از طر  که میزا، انرژی ساشانه مصرفی ساتمما،

کارایی انرژی ، تلاوه بر در نظر گرفم  می زا،  روشبهتبارت دیگر، در صورت طراحی ساتمما، به
مورد اس مفاده در تأسیس ات مک انیکی و برو ی های نیاز انرژی ساتمما،، بازدهی و کارایی سیسمم

  گیردصورت یکپارچه ملاك طراحی ورار میساتمما، نیز، به

پ ذیر جم امکا،شود طراحی مطابق ای  روش تنها توسط یک تیم طراح ی منس ای  امر باتث می
 باشد 

اصول کلی  91-4-9

گیرد در ای  روش طراحی، میزا، انرژی اوشیه مصرفی ملاك تمل طراحی ورار می

 پذیر است:تعیی  میزا، انرژی اوشیه مصرفی ساتمما، مرجع به دو روش امکا،

د افزارهای م ورد تأیی ، با اسمفاده از نر ساتمما، مرجع تددیسازی و انجا  محاسبات شبیه -
ش ده در بن داسمفاده شده برای تعیی  مصرف انرژی ساتمما، طر ، مطابق اص ول تعیی 

دست یمده ب رای س اتمما، ط ر در ای  حاشت میزا، انرژی مصرفی به ۸۱-۱-3-۸-۸ 
  باید کممر از میزا، انرژی اوشیه مصرفی ساتمما، مرجع باشد؛

ارائه  ۸-۸-3-۱-۸۱( که در بند برای واحد سطح) ر مصرف انرژی مرجعمبنا ورار داد، مقادی -
است شده

 در ای  روش، شاز  است اصول زیر رتایت گردد:
س ازی ان رژی، ب ا اس مفاده از اشف( میزا، انرژی اوشیه ساشانه ساتمما، ط ر  ب ه کم ک شبیه

، محاسبه شود  همچنی   ۸-۸-۱-۸۱شده در بخ  های تعیی ویژگی افزارهای داراینر 
، می زا، ساتمما، مرج ع یو انجا  محاسبات تدد یسازهیشبدر صورت اسمفاده از روش 

 افزارها محاسبه شود؛انرژی اوشیه ساشانه ساتمما، مرجع نیز با اسمفاده از ای  نر 
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 باشند؛ ۸-۸-۱-۸۱شده در بخ  های اولیمی باید دارای ممخصات تعیی ( دادهپ
بندی حضور افراد، اسمفاده از سیسمم روشنایی مصنوتی و تجهی زات، تهوی ه و زما، ت( برنامه

ش ده در بخ  عیی کنن ده بای د مط ابق اص ول تدمای تنظیم و دیگر پاراممرهای تعیی 
باشند؛ ۵ وستیپو  ۸۱-۱-۸-3

س ازی های مجاور و دیگر موانع باید ب ا دو ت ک افی در شبیهاندازی ساتمما،ث( شرایط سایه
 شحاظ گردد؛

ب رای سازی برای محاسبه انرژی اوشی ه س اتمما، مرج ع، شبیهج( در صورت اسمفاده از روش 
ه ای تجدیدپ ذیر انرژی هی ب ر پاهای تأسیسات مکانیکی و اشکمریکی و همچنی  سیسمم

 رتایت شود  ۸-۸-3-۱-۸۱ساتمما، مرجع، شرایط ارئه شده در بند 
ه ای ارائ ه از برای بررسی محاسبات انجا  شده باید ویژگیچ( مدارك فنی و اطلاتات مورد نی

را داشمه باشد  ۸-3-۱-۸۱شده در بند 
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 کارایی انرژینمودار گردشی مراحل روش  ۸-۱-۸۱ شکل

۸۱-۸-۸ 

۸۱-۴ 

۸۱-۱-3-۸-۸ ۸۱-۱-3-۸-۸ 

 ۸-۱-۸۱جدول 

۸۱-۱-۸ 
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یسازافزار شبیهنرم  91-4-9-9

باش ند  نه اد دارای ص لاحیت و انونیشده و مورد تأیی د گذاریصحهسازی باید افزارهای شبیهنر 
 افزارها باید دارا باشند تبارتند از:هایی که نر حداول وابلیت

در ج دارها  س ازی ش دهحرارت ساتمی در طول یک سال شبیه (جریا،تعیی  میزا، انمقال ) -
،ا،صورت تفکیکی( و کل ساتمم)به

 ،بهره تورشیدی و انمقال حرارت ساتمی جدارهای نورگذر ،تعیی  میزا -
، برای تمامی روزهای هفمه و روزهای یتر هفم ه و پاراممرهای مخملفتنظیم برنامه ساتمی  -

از جمله: مخملف ساتمما،،های تعطیلات، برای کاربری
 ،ساتمما،های( مخملف در مناطق )زو، افراد و نوع فعاشیت میزا، حضور -
 مصنوتی و میزا، کاه  احمماشی ی، در ساتات مخملف )در ص ورت توا، روشنایی -

، بخمی از نیاز از روشنایی طبیعی( تأمی 
های گرمایی و سرمایی، دمای تنظیم )ترموسمات( سیسمم -
 کارکرد سیسمم تهویه مکانیکی، -
 میزا، اسمفاده از تجهیزات )تانگی، اداری،    (، -
 بهداشمی  گر یبه از اسمفاد -

،سازی و ایجاد تأتیر فازدر ذتیره اثر اینرسی )جر ( حرارتی -
،در نظر گرفم  حداول ده منطقه حرارتی -
 ،و تعداد تجهیزات گرمایی و سرمایی ممناسب با دماهای تنظیم بار حرارتی سیسمم -
،کنمرل یکپارچههای سیسمماکونومایزرهای پایه یبی و پایه هوایی دارای سازی تملکرد شبیه -
 ،هاساتمی مصرف انرژی به تفکیک حاملهای تهیه گزارش -
 تعیی  بار حرارتی/برودتی تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع، میزا، دبی هوا و یب مورد نی از -

 ،شدهدر مقاطع زمانی تعیی 
 )درتجدیدپ ذیر  هایانرژی هیبر پاهای سیسممشده توسط تأمی  تعیی  میزا، انرژی/گرمای -

 ها(صورت اسمفاده از ای  نوع سیسمم
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اقلیمیهای داده  91-4-9-2

س اتمی پاراممره ای ه ای وهوایی مورد اسمفاده باید در فرمت اسماندارد و حاوی دادهیبهای فایل
ی ی ا و انون تیص لاح ینه اد داراحداول یک ها باید مورد تأیید مورد نیاز باشند  تلاوه بر ای ، فایل

 بر جهانی باشند مرجع معم

ک ه چن دی  فای ل ب رای من اطق در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشمه باشد، یا ای 
نزدیک به ی، وجود داشمه باشد، شاز  است انمخاب فایل یک منطقه مج اور ی ا ایج اد ی ک فای ل 

 شده با تأیید مراجع معمبر صورت گیرد برازش

عملکرد تجهیزاتبرداری و زمانی بهرههای برنامه  91-4-9-3

برداری و تملکرد تجهیزات ب ا مق ادیر مط ر  ش ده در ای   زمانی بهرههای صورتی که برنامهدر 
زم انی های وابل توجهی داشمه باش د، امک ا، اس مفاده از برنام ههای ( مغایرت۵ وستیپمقررات )

هی کافی مجاز تواهد بود  در یتوجها با ارائه دشایل ای  مبحث تن ارائه شده درهای جایگزی  برنامه
های برنام ه، ۸-۸-3-۱-۸۱با اسمفاده از روش ویاس ی و اص ول مط ر  ش ده در بن د ای  حاشت، 

صرف مقادیر مطلق م توا،گردد، و دیگر نمیجایگزی  به هر دو ساتمما، )طر  و مرجع( اتمال می
 را مل اك ۸-۸-3-۱-۸۱روش معیار مص رف و اص ول مط ر  ش ده در بن د  انرژی بر واحد سطح

 طراحی ورار داد 

سازی و انجام محاسباتشبیه 91-4-2

سازی و انجا  محاسبات باید اصول زیر مورد رتایت ورار گیرد:شبیهدر فرایند 

خصات سطوح )جدارها(تعریف هندسه و مش 91-4-2-9

ش ده در بخ  مطر  مه تارجی س اتمما،، ش از  اس ت اص ولدر تعریف هندسه و جدارهای پوس
رتایت گردد  ۸۱-4-۸-۸ 

سازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعیشبیه  91-4-2-2

شده در بخ   مطر ، شاز  است اصولمحاسبات تددی روشنایی طبیعیانجا  سازی و شبیهبرای 
 رتایت گردد  ۸۱-4-۸-۸
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های تأسیسات مکانیکی و برقیسیستمتعریف مشخصات  91-4-2-3

های تأسیسات مکانیک و بروی ساتمما، طر  باید کاملاً مم ابه ش رایط واوع ی ممخصات سیسمم
 فنی ارائه شود   سازی، باید توجیحات شاز  در مداركسازی و معادلباشد  در صورت ساده

شده های تأسیسات مکانیک و بروی ساتمما، طر  باید ممابه ممخصات تعیی ممخصات سیسمم
 در روش تجویزی باشد 

شرایط پذیرش نتایج محاسباتطراحی و های اصول، روش  91-4-3

روش کارایی انرژی، شاز  است تعیی  میزا، انرژی اوشیه مصرفی ساتمما، طر  در حاشت طراحی به
ای  ک ار  افزارهای مورد تأیید صورت گیرد سازی و انجا  محاسبات تددی، با اسمفاده از نر بیهبا ش

 انجا  شود  ۸-۱-۸۱ بخ باید با رتایت تمامی موارد مطر  شده در 

یکی و حاصل جمع مصارف انرژی غیر اشکمر انرژی اوشیه مصرفی ساشانه یک ساتمما، برابر است با
 درصد(  3۱برق )میزا، انرژی اشکمریکی مصرفی ساتمما، به راندما، توشید و توزیع نسبت 

طراحی های مختلفروشدر مطرح اصول   91-4-3-9

روش قیاسیاصول طراحی به  91-4-3-9-9

شود:ساشانه ساتمما، مرجع، با رتایت اصول زیر انجا  می در ای  روش، محاسبه مصرف انرژی

افزارهای مورد تأیید اسمفاده شده برای ات تددی، با اسمفاده از نر سازی و انجا  محاسبشبیه -
ه ای( فایل) شرایط ممابه در تصوصهای دادهتعیی  مصرف انرژی ساتمما، طر ، و با 

؛برداری و تملکرد تجهیزاتزمانی بهرههای وهوایی و برنامهیب
؛ممخصات هندسی کاملاً ممابه ممخصات ساتمما، طر  -
؛۸-۵-۸۱شده در بخ  مربوط به پوسمه تارجی ساتمما، مطابق مقادیر ارائه هایداده -
ش ده در بخ  مط ابق مق ادیر ارائه ،مرب وط ب ه تأسیس ات مک انیکی س اتمما،های داده -

 ؛۸۱-۵-3 
مط ابق  ،ربوط به سیسمم روشنایی مصنوتی و دیگ ر تجهی زات برو ی س اتمما،مهای داده -

 ؛۴-۵-۸۱شده در بخ  مقادیر ارائه
های سیس ممو  هاس ایبا،، روشنایی طبیعیگیری از بهرهکاه  نیاز حاصل از  تد  احمساب -

 ا،ساتمم های تجدیدپذیرانرژی هیبر پا
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، («EC) ۸۱منطبق ب ا مبح ث »های های با ردهروش ویاسی وابل اسمفاده برای طراحی ساتمما،
 باشد می(« ++ECانرژی )بسیار کم»و « +ECانرژی )کم»

انرژی باشد، ش از  انرژی یا بسیار کمکمهای یابی به ساتمما،است درصورتی که هدف دستبدیهی
و رار  ها و محاسبات ملاك تملسازیشبیهدر  شدهدر نظر گرفمهحاشت تواهد بود مقادیر مربوط به 

 گیرد 

صورت تفکیکی مربوط به مصرف ساشانه انرژی اشکمریکی و غیراشکمریکی، بههای شاز  است تروجی
 ارائه شود، تا امکا، محاسبه مصرف انرژی اوشیه فراهم یید 

(بر مبنای واحد سطح)معیار مصرف  روشبهطراحی اصول   91-4-3-9-2

شود:ر ای  روش، محاسبه مصرف انرژی ساشانه ساتمما، مرجع، با رتایت اصول زیر انجا  مید

 شده؛فضاهای کنمرلتعیی  سطح زیربنای  -

 ۸-۱-۸۱جدول از  اسمفاده، با ساتمما،مقادیر مربوط به مصرف انرژی اوشیه ساشانه تعیی   -

 ۸۱منطب ق ب ا مبح ث »ه ای های با ردهمصرف وابل اسمفاده برای طراحی ساتمما، روش معیار
(EC») ،«ان  رژی )کمEC+» ،«بس  یار کم( ان  رژیEC++ ») مص  رف ان  رژی نزدی  ک ص  فر »و
(ECNZ »)باشد می 

میزا، مصرف انرژی اوشیه محاسبه شده برای ساتمما، ط ر  مرب وط ب ه ان رژی مص رفی ب رای 
س ازی ان رژی، باشد  شاز  به ذکر است در مدلگر  مصرفی و روشنایی میگرمای ، سرمای ، یب

وشی میزا، مصرف انرژی ای   تجهی زات در ان رژی  ،شودتأثیر حرارتی تجهیزات در نظر گرفمه می
 شود  نمی شحاظمصرفی ساتمما، 

اتمما، طراحی ساتمما، نزدیک صفر تنها با اسمفاده از روش کارایی انرژی و معیار مصرف برای س
 پذیر است مرجع امکا،
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شده)بر مبنای واحد سطح فضاهای کنترلkWh/m]2[میزان مصرف انرژی سالانه   9-4-91جدول 

ساختمان با کاربری ب یا جساختمان با کاربری الف
سرمایی( -درجه انرژی )گرمایی

 (3)ر.ك. به پیوست 
کممتوسطزیادکممتوسطزیاد

نیاز غالب 

 (3)ر.ك. به پیوست 
سرماییگرمایی

گرمایی 
یا 

سرمایی

گرمایی 
یا 

سرمایی
سرمایی گرمایی

گرمایی 
یا 

سرمایی

گرمایی 
یا 

سرمایی

ی
رژ

 ان
ده

32۵۰2۵21۵2۵۵91۵32۵9۵۵93۵ (EC)91منطبق با مبحث ر

2۵۵32۵91۵9۵۵92۵2۵۵9۵۵1۵ (+EC)کم انرژی

9۰۵23۵93۵99۵1۵9۰۵1۵۰۵ (++EC)انرژیبسیار کم

مصرف انرژی 

نزدیک صفر
(ECnZ) 912۵31232133۵۵31

o تبارت دیگ ر،   ب هاس ت 4/3انرژی اشکمریکی اوشیه حاصل ورب انرژی اشکمریک ی نه ایی مص رفی در
 استشده درصد در نظر گرفمه 34برابر با  های کمورنیروگاهراندما، توشید و توزیع برق 

شرایط پذیرش نتایج محاسبات  

شود ک ه گرفمه زمانی وابل وبول تلقی می طراحی صورتو معیار مصرف(،  ویاسیدر هر دو روش )
شده برای س اتمما، ط ر  از مص رف ان رژی س اتمما، میزا، مصرف انرژی اوشیه ساشانه محاسبه

 مرجع کممر باشد 

از برای ارائهمورد نی مدارك فنی  91-4-3-2

وهوایی، اشگوی رفمار ساکنی  میزا، انرژی مصرفی ساتمما، به توامل ممعددی، از جمله شرایط یب
 ، بسمگی دارد  در مدارك فنی و دفمرچ ههای،بردارا،، کارایی تجهیزات و نحوه نگهداری از و بهره

 محاسبات، شاز  است موارد زیر ارائه گردد:

شده، شامل میزا، مصرف انرژی ساشانه س اتمما، های انجا حلیلای از محاسبات و تتلاصه -
مرجع و ساتمما، طر 

 افزاری که برای محاسبات مورد اسمفاده ورار گرفمه استممخصات نر  -
برداری(، فضاهای معرفی اتمصاری پروژه، با ذکر محل ی،، تعداد طبقات، کاربری )نحوه بهره -

 برداری از ساتمما،ی بهرههانمده، زما،شده و کنمرلکنمرل
های احمم اشی ممخص ات فن ی بر در ساتمما،، و تفاوتفهرست امکانات و تجهیزات انرژی -

با ممخصات اسماندارد های،
شده در ای  روش طراحیفهرست انطباق موارد مخملف با اشزامات در نظر گرفمه -
 شدهفرویات در نظر گرفمهو  سازیمدلروش  -
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افزار و میزا، مصرف انرژی تفکیکی روشنایی، تجهی زات داتل ی، های نر جیاطلاتات ترو -
تجهیزات سیسمم  ها و دیگرمصرفی، سیسمم گرمایی، سیسمم سرمایی، ف  گر یب سیسمم

ها(باشد تهویه مطبوع )نظیر پمپ
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:9 پیوست

گانفهرست واژ
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ا
Construction ,12احداث: 

Higher Thermal Value (HTV) ,12ناخالص(:  ایبا� ) یارزش حرارت
Lower Thermal Value (LTV) ,12خالص(:  ای) نییپا یارزش حرارت

Total Harmonic Distortion ,221(: THD) انیاعوجاج کل جر
Economizer ,12: زریاکونوما

Renewable Energies ,11: ریدپذیتجد یهایانرژ
Thermal inertia ,11اینرسي حرارتي: 

آ
Thermal comfort ,11: یحرارت شیآسا

ب
Opening ,11بازشو: 

Flat roof ,12بام تخت: 
Pitched roof ,12دار: بام شیب

Capacitor Bank ,12بانک خازن: 
Energy label ,12برچسب انرژي: 

Rehabilitation (Renovation ,)12(: ی)و بازنوساز یبهساز

پ
 Power Meter ,222: پاورمتر

Thermal bridge ,12پل حرارتي: 
Window with improved thermal performance e ,12: افتهیبهبود یپنجره با عملکرد حرارت

Building envelope ,12پوستة خارجي: 
Physical envelope ,12: یپوستة کالبد

ت
Timer light switch ,12: ییمر مدار روشنایتا

هوا )در ساعت(:  Air change (ACH) ,12تعداد دفعات تعویض 
Change of occupancy ,12تغییر كاربري: 

Active Power ,12: ویتوان اکت
Reactive Power ,12: ویتوان راکت

اهر Apparent power ,12: یتوان ظ
 Development ,12توسعه: 

Air conditioning ,12تهویة مطبوع: 
Ventilation ,12 تهویه:
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ج
Translucent or Transparent layer ,12شفاف(:  مهین ایجدار نورگذر )شفاف 

Surface mass ,12جرم سطحي: 
Effective surface mass of partitions ,12(: imجرم سطحي مؤثر جدار )

Effective mass of partitions ,12جرم مؤثر جدار: 
Building effective mass ,12(: Mجرم مؤثر ساختمان  )

Building effective surface mass ,11(: am) ربنایجرم مؤثر ساختمان در واحد سطح ز

چ
Power density of building lighting system ,11ساختمان:  ییستم روشنایتوان س یچگال
Power density of spaces lighting system ,11فضاها:  ییستم روشنایتوان س یچگال

ح
Motion sensor and Presence sensor ,11حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور: 

Passive infrared sensor ,12: رفعالیحسگر فروسرخ غ
Microwave sensor ,12: ویکروویحسگر ما
Microphone Sensor ,12: یکروفونیحسگر م

 Electro-Optical sensor (Photocell) Lighting Circuit: یی)فتوسل( فرمان مدار روشنا یحسگر نور

Steering ,12

خ
Glare ,12: یرگیخ

د
Luminance ,23: یدرخشندگ

Uninterruptible Power Supply ,23(: UPSبرق بدون وقفه ) دستگاه
UPS No Break ,23: کینامیبرق بدون وقفه د دستگاه

Cooling Set Point ,23: ییستم سرمایم سیتنظ یدما
Heating Set Point ,23: ییستم گرمایم سیظتن یدما
Correlated Colour Temperature ,221(: CCTرنگ نور ) یدما

Wall ,22دیوار: 

ر
Energy Rating ,22ها: ساختمان یانرژ ییکارا زانیم یبندرده

Cooling Degree Day ,22: یدرجة سرمای -روز
Heating Degree Day ,21: یدرجة گرمای -روز

Prescriptive Method ,21: یزیتجو روش
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Building Energy Performance Method ,21ساختمان:  یانرژ ییروش کارا
Trade-Off Method ,21(: ی)کارکرد یاروش موازنه

Energy Need Method ,22: یانرژ ازیروش ن

ز
Building usable area ,22(: hAزیربناي مفید  )

س
 Near Zero Energy Building (Energy Compliance(: ECnZصفر ) کیدنز یساختمان با مصرف انرژ

Near Zero ,)22
Very Low Energy Building (Energy Compliance ++) ,22(: ++EC) یانرژکم اریساختمان بس
Low Energy Building (Energy Compliance  ,)+22(: +EC) یانرژساختمان کم

 Building in accordance with the(: ECساختمان ) یررات ملمق 22ساختمان منطبق با مبحث 

regulations (Energy Compliance ,)22
Existing Building ,22ساختمان موجود: 

New Building ,22ساختمان نو: 
time switch ,22: ییساعت فرمان مدار روشنا

Dimmer ,22: ییمر( روشنایسامانه کاهنده )د
Net Area (of conditioned space) ,22شده: رلکنت یسطح خالص فضا

Variable Speed Device/Derive (VSD) ,22: (VSDر سرعت )ییانداز( تغراه ایستم )دستگاه یس
Combined Cooling, Heat and Power ,22(: CCHPزمان برودت، حرارت و برق )هم دیتول ستمیس
Combined Heat and Power ,22(: CHPزمان حرارت و برق )هم دیتول ستمیس
هوا ستمیس Variable Air Volume ,22(: VAV) ریمتغ یحجم 
 Energy Management System ,22(: EMS) یانرژ تیریمد ستمیس
Lighting Management System ,22(LMS: )ییروشنا تیریمد ستمیس
Building Management System (BMS) ,221: هوشمند ساختمان تیریمد ستمیس
Building Management System ,22(: BMSهوشمند ساختمان ) تیریمد ستمیس

ش
Colour Rendering Index ,221(: CRIشاخص نور )

Heat Flux ,22(: یا حرارتی) ییشار گرما
Illuminance ,22: ییشدت روشنا

Low-E (Emissivity) glass ,22: لیگسکم شهیش

ض
Light Loss Factor ,22(: LLFچراغ ) یافت توان نور بیضر
 Area weighted average reflectance of room: یسطوح داخل افتهیانعکاس متوسط وزن بیضر

surface ,21 
Coefficient of Utilization ,21(: CUبهره چراغ ) بیضر
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Visible transmittance (VT) ,22: یعبور نور مرئ بیضر
Linear thermal transmittance ,22(: )  یضریب انتقال حرارت خط

Thermal transmittance ,22(: Uضریب انتقال حرارت سطحي  )
Reference thermal transmittance ,21(: Ûضریب انتقال حرارت سطحي مرجع )

Building heat loss (transfer) coefficient ,22(: Hضریب انتقال حرارت طرح  )
Reference heat loss (transfer) coefficient ,21(: ضریب انتقال حرارت مرجع  )

Solar Heat Gain Coefficient ,21(: SHGC) یدیخورش ییضریب بهره گرما
Surface heat transfer coefficient ,22(: hضریب تبادل حرارت در سطح جدار )

هش انتقال حرارت )  :)Reduction factor thermal transmittance ,22ضریب کا
هد Thermal conductivity ,22(: ایت حرارت )ضریب 

ط
Building Floor ,22طبقه ساختمان: 

ع
Thermal insulation (Insulation material) ,23عایق )عایق حرارت(: 

Thermal insulation ,23كاري حرارتي )گرمابندي(: عایق
External thermal insulation ,22كاري حرارتي از خارج: عایق
Internal thermal insulation ,23كاري حرارتي از داخل: عایق
Peripheral thermal insulation ,22كاري حرارتي پیراموني: عایق
همگن: عایق Distributed thermal insulation ,22كاري حرارتي 

Building elements ,22عناصر ساختماني: 
Specific factors ,22عوامل ویژه: 

ف
Conditioned space ,22شده: کنترل یفضا

Unconditioned space ,21نشده: فضاي كنترل

ک
Daylight Autonomy (DA) ,21نور روز:  تیکفا
Spatial Daylight Autonomy (sDA) ,21نور روز در فضا:  تیکفا
switch ,21د قطع و وصل: یکل

رها:   Controlers ,22کنترل
Programmable Logic Controller (PLC) ,22: یزیرک قابل برنامهیکننده اتوماتکنترل

ك
Building occupancy ,21كاربري ساختمان: 

 Floor ,21كف: 

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۶۱

گ
اه مهیگو Valid Technical Certificate ,22معتبر:  یفن نا

ل
LED :Light Emitting Diode ,221��پ 
OLED :Organic Light-Emitting Diode ,221��پ 

م
meter Maxi ,222: متریماکس

Thermal comfort zone ,22(: یمحدودة آسایش )حرارت
Energy Management System (EMS) ,221: یهوشمند مصرف انرژ تیریمد

Thermal resistance ,22مقاومت حرارتي: 

ن
Air leakage ,22نشت هوا: 

Accredited Legal Entity ,22: یقانون تی�� ینهاد دارا

و
Residential unit ,22واحد مسكوني: 

ه
Air tightening ,22هوابندي: 

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸4۱

:2 پیوست

اینرسی حرارتی ساختمان روش تعیین گروه
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 اینرسی حرارتی ساختمان روش تعیین گروه

اول شاز  است ج ر  س طحی  ةدر وهل ،یا بخمی از ی، ،برای تعیی  گروه اینرسی حرارتی ساتمما،
که در تعیی  گروه اینرس ی حرارت ی در  ،اسبه گردد  میزا، جر  جدارجدارهای مخملف ی، مح مؤثر

ی، بس مگی دارد  در ای    ة،دهن دهای مخملف تم کیلبه مووعیت جدار و شایه ،شودمی نظر گرفمه
 گردد های مخملف ارائه میها و مووعیتجدار در حاشت ی مؤثرپیوست، روش محاسبه جر  سطح

(M) کل ساتمما، یا بخم ی از ی، مؤثرجدارهای مخملف، جر   مؤثر جر  سطحیاز تعیی   پس
تعی ی  (am) در واحد سطح زیربنا ساتمما، مؤثردر پایا،، مقدار جر  سطحی  ،گردد ومحاسبه می

 د شومی

جدار مؤثرسطحی  جرمتعیین   9-2پ

 جدار در تماس با خارج  9-9-2پ

 باشد، ی ا اگ ر ج دار ت ایق حرارت تایقاود ف ،یا بخمی از ی، مجاور تارج ساتمما،،جدار  چنانچه
سطحی جدار، یک دو  ج ر  ی، ج دار در نظ ر گرفم ه  مؤثرجر   ةهمگ  باشد، در محاسبحرارتِ 

 شود می

 تایق حرارتی داتل در طرف رو بهاگر جدار دارای تایق حرارت باشد، تنها جر  بخمی از جدار که 
 شود می منظورجدار  مؤثرجر   ةدر محاسب است

کیل وگر  در مم ر مرب ع  ۸۵۱جدار بی  از  یکشدة محاسبه مؤثردر تما  حاشات، اگر جر  سطحی 
 شود می اکمفامقدار  همی باشد، به 

جدار مجاور خاك  2-9-2پ

مجاور تاك،  ةرو یا فضای بسمروی تاك یا گربه بخ  مجاور تاك دیوار، کف مؤثرجر  سطحی 
ش ود  در کیلوگر  در ممر مربع در نظر گرفم ه می ۸۵۱ برابر فاود تایق حرارت باشد، در صورتی که

صورتی که جدار دارای تایق حرارت باشد، تنها جر  سطحی بخمی از ج دار ک ه در ط رف رو ب ه 
 مؤثرشود  اگر جر  سطحی می منظورجدار  مؤثرجر  سطحی  ةدر محاسب استحرارت داتل تایق
 شود می بسندهمقدار  همی در ممر مربع باشد، به کیلوگر   ۸۵۱شدة ی، جدار بی  از  محاسبه
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۸4۸

نشده یا فضای کنترل مجاور ساختمانجدار در تماس با   3-9-2 پ

پل ه، نم ده )راهی ا فض ایی کنمرل ،تماس با ساتمما، مسمقل دیگر جدارهای در مؤثرجر  سطحی 
ج دار، و در غی ر ای   ر  س طحی نص ف ج  برابرفاود تایق حرارت باشد، اگر پارکینگ، انبار،    (، 

 اس ت، یحرارت های جدار که در طرف رو به داتل تایقبا جر  سطحی بخمی از شایه ، برابرصورت
 شود میدر نظر گرفمه 

شده ساختمان جدارهای داخل فضای کنترل  8-9-2پ

شده ساتمما، )ی ا بخم ی از ی،( واو ع که داتل فضای کنمرل یدر صورتی که جر  سطحی جدار
جر  سطحی ج دار مساوی با  مؤثرجر  سطحی  ،کیلوگر  در ممرمربع باشد 3۱۱کممر از  ستاشده
در نظ ر گرفم ه کیلوگر  در ممرمرب ع  3۱۱مساوی با  مؤثرجر  سطحی  ،در غیر ای  صورت ؛است
  شودمی

زیربنای مفیدواحد سطح  درجرم سطحی مؤثر ساختمان   2-2پ

 مس احت iAس اتمما، و و تناص ر داتل ی  مة ت ارجیپوساز  i وسمت مؤثرجر  سطحی  imاگر 
 ساتمما، برابر است با: مؤثرمربوط به ی، باشد، جر  

M =  (mi . Ai) 

(۸-۸)پ

 مفیدبر مبنای واحد سطح زیربنای ، amبدی  ترتیب، جر  سطحی مؤثر ساتمما، )یا بخمی از ی،( 
 دد:گرزیر محاسبه می ةرابط ، براساسhAساتمما، )یا بخمی از ی،( 

ma =  / Ah

(۸-۸)پ
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۸43

یا بخشی از آن بندی اینرسی حرارتی ساختمانگروه  3-2پ

گروه اینرسی حرارتی (، amپس از تعیی  جر  سطحی مؤثر ساتمما، در واحد سطح زیربنای مفید )
 :گرددتعیی  می ۸-۸جدول پیا بخمی از ی،، مطابق  ،ساتمما،

واحد سطح  درساختمان  مؤثربر حسب جرم سطحی  ،گروه اینرسی حرارتی ساختمان ۹-1پ جدول

 زیربنای مفید

بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ،جر  سطحی مؤثر ساتمما،

)2(kg/m  am
گروه اینرسی

کم۸۵۱کممر از 

مموسط ۴۱۱و کممر از  ۸۵۱مساوی یا بی  از 

زیاد۴۱۱مساوی یا بی  از 
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۸4۴

:3 پیوست

( سالانه سرمایی -گرمایی) انرژی درجهبندی گونه

 شهرهای ایران
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۸4۵

شاهرهای ( ساالانه سارمایی -گرمایی) انرژی درجهبندی گونه

 ایران

ش هر، ک ه دارای ایس مگاه  ۸۴۵ ( ساشانهسرمایی -گرمایی) انرژی درجهبندی در ای  پیوست، گونه
 نیامده   پیوستایساتمما، در اسمقرار که نا  شهر محل در صورتیاند، درج شده است  هواشناسی

 ملاك تمل ورار گیرد  ،هوای ممابه و با یببه ی،، تری  شهر باشد، شاز  است ممخصات نزدیک

نام شهرشماره
درجه

انرژی

نیاز غالب 

سرمایش گرمایش

 ●زیادیبادا، ۸

●زیاد فرید، -یبادچی۸

 ●مموسطیباده 3

 ●زیادیبعلی ۴

●زیاد یجی چای۵

 ●کمیزاد شهر ۶

 ●مموسط یسمارا 4

 ●زیادیغاجاری ۱

 ●کمیمل ۱

 ●زیادیوج ۸۱

●مموسط درودز، -احمدیباد ۸۸

●مموسط احمدوند۸۸

●مموسط اتمحوا، گلپایگا،۸3
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۸۱۴

نام شهرشماره
درجه

انرژی

نیاز غالب 

سرمایش گرمایش

 ●مموسطشمیا، ۸۱۶

 ●مموسطشردگا، ۸۱4

 ●زیادشیقوا، ۸۱۱

 ●زیادماکو ۸۱۱

 ●زیادمراغه ۸۸۱

 ●زیادمرند ۸۸۸

●مموسط مرودشت۸۸۸

 ●زیادمسجد سلیما، ۸۸3

 ●مموسط ممهد ۸۸۴

 ●مموسط ممیرا، ۸۸۵

 ●مموسط ملایر ۸۸۶

 ●زیاد موچا، ۸۸4

 ●مموسط مهاباد ۸۸۱

 ●زیاد مهرگرد ۸۸۱

●مموسط میاندویب۸۸۱

●مموسط میانده جیرفت۸۸۸

 ●زیاد میانه ۸۸۸

 ●مموسطمیرجاوه ۸۸3

 ●زیاد میمه ۸۸۴

 ●زیاد نابمی ۸۸۵

 ●مموسط نایی  ۸۸۶

●مموسط نجف یباد۸۸4

 ●مموسطنطنز ۸۸۱

●مموسط نوریباد ممسنی۸۸۱
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۸۱۶

:8 پیوست

هاساختمانو گروه بندی کاربری گونه
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۸۱4

هاکاربری ساختمان بندیگونه 9-8 پ

اند ها از شحاظ نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقس یم ش دهدر ای  مبحث، ساتمما،
 است: براساس سه تامل زیر تعیی  شده بندیای  گونه

؛روزشبانه تداو  اسمفاده از ساتمما، در طول سال و در طول -۸

  ؛شدت اتملاف دمای احمماشی بی  داتل و تارج ساتمما، -۸

 اهمیت تثبیت دمای فضاهای داتل ساتمما، -3

 نوع کاربری الف
سرا، یسایم گاه، توابگ اه،همل، مهما،کلینیک، مسکونی، بیمارسما،، ساتمما، 

  زایمگاه، سردتانه

نوع کاربری ب

 مرکز ،سرادان ساتمما، یموزشی،  فروشگاه،، تجاری ساتمما، ،اداری ساتمما،

، تان هکم اب ای،حرفه–فنی مجممع دانمگاهی، یموزشی ساتمما، معلم، تربیت
ایسمگاه رادیو و تلویزیو،، مرک ز اص لی ی ا فرت ی یزمایمگاه، مرکز تحقیقاتی، 
 ةاصلی و مرکز کنمرل مم رو، تان  بانک، ایسمگاه ةمخابرات، مرکز اصلی یا شعب

  غذاتوری ساش رسمورا، و نمانی، ، پست و پلیس و یت بهداشت، ساتمما

نوع کاربری ج

اس مادیو  ورزش ی  ،یه  راه ترمین الاشملل ی ی ا داتل ی، ترمینال فرودگ اه بی 
صنعمی )غیر از موارد ذکر ش ده در ک اربری  سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارتانه

ساتمما، ایس مگاه ، کنفرانستر، سینما، ساش  اجمماع و ئاباشگاه، ت، د(، نمایمگاه
  زمینی ةوسایل نقلی

نوع کاربری  د
سازی، ن ورد و اتومبیل)صنعمی  ساتمما،انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، 

 ة،  پارکین گ در طبق ات، یش یان(ه ای،و مم ابه  کم مارگاه، ذوب فلزات، سیلو
  ممرو، پناهگاه بار، ایسمگاههای میوه و ترهساتمما، میدا، حفاظمی هواپیما،
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۸۱۱

در  جوییصرفهمیزان ساختمان از نظر تعیین گروه  2-8 پ

 مصرف انرژی

 بندیگونه

کاربری 

ساختمان

بخ  )از
(۸-۴پ

انرژی درجه

محل 

استقرار

ساختمان

(3 وستیپ)از 

طبقه یا کمتر  1

 با 
زیربنای مفید 

  ازکمتر 

مترمربع 2111

طبقه  1بیش از 

 با

 مفید زیربنای

از مساوی یا بیش 

 متر مربع 2111

نوع

الف

9گروه زیاد

2گروه متوسط

3گروه کم

نوع

ب

9گروه 2گروه زیاد

2گروه 3گروه متوسط

3گروه 3گروه کم

نوع

ج

2گروه زیاد

3گروه متوسط

3گروه کم

نوع

د

8گروه زیاد

8گروه توسطم

8گروه کم
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۸۱۱

 :6 پیوست

برداری ساکنین و عملکرد تجهیزاتبرنامه زمانی بهره
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۸۱۱

(۹اقامتی )-برداری کاربری مسکونیبندی بهرهبرنامه زمان ۹-5پجدول 

زما،

برداری بهره
ساکنی 

دمای تنظیم 
سیسمم 
گرمایی

سیسمم دمای تنظیم 
اولیم  سرمایی
 مرطوبوگر 

سیسمم دمای تنظیم 
دیگر مناطق یسرمای

به
شن

-
به
شن
هار
بهچ
من
نج
پ

-
عه
جم

به
شن

-
به
شن
هار
بهچ
من
نج
پ

-
عه
جم

به
شن

-
به
شن
هار
بهچ
من
نج
پ

-
عه
جم

به
شن

-
به
شن
هار
بهچ
من
نج
پ

-
عه
جم

۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۶/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۴/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۴/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸۸۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
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۸۱۸

(1اقامتی )-برداری کاربری مسکونیبهره بندیبرنامه زمان 1-5پجدول 

زما،

تهویه *روشنایی
 یتانگشواز و  زاتیتجه

** 

به
شن

- به
شن
هار
چ

به
من
نج
پ

-
عه
جم

به
شن

- به
شن
هار
چ

به
من
نج
پ

-
عه
جم

به
شن

- به
شن
هار
چ

به
من
نج
پ

-
عه
جم

۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۱/۱۱۵/۱۸۸--
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۱/۱۱۵/۱۸۸--
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۸/۱۴/۱۵/۱۸--
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۴/۱۸۸--
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۱۵/۱۸۸--
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱/۱۱۵/۱۸۸--
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۸--

  در نظر گرفمه شود ۸۴شده در مبحث   ییتع ریبر اساس مقاد هینرخ تهو *
در نظر  2W/m ۴ به طور مموسط ساتت روزانه ۸۴در  یتانگ زاتیمموسط توا، تجه زا،یم** 

 گرفمه شود 
در غیر   شیمر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفمه شود ۵۱مصرفی  گر یبنکمه: در محاسبات، میزا، 

مجاز تواهد بود  وابل وبول یهیتوج لیدشاارائه مقادیر در نظر گرفمه شده تنها با دیگر  ،صورتای 
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۸۱۸

(۹رداری کاربری اداری )ببندی بهرهبرنامه زمان ۳-5پجدول 

زما،

برداری بهره
ساکنی 

دمای تنظیم 
سیسمم گرمایی

دمای تنظیم 
 یسرمایسیسمم 

اولیم 
ومرطوبگر 

 میتنظ یدما
 یسرمایسیسمم 

دیگر مناطق
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱۸۱3۱۸۵3۱3۸۸۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۵/۱۸4۸۵۸۱۸۱3۱۸۱3۱3۸3۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۸/۱۵/۱۸4۸۵۸۱۸۱3۱۸۱3۱3۸3۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۵/۱۵/۱۸4۸۵۸4۸۱3۱۸۱3۱3۸3۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۵/۱۵/۱۸4۸۵۸4۸۱3۱۸۱3۱3۸3۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸۱۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۸4۸۵۸۱۸۵3۱۸۵۸۱3۸۸۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۵/۱۱۵/۱۸4۸۵۸۱۸۱3۱۸۵3۱3۸۸۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱3/۱۱/۱۸4۸۵۸۱۸۱3۱۸۵3۱3۸۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۵/۱۸۵۸۵۸43۱3۱۸۱3۸3۸3۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱۱/۱۸۵۸۵۸۱3۱3۱۸۵3۸3۸۸۱
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۸۱3

(1برداری کاربری اداری )بندی بهرهبرنامه زمان ۱-5پجدول 

زما،

ات اداری **تجهیزتهویه *روشنایی
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۵/۱۱۵/۱4/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۶/۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۸/۱۱۵/۱4/۱۵/۱۱۸۸/۱۱۵/۱۶/۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۸/۱۱۵/۱۱/۱۵/۱۱۸3/۱۱۵/۱۱/۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۱۵/۱4/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱/۱۱۵/۱4/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۸
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۱۵/۱۱/۱۸۱۸3/۱۱۵/۱۸
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۸/۱۱۵/۱۱/۱۵/۱۱۸۸/۱۱۵/۱۱/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۱۵/۱۱/۱۵/۱۱۸۸/۱۱۵/۱۱/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۱۵/۱۱/۱۵/۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۶/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۱۵/۱۱/۱۵/۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱/۱۱۱۸۱۵/۱۱۵/۱۱/۱

 شوددر نظر گرفمه  ۸۴شده در مبحث   ییتع ریبر اساس مقاد هینرخ تهو *

 2W/m ۸۴ به طور مموسط اداری زاتیتوا، تجه حداکثر زا،یم** 
در غیر شیمر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفمه شود   ۴مصرفی  گر یبنکمه: در محاسبات، میزا، 

مجاز تواهد بود  وابل وبول یهیتوج لیدشاصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفمه شده تنها با ارائه ای 
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۸۱۴

(۹مدرسه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهرنامه زمانب 5-5پجدول 

زما،

برداری ساکنی بهره
دمای تنظیم 
سیسمم 
یگرمای

دمای تنظیم 
سیسمم 

اولیم  یسرمای
ومرطوبگر 

دمای تنظیم 
سیسمم 

دیگر  یسرمای
مناطق
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۱۱۸4۸۵۸۱3۱3۱3۸
۱۱:۱۱-۱4:۱۱4/۱۱۸4۸۵۸۱3۱3۱3۸
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱۵/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱۵/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۵/۱۱۸4۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۱۸4۸۵۸۱3۱3۱3۸
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
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۸۱۵

(1مدرسه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهبرنامه زمان 1-5پجدول 

ا،
زم

تجهیزات ** تهویه *روشنایی
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۴/۱۱3/۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۸/۱۱3/۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱

 در نظر گرفمه شود ۸۴شده در مبحث   ییتع ریبر اساس مقاد هینرخ تهو *

 2W/m ۴ به طور مموسط زاتیتوا، تجه حداکثر زا،یم** 
در غیر شیمر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفمه شود   4مصرفی  گر یبنکمه: در محاسبات، میزا، 

مجاز تواهد بود  وابل وبول یهیتوج لیدشاصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفمه شده تنها با ارائه ای 
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۸۱۶

(۹دانشگاه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهبرنامه زمان 7-5پجدول 

زما،

برداری ساکنی بهره
 دمای تنظیم
سیسمم 
یگرمای

دمای تنظیم 
سیسمم 

اولیم  یسرمای
ومرطوبگر 

دمای تنظیم 
سیسمم 

دیگر  یسرمای
مناطق
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۱۱۸4۸4۸۱۸۱3۱3۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۴/۱۸/۱۸4۸4۸۱۸۱3۱3۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۵/۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۵/۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۵/۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۵/۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۱۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۵/۱۸۱۸4۸۵۸۵۸۱۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۸/۱۸4۸4۸۵۸۱۸۱3۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۱۸۱۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱/۱۱۸4۸۵۸۵3۱۸۱3۸
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۴/۱۱۸4۸۵۸۱3۱3۱3۸
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱۱۸۵۸۵3۱3۱3۸3۸
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۸۱4

(1دانشگاه )-برداری کاربری آموزشیبندی بهرهبرنامه زمان 8-5پجدول 

ا،
زم

تجهیزات ** تهویه *روشنایی
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-
به
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پ

عه
جم

۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۱/۱۱/۱۸۵/۱3/۱۸/۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۱/۱۸۸۱/۱۶/۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۱/۱۱/۱۸۸۱/۱۶/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۱/۱۸۸۱/۱۶/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۱/۱۸۸۱/۱۶/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۱/۱۸۸۱/۱۶/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱/۱۱/۱۸۵/۱۸/۱۸/۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱/۱۸/۱۸۱۱/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸/۱۸۱3/۱۱3/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۸/۱۱۱۱3/۱۱3/۱

 در نظر گرفمه شود ۸۴شده در مبحث   ییتع ریدبر اساس مقا هینرخ تهو *

 2W/m ۴ به طور مموسط زاتیتوا، تجه حداکثر زا،یم** 
در غیر شیمر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفمه شود   4مصرفی  گر یبنکمه: در محاسبات، میزا، 

مجاز تواهد بود  بولوابل و یهیتوج لیدشاصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفمه شده تنها با ارائه ای 
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۸۱۱

(۹) *برداری کاربری تجاریبندی بهرهبرنامه زمان ۱-5پجدول 

زما،

برداری ساکنی بهره
دمای تنظیم 

یگرمایسیسمم 

دمای تنظیم 
 یسرمایسیسمم 

اولیم 
ومرطوبگر 

دمای تنظیم 
 یسرمایسیسمم 

دیگر مناطق
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱3۱3۱3۸3۸3۸
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۱۱۱۸۵۸۵۸۵3۱۸۱۸۱3۸3۱3۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۱۱۱۸4۸4۸4۸۱۸۱۸۱3۱3۱3۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۸4۸4۸4۸۱۸۱۸۱3۱3۱3۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۸/۱۸/۱3/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۵/۱۶/۱۶/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۵/۱۶/۱۶/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۵/۱۶/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۶/۱4۵/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۶/۱4۵/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۵/۱4۵/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۵/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱4۵/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱4۵/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۱۸۱۸۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۶/۱۱/۱۱/۱۸4۸4۸4۸۱۸۵۸۵3۱۸۱۸۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱4/۱۵/۱۸4۸4۸4۸۱۸۱۸۱3۱3۱3۱

ممرمربع ۵۱۱* تجاری چند منظوره بی  از 
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۸۱۱

(1) *برداری کاربری تجاریبندی بهرهبرنامه زمان ۹1-5پجدول 

زما،

روشنایی
روشنایی 
تارجی

تجهیزات *** تهویه **
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۱۸:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۸۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۸:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۵/۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱3:۱۱-۱۸:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۵/۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۴:۱۱-۱3:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۵/۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۵:۱۱-۱۴:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۵/۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۶:۱۱-۱۵:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۵/۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱4:۱۱-۱۶:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۱:۱۱-۱4:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۱۱:۱۱-۱۱:۱۱۸/۱۸/۱۸/۱۱۱۱۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۸۱:۱۱-۱۱:۱۱3/۱3/۱3/۱۱۵/۱۵/۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱۱۵/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۵/۱۵/۱۵/۱۱۵/۱۵/۱۵/۱۸/۱۸/۱۸/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۵:۱۱-۸۴:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۶:۱۱-۸۵:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸4:۱۱-۸۶:۱۱۱/۱۸۸۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۱:۱۱-۸4:۱۱۱/۱۸۸۵/۱۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸۸۸۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۱:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸۸۸۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۸:۱۱-۸۱:۱۱۱/۱۸۸۸۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۸:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸۸۸۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸3:۱۱-۸۸:۱۱۱/۱۸۸۸۸۸۸۱/۱۱/۱۱/۱
۸۴:۱۱-۸3:۱۱۸/۱۱/۱۱/۱۸۱۸۸۱۵/۱۱/۱۱/۱

ممرمربع ۵۱۱* تجاری چند منظوره بی  از 
 شود در نظر گرفمه ۸۴شده در مبحث   ییتع ریبر اساس مقاد هینرخ تهو **

 2W/m ۵ به طور مموسط زاتیتوا، تجه حداکثر زا،یم*** 
در غیر شود  شیمر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفمه  ۴مصرفی  گر یبنکمه: در محاسبات، میزا، 

مجاز تواهد بود  وابل وبول یهیتوج لیدشاصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفمه شده تنها با ارائه ای 
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۸۱۱

 :5 پیوست

انتقال حرارت طرحکاهش ضریب  ةمحاسبروش 
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۸۱۸

نشدهمحاسبة ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل  9-5پ

ا یا فضاهای کنمرل نم ده، ش از  اس ت در محاسبة وریب انمقال حرارت طر ، در صورت وجود فض
 وریب کاه  انمقال حرارت مربوط به ینها تعیی  شود 

نمده کممر از اتملاف دمای فض اهای اتملاف دمای فضای داتل با فضاهای کنمرلبا توجه به ینکه 
نمده کمم ر از است و در نمیجه مقدار انمقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنمرلداتل و تارج 

با اسمفاده از یک وریب  موووع،شاز  است ای   دار انمقال حرارت از جدارهای مجاور تارج است،مق
 در محاسبات شحاظ شود   ،کاه 

نم دة س اتمما، و به ای  ترتیب، تعیی  وریب کاه  انمقال حرارت هر ی ک از فض اهای کنمرل
 یابد  ورت میمنظور کرد، ی، در محاسبة انمقال حرارت اجزای مجاور ای  فضاها، ور

توا، از محاس بة دوی ق و ریب ک اه  انمق ال ح رارت فض ایی سازی طراحی، میدر جهت ساده
نظر کرد  در ای  صورت، وریب کاه  انمقال حرارت ی، فضا برابر یک در نظ ر نمده صرفکنمرل

 گرفمه تواهد شد 

یید: دست میبه ۸-۶نمده با اسمفاده از رابطه پ نمرلوریب کاه  یک فضای ک

(۸-۶ پ)
 





iiee

ee

UAUA
UA

τ

  : نمدهفضای کنمرلانمقال حرارت  وریب کاه 

eA 2[ نمده و تارجبی  فضای کنمرل تاشص جدار : مساحت[m

eU  : نمده و تارجبی  فضای کنمرل سطحی جداروریب انمقال حرارت K]2[W/m

i A2[ شدهفضای کنمرل نمده وبی  فضای کنمرل تاشص جدار : مساحت[m

iU  : شدهنمده و فضای کنمرلبی  فضای کنمرلسطحی جدار وریب انمقال حرارت K]2[W/m

 :تحاتوضی

 وریب کاه  انمقال حرارت جدارهای مجاور فضای تارج برابر یک است   -۸
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۸۱۸

نم ده براب ر وریب کاه  انمقال حرارت هر یک از جدارهای مج اور فض ای کنمرل -۸
نم ده اس ت  در شده ب رای ی، فض ای کنمرلحرارت محاسبه وریب کاه  انمقال

صورت تد  تمایل به انجا  محاسبة فوق، وریب کاه  انمقال ح رارت ج دارهای 
مجاور ی، فضا باید برابر یک در نظر گرفمه شود 

ک ارینم ده و فض ای ت ارج را تایقاگر طرا  بخواهد جدارهای میا، فضایی کنمرل -3
محاسبة وریب انمقال حرارت طر ، به جای ج دارهای می ا، حرارتی نماید، باید در 
ش  ده، تم  ا  ج  دارهای می  ا، فض  ای نم  ده و فض  اهای کنمرلی، فض  ای کنمرل

نمده مذکور و فضای تارج را در رابطة فوق ورار دهد  در ای  حاشت، در م ورد کنمرل
 نمده و تارج، باید به جای و ریب ک اه  انمق الجدارهای میا، ی، فضای کنمرل

در محاسبه وارد گردد  اگر و ریب ک اه  انمق ال ح رارت  i-۸ ، وریبiحرارت 
نمده محاسبه نمده باشد، شاز  است تدد یک، به تنوا، وریب کاه  فضای کنمرل

 باشا ورار داده شود  ،هدر رابطانمقال حرارت ای  اجزا، مفروض و 

نمده در پلا، شماتیک سه نمونه ساتمما،رج و مجاور فضای کنمرلمووعیت جدارهای مجاور تا ۸- ۶ پ شکل

صورت مسمقل انج ا  ش ود  در نمده بهاست که تهویه فضای کنمرلتا زمانی معمبر  ۸-۶رابطه پ 
گ ردد، و ریب ک اه  ب ا  ت أمی  ش دهنمده از فضای کنمرلصورتی که هوای تازه فضای کنمرل

 ید:  یدست میبه ۸-۶اسمفاده از رابطه پ 
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(۸-۶ پ)

n  :نمدهشده از طریق فضای کنمرلتعویض هوای فضای کنمرل تعداد دفعات /h]3[m

Vنمدهشده از طریق فضای کنمرل: میزا، تعویض هوای فضای کنمرل[m3/h]
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۸۱۴

:1 پیوست

ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
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۸۱۵

ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

کاری حرارتی )اشف و ب( محاسبات هر دو روش طراحی تایق درمندرج در ای  پیوست قادیر م
، ورایب حرارتی ا رتایت اسمانداردهای ملیب ،نهاد دارای صلاحیت وانونیینکه ، مگر رودبه کار می

باشد  کردهتعیی   دیگری برای مصاشح،

مصالح

وزن

مخصوص

خشک
]3[kg/m

ضریب

هدایت 

مؤثر حرارت
[W/m.K]

۸۱۱۱۱۱/۸بی  از و ملات آهکی یا سیمانی اندود .9

۸۱۱۱3۱/۸تا    ۸۱۱۱
۸۱۱۱۱۱/۸تا  ۸۶۱۱
۸۶۱۱۱۱/۱تا  ۸۴۵۱
۸۴۵۱4۱/۱تا  ۸۸۵۱
۸۸۵۱۵۵/۱تا   ۸۱۱۱
۸۱۱۱۴۱/۱تا  4۵۱
4۵۱3۱/۱تا  ۵۱۱

  های بتنیو فرآورده بتن. 2

یهکی و یهکی(:-ممداول )سیلیسی، سیلیسیه های با سنگدانبم  

۸۶۱۱تا    ۸3۱۱ممراکم - 
۸3۱۱تا  ۸۱۱۱

۱۱/۸
۶۵/۸

۸۱۱۱تا    ۸۱۱۱ممخلخل  - 
۸۱۱۱تا  ۸۶۱۱

3۵/۸
۸۵/۸

 ۸مسلح: -
درصد ۸تا  ۸بی    گرد:درصد میل 
 درصد ۸بی  از   گرد:درصد میل 

۸۴۱۱تا    ۸3۱۱
۸۴۱۱بی  از

3۱/۸
۱۵/۸

 ردها موازی شار حرارت باشدگدر صورتی که حداول نیمی از میل  ۸
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۸۱۶

مصالح

وزن

مخصوص

خشک
]3[kg/m

ضریب

هدایت 

مؤثر حرارت
[W/m.K]

:گدازیکوره یه  سرباره بم  با سنگدانه 

 ممراکم: - 

۸۴۱۱۴/۸تا    ۸۱۱۱ای یا معدنی رودتانه ةبا ماس - 
۸3۱۱۱/۱تا    ۸۸۱۱داندا،  با سرباره - 
  :ممخلخل - 

۸۱۱۱4/۱تا    ۸۶۱۱رودتانه  ةد ماسدرص ۸۱با کممر از  

:دانهسبک بم  

:۸(4۵۱سنگدانه حدود  ظاهری چگاشی)منبسط ممخلخل  ةطبیعی یا سربار ةبا پوک - 

۸۶۱۱۵۸/۱تا    ۸۴۱۱ یا با ماسه زبا ذرات ری - 
۸۴۱۱۴۴/۱تا    ۸۸۱۱

۸۸۱۱3۵/۱تا    ۸۱۱۱و بدو، ماسه زبدو، ذرات ری - 
۸۸۱۱3۵/۱تا    ۸۱۱۱ ۸ (۶۵۱ظاهری سنگدانه حدود  چگاشیبا تاکسمر بادی سینمرشده ) -
۸۸۵۱۴۶/۱تا  ۱۵۱ ۸ (۶۱۱ظاهری سنگدانه حدود  چگاشی) پومیسسبک  ةبا سنگدان -
 :با رس منبسط یا شیست منبسط - 

 3۱۱و تیار سیما، بی  از  3۵۱ظاهری سنگدانه بی  از  چگاشی - 
۸:

۸۱۱۱۱۵/۸تا    ۸۶۱۱سبک  ةرودتانه بدو، ماس ةبا ماس - 
۸۶۱۱۱۵/۱تا    ۸۴۱۱ سبک   ةماس ورودتانه  ةبا ماس - 
 3۱۱و تیار سیما، بی  از  ۵۵۱و 3۵۱ظاهری سنگدانه بی   چگاشی - 

۸:  

۸۴۱۱4۱/۱تا    ۸۸۱۱ ماسه رودتانه %۸۱سبک و حداکثر  ةبا ماس -
۸۸۱۱۴۶/۱تا    ۸۱۱۱سبک و بدو، ماسه رودتانه ةبا ماس - 
 ۸۵۱و تیار سیما، کممر از  3۵۱ظاهری سنگدانه کممر از  چگاشی - 

۸:

۸۱۱۱33/۱تا  ۱۱۱رودتانه ةسبک و بدو، ماس ةبا ماس - 
۱۱۱۵۸/۱تا  ۶۱۱ بدو، ماسه و با تیار سیما، کم - 

۶۱۱۸۱/۱کممر از 

 :سبک بسیار ةسنگدان بم  با 

 :میلیممر( اجرای درجا ۶تا  3مممکل از پرشیت یا ورمیکوشیت )از  -  

۱۱۱3۸/۱تا    3۶۱۱به  ۸نسبت:   -

 استسنگدانه و تیار سیما، کیلوگر  بر ممرمکعب  چگاشی گیریاندازهواحد   ۸
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۸۸۵

 :4 پیوست

و قطعات ساختمانیهوا های لایهحرارتی  مقاومت
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۸۸۵

 :1 پیوست

ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
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۸۴۸

:91 پیوست

 هابانسایه
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۸۵۱

 :99 پیوست

حرارتیهای پل ةمحاسبهای روش
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۸4۴

 :92 پیوست

اطلاعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸4۵

رق شبکه شهری، که باید طبق و وابط در ای  مبحث، به نحوه تأمی  برق ساتمما، از انمعابات ب
است باشد، پرداتمه نمدهشرکت برق 

تأمی  برق مصرفی ساتمما،، براساس مقدار مصرف، امکانات موجود شبکه برق ش هری، و س ایر 
تواند انمعاب ب رق فم ار و عیف ی ا فم ار مموس ط باش د  ن وع انم عاب را و وابط و شرایط می
 کند )به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود( های شرکت برق تعیی  میدسموراشعمل

ت  أمی  ب  رق س  اتمما، ب  ا انم  عاب فم  ار مموس  ط از طری  ق پس  ت ب  رق ب  ا تجهی  زات ش  امل 
گیری ها، نصب سیسمم ان دازهفمار مموسط است  در ای  انمعاب برق ترانسفورماتور)ها( و تابلوهای

باشد ق میمصرف برق در پست پاساژ و یا پست برق تحت اتمیار شرکت بر

مولد نیروی برق اضطراری  9-92پ

های و تغذیه برق مص ارف ایمن ی و او طراری سیس مم تأمی  از موشد نیروی برق اوطراری برای
شود تأسیسات بروی و مکانیکی اسمفاده می

موشدهای نیروی برق اوطراری در داتل ساتمما، و یا در محوطه ساتمما، و در نزدیکی ی، نصب 
گردند می

نیروی محرکه ژنراتورهای برق ای  موشدها تموماً موتور دیزل و ی ا موت ور گازس وز )گ از ش هری( 
سیزدهم مقررات ملی ساتمما، کننده ینها به مبحث بندی نوع مصارف تغذیهباشد )برای تقسیممی

رجوع شود( 

ارتف اع از س طح در راندما، موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق موشد نیروی برق اوطراری، تمدتاً 
هوای مورد نیاز تنک کرد، موتور و ژنرات ور موش د، مقدار  تأمی  دریا، و دمای هوای محیط نصب،

هوای مورد نیاز احمراق موتور موشد، تخلیه مناسب دود ناشی از احمراق و مق دار و ریب ت وا، ب ار 
ی محرک ه و ژنرات ور باشند  ای  پاراممرها در راندما، موتور نی رومصرفی برق اوطراری، مؤثر می

جویی در برق و مقدار سوتت مصرفی سیسمم موشد نیروی ب رق او طراری، و ب ه تب ع ی، ص رفه
مصرف انرژی، اثر مسمقیم دارند 

در تخلیه دود ناشی از احمراق باید اثر توامل زیر مورد توجه ورار گیرد:

 ها،شوشه اگزوز و تعداد ی،اشف( اندازه، نوع و طول شوشه اگزوز، اتصاشات و زانوهای ممصل به 
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گیر ممصل به ی،، با هدف کاه  فمار معکوس ک  و شوشه ارتعاشب( اثر نوع و اندازه صداتفه
شده توسط توامل فوق بر روی پیسمو، موتور نیروی محرکه و رساند، ی، به مقدار ایجاد

منظور افزای  راندما، ی،( فمار معکوس مجاز )به
باشد باید توسط سازنده در ممخصات فنی دسمگاه وید شده مقدار فمار معکوس مجاز

 مؤثرشرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق، بر اساس اسماندارد و نیز پاراممرهای 
است:در شرایط و نیازهای طراحی و نصب موشدهای برق اوطراری به ای  ورار 

برق اوطراری با حداکثر دمای محل نصب برابر اشف( شرایط کارکرد نرمال ژنراتور موشد نیروی 
مم ر و و ریب ت وا،  ۸۱۱۱درجه سلسیوس و ارتفاع محل نصب از سطح دری ا براب ر  ۴۱

باشد می ۱/۱ژنراتور برابر 
ب( شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه موشد نیروی برق او طراری ب ا ح داکثر دم ای 

درج ه  ۸۱دریا و یا حداکثر دم ای نص ب درجه سلسیوس و در کنار  3۱محل نصب برابر 
باشد می %۶۱ممر و نیز رطوبت نسبی برابر  3۱۱سلسیوس و ارتفاع از سطح دریا برابر 

پ( طرا  باید به هنگا  طراحی و انمخاب موشد نیروی برق اوطراری، و رایب ک اه  را، ب ا 
ماید  شاز  است کننده، منظور نتوجه به نیاز طر ، شرایط محل نصب و دیگر توامل تعیی 

های موشد نیروی برق او طراری های مورد نیاز برای طراحی از توشیدکنندگا، سیسممداده
مطابق با اسماندارد اتذ گردد 

ت( ابعاد اتاق نصب موشد نیروی برق اوطراری باید مناسب برای ودرت و یا ظرفیت ن امی ی، 
( انمخاب شود kWبر حسب کیلووات )

هوای ورود و تروج اتاق محل نصب موش د، بای د براس اس مق دار ه وای های ث( ابعاد دریچه
ها و نی ز نح وه گ ردش و جه ت های دریچهک  و احمراق مورد نیاز موشد، اثر گریلتنک

ورود و تروج هوا انمخاب شود 
های ورود و تروج هوای اتاق نصب موشد نیروی برق او طراری بای د ط وری ج( محل دریچه

ا، هوای ورود و تروج، بمواند هوای گر  اطراف موتور نیروی محرکه انمخاب شود که جری
و ژنراتور موشد نیروی برق اوطراری را تخلیه نماید 

و نیز در  اشذکرفوقبا رتایت بندهای تأمی  شرایط مناسب برای کارکرد موشد نیروی برق اوطراری 
ان ه تأسیس ات مک انیکی، ف موتورتمدار ورار گرفم  مصارف برق اوطراری تم ده، مانن د مص ار

ای در مدار برق اوطراری، به ک اه ای و پلههای پرمصرف به صورت مرحلهتجهیزات و دسمگاه
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ش ود و ای   ام ر بات ث ودرت یا ظرفیت نامی موشد نی روی ب رق او طراری انمخ ابی منج ر می
 گردد جویی در مصرف انرژی و سوتت مصرفی موشد میصرفه

تغذیه برق اوطراری ساتمما، به بی  از یک دس مگاه موش د نی روی  و تأمی  در صورتی که برای
برق اوطراری نیاز باشد  موازی کرد، ای  موشدها با اسمفاده تابلو سنکرو،، باتث تواهد گردید که 

جویی در مص رف موشدها به تناسب مقدار بار اوطراری مورد نیاز، وارد مدار شده و در نمیجه ص رفه
صرفی حاصل شود انرژی و مقدار سوتت م

س ازما، م دیریت و  ۸۸۱-۸تبصره: برای اسمانداردهای موشد نی روی ب رق او طراری ب ه نم ریه 
 ریزی کمور )ممخصات فنی، تمومی و اجرایی تأسیسات بروی( مراجعه شود برنامه

کشی برقتلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم 2-92پ

جویی در مص رف کمی و به تب ع ی، ص رفهو سیممقدار تلفات بار در شبکه توزیع برق در کاه  
:مؤثرندانرژی، توامل زیر 

مقررات ملی  ۸3کمی )رجوع شود به مبحث در شبکه توزیع برق و سیماشف( مقادیر افت وشماژ 
ساتمما،(

ش ود تبصره: کاه  مقادیر افت وشماژ باتث کاه  مقدار تلف ات در ش بکه توزی ع می
ها در شبکه توزیع نیز توج ه ش ود  )ب رای ه کابلممروط به اینکه به مقاطع بهین

ه   ا در ش   بکه توزی   ع ب   ه اس   مانداردیابی اومص   ادی مق   اطع کابلبهین   ه
 2-3-IEC 60287  )رجوع شود

ب( اسمفاده از سیم نوع تک مفموشی به جای سیم افما، به دشیل پایی  بود، مقاومت سیم تک 
ای مفموشی نسبت به رشمه
ها، تک رشمه بود، و ی ا چن د رش مه ب ود، ها از هم، نوع کابله کابلپ( نحوه یرای  و فاصل

های ش بکه توزی ع و غی ره ها برای هر یک از بخ ها، انمخاب مقاطع مناسب کابلکابل
مقررات ملی ساتمما،( ۸3)رجوع شود به مبحث 

ا( و ی ا ت( انمخاب توپوشوژی مناسب برای شبکه توزیع، از جمله محل اسمقرار ترانسفورماتور)ه
های شبکه توزیعسازی طول و مقطع کابلتابلو)ها( برق فمار وعیف اصلی و بهینه

هارمونیک با انجا  یکی از اودامات زیر: ث( کاه  مقدار جریا،
کنند، کارگیری اجزائی که هارمونیک توشید نمیبه -
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های دارای فیلمر حذف جریا، هارمونیک، سامانه -
هاکننده ی، هیمدار تغذ میس ایکابل و مناسب مقطع   یافزاج( 

چ( اسمفاده از تاز، برای کاه  تلفات بار در شبکه توزیع
 های با وریب توا، باشاتر ( اسمفاده از تجهیزات و یا دسمگاه

مصنوعی سیستم روشنایی لامپها در خصوص انتخاب توصیه 3-92پ 

نیاز و نوع فعاشیت، ، ممناسب با هاو اجزای ی،ها برای انمخاب شامپ گیریاهم مواردی که در تصمیم
باید در مدنظر ورار گیرند تبارتند از: ظر،و همچنی  میزا، و کیفیت روشنایی مورد ن

،اشف( راندما، )شوم  بر وات( و یا بهره نوری شامپ مورد اسمفاده در تأمی  روشنایی
و من ابع تغذی ه در انمخ اب ها س ته ا، از جمل ه باشاه ا و اج زای ی،ممخصات فنی شامپب( 

.کننده هسمندبرای تأمی  روشنایی مصنوتی تعیی  هاگزینه تری مناسب
( ممخصات کیفی نور، از جمله دمای رن گ، ش اتص ن ور شام پ م ورد اس مفاده در ت أمی پ

روشنایی 
( راندما، چراغ در سیسمم روشناییت
( تمر شامپ مورد اسمفاده در تأمی  روشنایی ث

 های یک فضای ساختمانتوان کل لامپ 8-92پ

طراحی سیسمم روشنایی مصنوتی، براساس کاربرد و شرایط فضای ساتمما،، شدت روشنایی مورد 
ه ای دی وار، تنوا، محدوده اصلی، تصوص یات ابع ادی فض ا، رنگنیاز در مووع کار و فعاشیت، به

گردد  با ای  کار، تع داد جا  میسقف و کف، تصوصیات کیفی نور و دیگر پاراممرهای تأثیرگذار، ان
 گردد  های مناسب برای تأمی  روشنایی فضای مورد نظر، تعیی  میها و تعداد چراغشامپ

س ازی ، ب رای بهینه(۸-۸۸رابطه )پ ها، با اسمفاده ازهای چراغبر اساس روند فوق، توا، کل شامپ
ه ا محاس به ه ای چراغل شامپحداول رسانید، توا، کمصرف برق سیسمم روشنایی و با هدف به

 گردد می
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یا راندما، شامپ شوم  بر وات شامپ

یا
 یا

 
یا یا

هافرمول محاسبه شوم  کل شامپ

هاتوا، کل شامپ (۸-۸۸)پ

در ای  رابطه:

E:)شدت روشنایی مورد نیاز فضای کار یا محیط برحسب شوکس )مقدار ثابت برای یک فضا

S:)مساحت فضای کار یا محیط برحسب ممرمربع )مقدار ثابت برای یک فضا

W: توا، مصرفی هر شامپ ) بدو، شحاظ مصرف باشاس ت و غی ره ب رای ه ر گ روه از ان واع
ها( برحسب واتشامپ

Lm:)شوم  شامپ )بسمه به نوع شامپ انمخابی

Ef:ها(ابی در هر گروه از انواع شامپشوم  بروات یا راندما، شامپ ) بسمه به نوع شامپ انمخ

N:های مورد نیاز فضای کار یا محیطتعداد شامپ

TW:های روشنایی فضای کار یا محیط ) بسمه به ن وع شام پ و تع داد توا، مصرفی کل شامپ
ی،( برحسب وات

CU: کننده روشنایی مصنوتی )بسمه به نوع چراغ انمخابی(وریب بهره چراغ تأمی

LLF:ب افت توا، نوری چراغ براساس شرایط محیط نصب ی، )مق دار ثاب ت ب رای ی ک وری
فضا(

TmL:با شدت روشنایی شدت روشنایی مورد نیاز )شوم ( برای فضا کار یا محیط، که برابر است 
ها هر شامپ )به شوم ( در تعداد شامپ
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 (۸-۸۸بط ه )پرااش ذکر با در نظر گرفم  مقادیر ثاب ت در ه ر ی ک از پاراممره ای فوق 
شود تلاصه می (۸-۸۸رابطه )پصورت به

(۸-۸۸)پ

باشد می (۸-۸۸رابطه )پتلاصه شده مقادیر ثابت پاراممرهای  Kدر ای  رابطه وریب ثابت 

ه ای م ورد نی از ب رای ت أمی  ممغیرهای اصلی و مؤثر در کاه  توا، کل شامپ( ۸-۸۸رابطه )پ
دهد   ای  ممغیره ا مق ادیر جویی در مصرف برق را نما، میروشنایی مصنوتی و به تبع ی، صرفه

که باید در انمخاب شام پ باشند، می (CU( و وریب بهره چراغ )Efشوم  بر وات یا راندما، شامپ )
 و چراغ با توجه به بندهای زیر مد نظر ورارگیرد 

روشنایی و یا محاسبات ها از طریق اسماندارد ( برای انواع چراغCUاشف( مقدار وریب بهره چراغ )
گردد افزاری تعیی  مینر 

کننده روشنایی فضا و ی ا مح یط ( چراغ روشنایی تأمی CU(  هرچقدر مقدار وریب بهره )۸)
جویی در مص رف ب رق سیس مم ها کاه  تواهد یافت و ص رفهباشا باشد، توا، کل شامپ

غ، مق دار و ریب ( چ راCUروشنایی حاصل تواهد شد  در تعیی  مقدار و ریب به ره )
شاتص فضا )بند ب(، منحنی پخ  نور چراغ و ورایب انعکاس جدارهای فضا مؤثر بوده 
و باید در انمخاب چراغ مناسب برای یک فضا و یا محیط، مد نظر ورار گیرد  شاز  به ذک ر 
است که در منحنی پخ  نور چراغ، تواملی از وبیل رفلکم ور چ راغ و ج نس ی،، ش ووِر 

ه چراغ، تعداد شامپ و غیره، دتیل هسمند چراغ، فر  بدن

باش د  ه ر های سقف، دیوار و کف می( چراغ تابع وریب انعکاس رنگCU( وریب بهره)۸)
( نیز  بیممر تواهد ش د و در CUودر مقدار ای  ورایب  بیممر باشد مقدار وریب بهره )

ه ای ها باید از رنگها کاه  پیدا تواهدکرد  بنابرای  در فضانمیجه مقدار توا، کل شامپ
روش  و با وریب انعکاس باشا اسمفاده شود 

ه ای ب ا و ریب به ره های مناسب برای تأمی  روشنایی فض ا، از چراغ( از بی  انواع چراغ3)
(CU بیممر اسمفاده شود )

 های با راندما، باشا )شوم  بر وات باشا(ها، از شامپهای مناسب برای چراغ( از بی  انواع شامپ۴)
اسمفاده شود 
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افزاری روشنایی مصنوتی، پاراممرهای شاز  ب رای طراح ی روش نایی تبصره: در محاسبات نر 
اف زار  و مصنوتی، برای هر چراغ و بر اساس ممخصات و ن وع شام پ ی،، از طری ق نر 

گردد توسط طرا  انمخاب و شحاظ می

اشذکر( ف فوقیید )بند اشدست میبه (3-۸۸رابطه )پب( وریب شاتص فضا از 

( = وریب شاتص فضا۵ ×ارتفاع  ×طول( / ))طول + ترض(  ×)ترض  (3-۸۸)پ

های وابل اسمفاده شود که مقدار ای  وریب برای انواع چراغبا توجه به ای  رابطه، ملاحظه می
 دشیل ثابت بود، طول، ترض و ارتفاع فضا، ثابت تواهدماند در یک فضا، به

های مورد نی از ها به مقدار توا، کل شامپها و یا منابع تغذیه ی،ی شامپهاپ( مصرف برق باشاست
ه ای سیس مم روش نایی گردد، و برای  اساس مقدار توا، کل چراغفضای ساتمما، اوافه می

شود ها(، تعیی  می)مصرف برق چراغ

 ترانسفورماتورها 6-92پ

ترانسفورماتورهای فشار متوسط 9-6-92پ

توانن د از های برق اتمصاصی س اتمما، میی فمار مموسط مورد اسمفاده در پستترانسفورماتورها
نوع روغنی ی ا ن وع تم ک)رزینی( باش ند  ب رای اشزام ات و ش رایط اس مفاده از هری ک از ان واع 

ترانسفورماتورها در پست برق اتمصاصی ساتمما، به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود 

س ازما،  ۸۸۱-۸ورماتورهای فم ار مموس ط در نم ریه ش ماره : ممخصات فن ی ترانس ف۸تبصره 
ریزی کمور )ممخصات فنی تمومی و اجرایی تأسیسات بروی س اتمما،( تعی ی مدیریت و برنامه

است شده

ب ار در انمخ اب ت وا، ن امی، ران دما،، ممخص ات فن ی و ن وع : تلفات ب ار و تلف ات بی۸تبصره 
جویی در مصرف ب رق هوای پست برق و غیره، برای صرفهترانسفورماتور، سیسمم تهویه و تعویض 

و نیز رتبه انرژی ساتمما،، ملاك تمل ورار تواهد گرفت 

حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط 2-6-92-پ

به ب ار محاس تلف ات بیبرای هر ترانسفورماتور، حداکثر راندما، ی، با اسمفاده از مقدار تلفات بار و 
گردد  مقدار ی، برای هر نوع و گروه از ترانسفورماتورها، بسمگی به اسمانداردهای رتای ت ش ده می
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به هنگا  توشید، توا، نامی و نوع ترانسفورماتور دارد  در شرایط کارکرد نرمال ترانسفورماتور، وریب 
(K و یا وریب مقدار حداکثر )گرددمیمحاسبه ( ۴-۸۸)پ راندما، انرژی ترانسفورماتور از رابطه 

(۴-۸۸پ)

در ای  رابطه:

OP: بار ترانسفورماتور برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمالتلفات بی

KP: تلفات بار ترانسفورماتور در توا، نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال

K: وریب حداکثر راندما، انرژی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال

تمال ای  وریب در توا، نامی ترانسفورماتور، مقدار ت وا، تروج ی ترانس فورماتور در ح داکثر با ا
یید میدست به( ۵-۸۸)پ رابطهراندما، از 

r=K.SmS(۵-۸۸پ) 

در ای  رابطه : 

mS : (توا، تروجی ترانسفورماتور در حداکثر راندما، انرژی برحسب کیلووشت یمپرkVA)

rS : شرایط کارکرد نرمال( برحسب کیلووشت یمپر )توا، نامی ترانس( فورماتورkVA)

تبارت ( برای هر نوع ترانسفورماتور، با توجه به مقدار توا، کل )توا، تقاوا( ی ا ب هVPتلفات کل )
( که بخمی از و یا ک ل مص رف ب رق س اتمما، را از loadSدیگر توا، بار تروجی ترانسفورماتور )

گردد میمحاسبه ( ۶-۸۸)پرابطه کند، از   میطریق پست برق اتمصاصی تأمی

(۶-۸۸پ)

 که در ای  رابطه: 

vP  :   توا، بار تروجی تراسفورماتور بر حسب وات )در ش رایط تلفات کل ترانسفورماتور برای
کارکرد نرمال(

www.ATNasr.ir پیش نویس ویرایش چهارم  (1398)ابنیه طراحان نصر

http://www.ATNasr.ir


۸۱3

oP :  بار ترانسفورماتور برحسب وات )در شرایط کارکرد نرمال(تلفات بی

kP :  و در شرایط کارکرد نرمالت سفورماتور در توا، نامی برحسب واتلفات بار تران

rS :  توا، نامی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال  برحسب کیلووشت( یمپرkVA )

loadS  : توا، بار تروجی ترانسفورماتور بر حسب کیلووشت( یمپرkVAدر شرایط محیط )
( و rS(، در ص ورت براب ری مق ادیر )vPک ل ) دهد که تلف اتمینما، ( ۶-۸۸)پرابطه : ۸تبصره 

(loadS( برابر مجموع مقادیر )oP( و )kP تواهد بود )

( نیز به تناس ب vP( باشد، کل تلفات )rSاز مقدار )( درصدی loadSدر صورتی که مقدار ) :۸تبصره 
حاصل تواهد شد  برقجویی در مصرف کاه  تواهد یافت، و در نمیجه صرفه

و س ایر  ۴-۸-۴-۵-۸۱ بای د و ریب ک اه  من درج در زیربن دهای loadSاسبه در مح :3تبصره 
پاراممرهای مؤثر دیگر منظور گردد 

(OITتلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی ) 3-6-92پ 

روغنی، در شرایط کارکرد نرمال و حداکثر راندما، انرژی ترانسفورماتورهای مقادیر تلفات و وریب 
و  ت أمی  که تموماً در اکث ر نق اط کم ور در لووشتیک ۸۱های نامی مخملف و وشماژ کار برای توا،

یم ده  ۸-۸۸ج دول پرون د، در کار میتغذیه نیروی برق ساتمما، با انمعاب برق فمار مموسط به
( و وریب حداکثر ران دما، ان رژی kP) (، تلفات بارoP)بار است  ای  جدول شامل مقادیر تلفات بی

باشد های ترانسفورماتورهای روغنی میبرای گروه
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روغنی در توان نامی ترانسفورماتورهای راندمان حداکثر ضریب و باربی تلفات بار، تلفات 9-92پ جدول

ی 
نام

ن 
توا

ور
مات

ور
سف

ران
ت

ها

ترانسفورماتورهای

OIT1گروه 
ترانسفورماتورهای

OIT2گروه 
ترانسفورماتورهای

OIT3گروه 
OPKPKOPKPKOPKPK

(kVA) (W) (W)  (W) (W)  (W)(W)
9۵۵29۵93۰۰3۰/۵32۵9۰۰۵32/۵2۵۵29۰۵3۰/۵

92۰23۰9۵1۰31/۵31۵2۵۵۵33/۵39۵2۰3۰3۰/۵

9۵۵3۵۵2۵۵۵31/۵3۵۵23۰۵3۰/۵3۰۰39۵۵3۰/۵

2۵۵3۰۰23۰۵31/۵۰۰۵2۰۵۵3۰/۵33۰3۵۵۵3۰/۵

2۰۵32۰2۰۰۵31/۵۵۰۵32۰۵3۰/۵۰3۵32۵۵3۵/۵

39۰۰۵۵32۰۵31/۵۰1۵31۰۵3۰/۵۵2۰۰۵۵۵3۵/۵

3۵۵۵9۵31۰۵3۵/۵13۵3۵۵۵3۰/۵۰۰۵۵۵۵۵3۵/۵

۰۵۵۰2۵3۰۰۵3۵/۵99۵۵۰3۰۵3۰/۵1۰۰۰9۵۵3۰/۵

۵3۵1۵۵۰۵۵۵3۰/۵92۵۵۵۰۰۵32/۵13۵1۰۵۵33/۵

1۵۵13۵۰3۵۵3۵/۵93۰۵1۰۵۵39/۵99۰۵9۵۰۵۵33/۵

9۵۵۵99۵۵1۰۵۵3۰/۵9۰۵۵9۵۰۵۵3۵/۵93۵۵93۵۵۵33/۵

92۰۵93۵۵993۵۵33/۵29۵۵932۵۵3۵/۵9۰3۵9۵۵۵۵33/۵

9۵۵۵9۰۵۵93۵۵۵3۰/۵2۵۵۵9۰۵۵۵31/۵22۵۵2۵۵۵۵33/۵

2۵۵۵2۵۰۰9۰۰۰۵3۰/۵393۰292۵۵31/۵2۵3۰3۵۵2۰32/۵

2۰۵۵2۰۵۵22۵۵۵33/۵31۵۵2۵۰۵۵3۰/۵32۵۵32۵۵۵32/۵
کننده داتلی و براساس ممخصات فنی و اسماندارد توشید، ارائه گردیده است  در بندی جدول فوق توسط توشید* اروا  و گروه

 اشذکر را مجدداً با ممخصات فنی توشیدات هماهنگ نمایدصورت شزو  طرا  باید اروا  فوق
کیلووشت، شاز  است ای  33و  ۸۸جدول فوق، برای ترانسفورماتورهای روغنی فنی ممابه  اطلاتاتنیاز به * در صورت 

اطلاتات از توشیدکنندگا، اسمعلا  گردد 
( وریب حداکثر راندما، انرژی برای هر ترانسفورماتور در k( تلفات بار بر حسب وات و )kPبار و )( تلفات بیoP* مقادیر )

هر گروه و برای شرایط کارکرد نرمال است 

 ( برابر مقدار توا، نامی ترانسفورماتور باش دloadS، چنانچه توا، بار تروجی )( ۶-۸۸پ)رابطه  در 
(r=SloadS در ای  حاشت ،) تواهد شد تبدیل  (4-۸۸پ)رابطه به  (۶-۸۸پ)رابطه

k+Po=PvP(4-۸۸پ)
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وغنیتلفات کل ترانسفورماتورهای ر  8-6-92پ

ب رای  ۸-۸۸ج دول پتلف ات ک ل ترانس فورماتورهای روغن ی، ارو ا   (۶-۸۸پ)رابطه اساس بر 
یید دست میبه ۸-۸۸جدول پهای روغنی از های ترانسفورماتورگروه

نامی توان در روغنی ترانسفورماتورهای کل تلفات 2-92پ جدول

توان نامی 

ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای

OIT1گروه 
نسفورماتورهایترا

OIT2گروه 
ترانسفورماتورهای

OIT3گروه 

(kVA)Pv (W)Pv (W)Pv (W)

9۵۵9۵1۰2۵۰۵239۵

92۰9132231۵21۰۰

9۵۵23۵۵219۵23۰۰

2۵۵2۰۵۰339۵3۵3۰

2۰۵39۰۰31۵۵3۰3۵

39۰3۰۰۵3۵3۵۰۵2۰

3۵۵33۵۵۰۰3۵۵۰۰۵

۰۵۵۰2۰۵۵۰۰۵۰1۰۰

۵3۵۵3۵۵۰1۰۵3۵1۵

1۵۵133۵11۰۵991۰۵

9۵۵۵9۵۵۵۵922۵۵933۵۵

92۰۵92۰۵۵9۰3۵۵9۰۰3۵

9۵۵۵9۰۰۵۵91۵۵۵222۵۵

2۵۵۵91۵۵۰2333۰2۰13۰

2۰۵۵23۰۵۵3۵3۵۵3۰2۵۵
جویی در مصرف انرژی ملاحظات صرفه اشذکرفوقهای * در انمخاب ترانسفورماتورهای روغنی از هر یک از گروه

ر گیردمورد توجه ورا
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۸۱۶

(CRTو ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )تلفات  6-6-92پ

و و ریب ح داکثر ران دما، ( kP) ب ار تلف ات و( oP) ب اربی تلف ات مق ادیر مقادیر تلف ات ش امل
 ۸۱های نامی مخملف و وشم اژ ک ار کارکرد نرمال و برای توا، طیدر شراترانسفورماتورهای تمک 

و تغذیه ب رق س اتمما، ب ا انم عاب ب رق فم ار  تأمی  در اکثر نقاط کمور در که تموماً لووشتیک
 ده استیم 3-۸۸جدول پهای ترانسفورماتورهای تمک در روند، برای گروهکار میمموسط به

خشک در توان نامی ترانسفورماتورهای راندمان حداکثر ضریب و بار تلفات و باربی تلفات  3-92پ جدول

ی 
نام

ن 
توا

ترا
ها

ور
مات

ور
سف

ترانسفورماتورهای گروه ن
CRT1

ترانسفورماتورهای گروه 
CRT2

ترانسفورماتورهای گروه 
CRT3

OPKPKOPKPKOPKPK

(kVA) (W) (W)  (W) (W)  (W)(W)
9۵۵31۵23۵۵33/۵۵۰۵2۵۵۵۰/۵۰۰۵21۵۵۰9/۵

2۵۵۰1۵21۵۵3۰/۵۰۰۵2۰۵۵31/۵1۰۵3۵۵۵31/۵

2۰۵۵۰۵39۵۵3۵/۵11۵39۵۵۰3/۵1۰۵39۵۵31/۵

39۰۰1۵3۵۵۵3۰/۵9۵۵۵3۵۵۵۰3/۵99۵۵3۵۵۵31/۵

3۵۵13۵39۵۵31/۵92۵۵39۵۵۰3/۵93۵۵۰1۰۵3۰/۵

۰۵۵99۵۵۰۵۵۵3۰/۵93۵۵۰۵۵۵۰3/۵93۰۵۰۵۵۵3۵/۵

۵3۵92۰۵۵3۵۵3۰/۵9۵۰۵۵3۵۵۰9/۵91۵۵1۵۰۵3۵/۵

1۵۵93۰۵۰1۵۵32/۵91۵۵۰1۵۵31/۵2۵۰۵9۵9۰۵3۰/۵

9۵۵۵9۰۰۵1۵۵۵32/۵23۵۵12۵۵۰۵/۵23۵۵99۵۵۵3۵/۵

92۰۵29۵۵9۵۰۵۵3۰/۵2۰۵۵9۵۵۵۵۰2/۵2۰۰۵93۰۵۵3۰/۵

9۵۵۵23۵۵923۵۵3۰/۵39۵۵991۵۵۰9/۵33۵۵9۵۰۵۵3۰/۵

2۵۵۵3۵۵۵931۵۵3۰/۵3۵۵۵93۰۵۵۰3/۵39۵۵913۵۵3۵/۵

2۰۵۵3۵۵۵91۵۵۵3۰/۵۰۵۵۵9۰۵۵۵۰3/۵۰۵۰۵23۵۵۵3۰/۵
( CRT2و  CRT1( و نی ز توشی دات سفارش ی )گ روه CRT3اروا  جدول فوق براساس ممخصات فنی توشید داتل )گ روه  *
باشند می

است فنی توشید ارائه گردیده ممخصاتی جدول فوق براساس بندگروه* اروا  
شذکر را مجدداً با ممخصات فنی توشیدات هماهنگ نماید اشزو ، طرا  باید اروا  فوق در صورت

( در رده توشید داتل ورار ندارد  در ص ورت نی از ب ه kVAیمپر ) لووشتیک ۸۸۵و  ۸۱۱ترانسفورماتورهای تمک با توا، نامی  *
توا، از ممخصات فنی توشیدات سفارشی اسمفاده کرد اشذکر، میپاراممرهای فوق

کیلووشت، شاز  است ای  اطلاتات  33و  ۸۸تات فنی ممابه جدول فوق برای ترانسفورماتورهای تمک نیاز به اطلا در صورت* 
کنندگا، اسمعلا  گردد از توشید
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۸۱4

تلفات کل ترانسفورماتورهای خشک 5-6-92پ

گروه از ترانسفورماتورهای تمک و براساس برابری مق دار ( برحسب وات برای سه vPتلفات کل )
و مق ادیر  (۵-۸۸پ)رابط ه ( ترانسفورماتورها و با اسمفاده از rS( و توا، نامی )adloSتوا، تروجی )

ج دول در  3-۸۸ج دول پوات، با اس مفاده از مق ادیر ( برحسب kP( و تلفات بار )oPبار )تلفات بی
یمده است  ۴-۸۸پ

خشک در توان نامی ترانسفورماتورهای نامی توان در کل تلفات  8-92پ جدول

 ترانسفورماتورهاتوان نامی 
ترانسفورماتورهای

 CRT1گروه 
ترانسفورماتورهای

CRT2گروه 
ترانسفورماتورهای

CRT3گروه 

(kVA)Pv (W)Pv (W)Pv (W)

9۵۵211۵32۰۵3۵۰۵

2۵۵331۵31۰۵33۰۵

2۰۵3۰۰۵311۵۰۵۰۵

39۰331۵3۵۵۵۰۰۵۵

3۵۵۰۵3۵۰3۵۵۰2۰۵

۰۵۵۵9۵۵۵3۵۵13۰۵

۵3۵۰۵۰۵۵۰۵19۵3۰۵

1۵۵13۰۵11۵۵922۵۵

9۵۵۵993۰۵99۰۵۵93۵۵۵

92۰۵92۵۵۵92۰۵۵9۵2۰۵

9۵۵۵93۰۵۵931۵۵2۵۵۵۵

2۵۵۵9۰1۵۵91۰۵۵23۰۵۵

2۰۵۵29۵۵۵22۵۵۵21۵۰۵
ی جویی در مصرف انرژاشذکر، شاز  است ملاحظات صرفههای فوق* در انمخاب ترانسفورماتورهای تمک از هر یک از گروه

مورد توجه ورار گیرد 
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ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک متوسط 1-6-92پ

( در تعیی  توا، نامی ترانسفورماتور، توا، بار تروج ی ترانس فورماتور، وریب بار ترانسفورماتور )
گی رد بندی ساتمما، مورد اسمفاده ورار میبندی ترانسفورماتور و رتبهبندی ترانسفورماتور، ردهگروه

یید دست میبه( ۱-۸۸رابطه )پای  وریب برای ترانسفورماتورها از 

(۱-۸۸)پ

که در ای  رابطه: 

onloadS:( توا، زیر بار ترانسفورماتور برحسب کیلووشت یمپرKVAمی )تواند باشد و مقدار ی، می
برابر یا بزرگمر از توا، بار تروجی ترانسفورماتور باشد 

loadS: ،توا( بار تروجی ترانسفورماتور برحسب کیلووشت یمپرKVA)

rS:( توا، نامی ترانسفورماتور برحسب کیلووشت یمپرKVAدر شرایط کارکرد نرمال )

 : وریب بار، برابر مقدار زیر باربود، ترانسفورماتور نسبت به توا، نامی ترانسفورماتور که
( نیز وابل تعریف است donloaمعادل درصد زیربار بود، ترانسفورماتور )

و  ۶-۸-۴-۵-۸۱تبصره: برای مقادیر وریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و تمک به زیربندهای 
مراجعه شود  ۸۱-۵-۴-۸-۱

 فیتابلو برق فشار ضع ایاتور فشار متوسط و محل استقرار ترانسفورم نییتع 4-6-92پ

یاصل

جویی در مصرف انرژی محل اسمقرار و نصب ترانس فورماتور)ها( فم ار مموس ط در منظور صرفهبه
پست)ها( برق و یا تابلو)ها( برق فمار و عیف اص لی ت أمی  و تغذی ه کنن ده ک ل مص رف ب رق 

اساس محل و مخمصات نقاط تمرکز هر ی ک هایی که بی  از یک نقطه تمرکز بار دارند، بر پروژه
از بارها و نیز مقدار مصرف برق هر یک از ای  نقاط، بایسمی طوری در نظر گرفمه شوند که و م 

ها، مقدار تلفات در شبکه توزیع نیز کاه شحاظ شد، افت وشماژ مجاز و کاه  طول و مقطع کابل
بارها و یا مخمصات نهایی نقاط اسمقرار و یابد  برای ای  منظور، تعیی  و ممخص کرد، مرکز ثقل 
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۸۱۱

نصب ترانسفورماتور)ها( در پست)ها( برق و یا تابلو برق فمار وعیف اصلی تأمی  و تغذی ه کنن ده 
گ  ردد  در ای    رواب  ط اس  مفاده می (۸۱-۸۸رابط  ه )پو  (۱-۸۸رابط  ه )پک  ل مص  رف ب  رق از 
شود:ورار زیر تعریف میپاراممرهای مؤثر به

iX: طول محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در ط ر  محوط ه و ی ا طبق ات مخمصات
ساتمما، برحسب ممر

iY: مخمصات ترض محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طر  محوط ه و ی ا طبق ات
ساتمما، برحسب ممر

iZ: مخمصات ارتفاع )وائم( محل و نقاط تمرکز هر یک از باره ا در ط ر  محوط ه و ی ا
ما، برحسب ممرطبقات ساتم

bX: مخمصات طول مرکز ثقل بار و ی ا مح ل اس مقرار و نص ب ترانس فورماتور)ها( و ی ا
تابلو)ها( برق اصلی تأمی  و تغذیه کننده کل مصرف برق طر  بر حسب ممر

bY: مخمصات ترض مرکز ثقل بار و یا مح ل اس مقرار و نص ب ترانس فورماتور)ها( و ی ا
و تغذیه کننده کل مصرف برق طر  بر حسب ممر تابلو)ها( برق اصلی تأمی 

bZ: مخمصات ارتفاع )وائم( مرکز ثقل بار و یا محل اسمقرار و نصب ترانس فورماتور)ها( و
یا تابلو)ها( برق اصلی تأمی  و تغذیه کننده کل مصرف برق طر  بر حسب ممر

n:تعداد نقاط تمرکز بار
iEAC :رد شده برای نقاط تمرکز بار پروژه بر حسب کیلووات مقادیر مصرف برق ساشیانه بریو

(kWhساتت )

𝑋𝑏 (۱-۸۸)پ  , 𝑌𝑏 =  
 𝑋𝑖  , 𝑌𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝐸𝐴𝐶𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑋𝑏 (۸۱-۸۸)پ  , 𝑌𝑏  , 𝑍𝑏 =  
 𝑋𝑖  , 𝑌𝑖  , 𝑍𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝐸𝐴𝐶𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1
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۸۱۱

ها یا مراکز بار مس مقر ،( طر  شامل ساتمما،ابرای حاشت دوبعدی )پل (۱-۸۸رابطه )پ:  ۸تبصره 
یا ترکیب های یک طبقه دارای چندی  نقطه تمرکز بار با مصرف باشا و در محوطه و یا در ساتمما،

( مرکز ثقل بار طر  و یا محل اسمقرار bY( و ترض )bXها، برای تعیی  مخمصات نهایی طول )ی،
و نصب ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق فمار وعیف اصلی تأمی  و تغذیه کننده ک ل مص رف 

رود برق طر  بکار می

ما، ی ا مراک ز ب ار مس مقر در بعدی طر  شامل س اتمبرای حاشت سه( ۸۱-۸۸رابطه )پ: ۸تبصره 
ی چندی  نقطه تمرکز بار در طبقات و با مصرف باشا داراهای چندی  طبقه محوطه و یا در ساتمما،

( مرکز ثقل بار bZ( و ارتفاع )bY(، ترض )bXها برای تعیی  مخمصات نهایی طول )و یا ترکیب ی،
)ها( برق فمار و عیف اص لی ت أمی  و طر  و یا محل اسمقرار و نصب ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو

رود تغذیه کننده کل مصرف برق طر  بکار می

( را kWh: در صورتی که نموا، مقادیر مصرف ساشیانه برق ب ر حس ب کیل ووات س اتت )3تبصره 
بایسمی مق ادیر شحظ ه  iEAC( تعیی  و محاسبه نمود، بجای مقادیر iEACبرای نقاط تمرکز بار )
( kVAمصرف برای هر یک از نقاط تمرکز بار را بر حسب کیلووشت یمپ ر ) توا، ظاهری برق مورد

ورار داده و مخمصات مرکز ثقل بار را تعیی  نمود  (۸۱-۸۸)پو  (۱-۸۸رابطه )پدر 

: سعی شود که محل اسمقرار ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق اص لی ت أمی  و تغذی ه ۴تبصره 
دست یمده از نزدیک به مخمصات مرکز ثقل بار به ستیبا قدوراشمیحمکننده کل مصرف برق طر  
اشذکر، انمخاب شوند طریق محاسبه با روابط فوق

باش ند، هایی که دارای تابلوهای برق فمار وعیف نیمه اصلی با مصرف باش ا می: ساتمما،۵تبصره 
ا( ب رق فم ار و عیف ای  تابلوها به تنوا، نقاط تمرکز بار تلقی و مخمصات محل اسمقرار تابلو)ه 

اشذکر تعیی  تواهد گردید اصلی ی، ساتمما، به تنوا، مرکز ثقل بار نیز با اسمفاده از روابط فوق

مخمصات مربوطه هر یک از نقاط تمرکز  bZو  bX ،bY: برای تعیی  هر یک از مخمصات ۶تبصره 
گردد اشذکر، منظور میدر روابط فوق iZو  iX ،iYبار 
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 :93 پیوست

های مرجعنامهدها و آییناستاندار
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 های مرجعنامهاستانداردها و آیین  9-93پ 

ها و اسمانداردهای مورد اسمناد در ای  مبحث به شر  زیر است:نامهییی فهرست 

مقررات مل ی در تص وص مص اشح س اتممانی، از جمل ه  ۵شده در مبحث اسمانداردهای تعیی 
هاهای حرارتی و شیمهتایق

یزم و،  یهاو روش هایژگیو -داریبگرمک  گاز سوز مخز،  – ۸-۸۸۸۱شماره  یاسماندارد مل
یو دسموراشعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ
 ییو روش تع یممخصات فن - دارگاز سوز دودک  یبخار - ۸۸۸۱-۸شماره اسماندارد ملی 

یو دسموراشعمل بر چسب انرژ یمصرف انرژ اریمع

و روش یزمو،  یممخصات فن -تانگی  های برقگرمک یب – ۸۵۶3-۸شماره اسماندارد ملی 
یو دسموراشعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ اریمع  ییتع

روش یزم و،  ممخص ات فن ی و -ک  فوری گ ازی گر یب - ۸۱۸۱-۸شماره اسماندارد ملی 
دسموراشعمل برچسب انرژی تعیی  معیار مصرف انرژی و

 یو برچس ب ان رژ یمصرف ان رژ یو ممخصات فن ارهایمع - ۸-3۴44شماره  یاسماندارد مل
یبرو ییشوشباس یها  یماش

تنک( -)با کندانسور و اواپراتور یب یریتبخ یتراکم یلرهایچ – ۸-3۶4۱شماره  یاسماندارد مل
یو دسموراشعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ یریگروش اندازه
معیاره ا و ممخص ات  -ا،های اشکمریکی گردماشی  - 344۸-3۱-۸-۸شماره اسماندارد ملی 

تغذیه شونده از  ACفنی مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی موتورهای اشکمریکی
تط

 ممخص ات و معیاره ا -گ ردا، اشکمریک ی هایماشی   344۸-3۱-۸-۸شماره اسماندارد ملی 
سرتت ممغیر AC موتورهای انرژی برچسب و انرژی مصرف فنی

خص ات مم و معیارها - گردا، اشکمریکی هایماشی  – 4۸34-3۱-۸-3اسماندارد ملی شماره 
فنی مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی موتورهای جریا، مسمقیم بدو، جاروبک

 ی یو روش یزم و، تع یممخص ات فن  -کوشر یبی تانگی  - ۴۱۸۱-۸شماره اسماندارد ملی 
 یو دسمور اشعمل بر چسب انرژ یمصرف انرژ اریمع

هاو یزمو، یمقررات تموم -۸وسمت  -هاچراغ ۵۱۸۱-۸شماره  یاسماندارد مل
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ای(  ب دو، کوشر گازی و پمپ گرمایی از نوع اتاوی )یا پنجره - ۶۱۸۶-۸شماره اسماندارد ملی 
گیری مصرف انرژی و دس موراشمعل برچس ب روش اندازه -کانال )سرد و / یا سرد و گر (

 انرژی
ه ای ب رای شامپ DCو/ی ا  ACمرونیک ی ب ا تغذی ه ش واز  اشک -۶۸۱۵اسماندارد ملی ش ماره 
 اشزامات تملکردی -ایفلورسنت شوشه
ه ای فن ی ویژگ ی -۸و  ۸س ردوش ن وع  -شیریشات بهداشمی - ۶۶۱۱شماره اسماندارد ملی 

 های یزمو،تمومی و روش
و روش  یممخص ات فن  -بخاری گازسوز ب دو، دودک    - 4۸۶۱-۸شماره اسماندارد ملی 

 یانرژ هیدییو دسموراشعمل تا یمصرف انرژ اریمع  ییتع
 یو برچس ب ان رژ یمص رف ان رژ یو ممخص ات فن  ارهایمع - 43۴۸شماره اسماندارد ملی 

  یکیاشکمر یهاشامپ
معیارها و ممخصات فنی مصرف ان رژی و برچس ب ان رژی  - 43۴۸-۸شماره اسماندارد ملی 
 های بروی تانگی و ممابهبخاری

روش  -گریز از مرکز، جری ا، مخ ملط و مح وری  یهاپمپ - 4۱۸4-۸شماره اسماندارد ملی 
 گیری مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژیاندازه

 اری مع  ییو روش یزمو، تع یممخصات فن –اتوی بروی تانگی - 4۱4۸شماره اسماندارد ملی 
 یو دسمور اشعمل بر چسب انرژ یمصرف انرژ
ممخصات فنی مص رف  و معیار –و ممابه  تانگی رویب سماور - 4۱4۵شماره اسماندارد ملی 
 برچسب انرژی انرژی و
 یممخصات فن - های تهویه مطبوع یکپارچه هوا تنکدسمگاه -۸۱3۱۶شماره اسماندارد ملی 

 یو دسمور اشعمل بر چسب انرژ یمصرف انرژ اریمع  ییو روش یزمو، تع
 -ممرمکع ب ب ر س اتت  3۵۱۱ت ا  ۸4۱ه ا از ظرفی ت  بادز، - ۸۱۶3۴شماره  یاسماندارد مل

ممخصات فنی و روش یزمو، تعیی  معیار مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی

 مصرف یزمو، های¬ها و روشویژگی - ک  ترهای تنکبرج - ۸۱۶3۵شماره اسماندارد ملی 
 انرژی برچسب دسموراشمعل و انرژی
مص رف ان رژی و برچس ب ان رژی معیارها و ممخصات فن ی  - ۸۱۶3۶شماره  یمل اسماندارد
 های کاناشیکوئلزمینی، سقفی و ف  یهاکوئلف 

و روش یزم و،  یممخصات فن  -های برودتی ویمرینیکابی  – ۸۱۶34شماره اسماندارد ملی 
یو دسمور اشعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ اریمع  ییتع
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اسپلیت( سرد و/یا س رد و ) دوتکه ییگازی و/یا پمپ گرماکوشر  -۸۱۶3۱شماره اسماندارد ملی 

و دس مور  یمصرف ان رژِ اریمع  ییو روش یزمو، تع یممخصات فن –کانال(  گر  )بدو،
یاشعمل بر چسب انرژ

فن ی و روش  ممخص ات–هرممی ک ت انگی  کمپرس ورهای - ۸۱۶3۱ش ماره اسماندارد ملی 
انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی تعیی  معیار مصرف-یزمو، 

و  یمص رف ان رژ اری مع  ییتع -هاانهیرا - یادار زاتیتجه - ۸۱۶۴۸-۸ماره شاسماندارد ملی 
یدسموراشعمل برچسب انرژ

مصرف  اریمع  ییتع – ینما یهاصفحه – یادار زاتیتجه - ۸۱۶۴۸-۸اسماندارد ملی شماره 
یو دسموراشعمل برچسب انرژ یانرژ

AC-ت ک وشم اژ  یت ارج هی من ابع تغذ- یادار زاتیتجه - ۸۱۶۴۸-3اسماندارد ملی شماره 
-DC -AC,AC یو دسموراشعمل برچسب انرژ یمصرف انرژ اریمع  ییتع

تعی ی  معی ار  -تجهی زات تص ویرپردازی -تجهی زات اداری -۸۱۶۴۸-۴اسماندارد ملی شماره 
مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی

، تعیی  معیار ممخصات فنی و روش یزمو -یتانگ یجاروبرو – ۸۱۶4۸شماره  یاسماندارد مل
 مصرف انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی

 -فنی و روش یزمو،  ممخصات -فلورسنت یهاباشاست شامپ - ۸۱4۵۱شماره اسماندارد ملی 
 انرژی و دسموراشعمل برچسب انرژی تعیی  معیار مصرف

- ی بیرون یه او کرکره اه تملکرد حرارتی دره ا، پنجره - ۸۸۴۸۱-۸شماره اسماندارد ملی 

هابرای چهارچوب روش تددی :۸ توسم –محاسبه وریب انمقال حرارت 
فنی و روش یزم و،  ممخصات - هواساز مرکزی یهادسمگاه - ۸۸۵4۴شماره اسماندارد ملی 

 تعیی  معیار مصرف انرژی و دسموراشمعل برچسب انرژی
محاسبات - سازیحرارتی در ساتمما، پل - ۸۸۵۱۶شماره اسماندارد ملی 

یزم و، تعی ی  ممخصات فن ی و روش -بخار یهاگید - A1-۸34۱۸شماره ارد ملی اسماند

۸اصلاحیه شماره  – دسموراشعمل برچسب انرژی معیار مصرف انرژی و
 ییتع (زریفر خچالیو  زریفر- خچالی) یتانگ یبرودت لیوسا  - ۸۴۵44شماره اسماندارد ملی 

یو دسموراشعمل بر چسب انرژ یمصرف انرژ اریمع
تعیی  معیار مصرف ان رژی و  -وپز گازسوز تانگیوسایل پخت - ۸۴۶۸۱شماره ماندارد ملی اس

برچسب انرژی دسموراشعمل
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ت وا، ورودی اس می ب ا  گازسوز گرم ای  مرک زی یهاجیپک - ۸۴۶۸۱شماره اسماندارد ملی 

 دسموراشعمل برچسب انرژیو  انرژی مصرف معیار تعیی  – کیلووات 4۱حداکثر 
معیار مصرف انرژی  تعیی  –رادیاتورهای فوشادی و یشومینیومی  - ۸۴43۵شماره ملی اسماندارد 

 برچسب انرژی و دسموراشعمل

 یمصرف انرژ اریمع  ییتع-و ممعل موتورتانه  گیمجموته د – ۸۴4۶3شماره اسماندارد ملی 
یو دسموراشعمل برچسب انرژ

ح رارت از انمق ال - هاس اتمما، حرارتی تملکرد - ۱4سال  – ۸۴4۱۸شماره اسماندارد ملی 
محاسبه یهاروش -زمی   طریق

 ینم ر حرارت  -سازیدر ساتمما، یحرارت هایپل – ۱4سال  – ۸۴4۱3شماره اسماندارد ملی 
فرض یپ مقادیر و شدهساده یهاروش – یتط

 تعیی  وریب -هاپنجره و هادرب حرارتی تملکرد - ۱۸دی  – ۸۴4۱۴-۸شماره اسماندارد ملی 
های دیگرطر  با پنجره و سقفی پنجره - ۸  وسمت- گر  محفظه روش با حرارت انمقال

انمقال حرارتی ممخصات تعیی  -حرارتی هایتایق – ۱۸دی  – ۸۴۱۸4 شمارهاسماندارد ملی 
 شدهمحافظت و واسنجی گر  محفظه -پایا

دس موراشعمل برچس ب  تعیی  معیار مصرف انرژی و -تلویزیو، - ۸۶۴۱۵شماره اسماندارد ملی 
انرژی

یب  مصرف تعیی  معیار – تانگی بروی شوییشباس یها یماش - ۸۱۶۸۴شماره اسماندارد ملی 
 یب برچسب دسموراشعمل و

 تعی ی  معی ار مص رف ان رژی و دس موراشعمل -پنج ره - ۸۱4۱۵اسماندارد ملی ایرا، ش ماره 
برچسب انرژی

و دسموراشعمل برچسب یب مصرف معیار ی تعی سردوش - ۸۱۱۴۸-۸-۸شماره اسماندارد ملی 
 یب

شعمل و دس مورامص رف  معیار تعیی  -بهداشمی  شیریشات - ۸۱۱۴۸-۸-۶شماره اسماندارد ملی 
یببرچسب 
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