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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

-1-1معرفی نرمافزار
نرمافزار مدیریت انرژی در ساختمان جهت بررسی و تحلیل وضعیت معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
ساختمان ،وضعیت مصرف انرژی و تعیین رده برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد  ISO 50001:2011و

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

فصل اول-آشنایی با نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

استانداردهای ملی  ISIRI 14253و  ISIRI 14254درخصوص معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی
و غیرمسکونی تدوین شده است .از ویژگیهای مهم نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 امکان بررسی وضعیت معماری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و تعیین نقاط ضعف موجود امکان محاسبه بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان مشاهده و پایش مصارف انرژی ساختمان برای سالهای مختلف قابلیت تعیین رده برچسب انرژی دارای سیستم کامل گزارشگیری به صورت دلخواه و متنسب با نیاز سازمان ارائه گزارشات فنی و مدیریتی به صورت نمودار های آماری و جداول مهندسیاین نرمافزار برای سازمانهای مختلف که سیستم مدیریت انرژی را استقرار دادهاند و یا در مرحله طراحی و استقرار
سیستم مدیریت انرژی میباشند ،مناسب است و بویژه برای سازمانهایی که دارای ساختمانهای متعدد و پراکنده
هستند ،بسیار کاربرد دارد.

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

شکل  1محیط اصلی برنامه را نشان میدهد .همانطور که در شکل نشان داده شدهاست ،پانل اطالعات در لیست
سمت راست ،تمام فهرستهای اصلی اطالعات ساختمان شامل اطالعات معماری و تاسیساتی ساختمان ،مصارف
انرژی ،برچسب انرژی و اطالعات قبوض را در بر میگیرد.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

 -2-1محیط نرمافزار

شکل -1محیط نرم افزار

مراحل آنالیز پروژه با تعریف ساختمان جدید از نوار ابزار باالیی نرم افزار و ورود اطالعات معماری و تاسیساتی
ساختمان آغاز می شود .بعد از اتمام ورود اطالعات ساختمان ،تعریف قبوض آغاز شده و سپس رده برچسب انرژی
ساختمان محاسبه میشود.

www.behsa.ir
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در این فصل به برخی از مفاهیم اساسی و تعاریف که در مبحث  19مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران
به شماره  14253و  14254پرداخته می شود.
انرژی اولیه :بیان کننده میزان انرژی مصرفی ساختمان به صورت انرژی پاالیش شده اولیه و صرفنظر از نوع حامل
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فصل دوم :اصول و مفاهیم اساسی

انرژی مورد استفاده میباشد .جهت محاسبه میزان مصرف انرژی اولیه ،میزان مصرف هر حامل انرژی بر اساس روش
و راندمان تولید و نوع حامل انرژی اولیه که جهت تولید آن مصرف شده ،محاسبه میشود.
بازشو ( :)Openingهمه سطوح قابل باز شدن در پوسته ساختمان ،که برای دسترسی ،تامین روشنایی ،دید به خارج،
خروج گاز حاصل از سوخت ،تهویه و تعویض هوا ایجاد میگردند .مانند درها ،پنجرهها و نورگیرها.
بام تخت ( :)Flat roofپوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از  10درجه یا مساوی آن نسبت به افق دارد.
بام شیب دار ( :)Pitched roofپوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از  10درجه و کمتر از  60درجه نسبت به
سطح افقی دارد .بر روی سقف شیب دار ،فضای خارج و زیر آن ،فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد .اگر
شیب جدار بیش از  60درجه باشد ،دیوار تلقی می شود.
پایانه حرارتی ( :)Thermal terminalبخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قرار دارد و
انرژی منتقل شده توسط مدار توزیع را به فضا یا فضاهای کنترل شده انتقال میدهد.
ساختمان ایده آل :ساختمانی که کلیه راهکارها و الزامات مربوط به مصرف انرژی در آن لحاظ شده باشد.
ساختمان مستقل یا ویالیی ( :)Individual dwellingساختمانی حداکثر دو طبقه که از چهار طرف با ساختمانهای
مجاور فاصله دارد ،یا دارای فصل مشترکی با مساحت کمتر از  15مترمربع با آنهاست.
ساختمان غیر مستقل یا غیر ویالیی ( :)Attached Buildingهر ساختمانی که در تعریف ساختمان مستقل نگنجد،
ساختمان غیرمستقل شناخته میشود.

واحد  kWh/m2/yearتعریف میشود.
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شاخص مصرف انرژی :به صورت میزان انرژی اولیه مصرفی سالیانه ساختمان بر حسب واحد زیربنای مفید و در

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

موثر کاهش دهد .عایق حرارت در ساختمان به عایقی اطالق میشود که دارای ضریب هدایت حرارت کمتر یا
مساوی  0/065W/m.Kو مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از  0/5 m2.K/Wباشد.
فضای کنترل شده یا تحت کاربری ( :)Conditioned spaceبخش هایی از فضای داخل ساختمان ،از فضای زیستی و

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

عایق حرارتی ( :)Thermal insulationمصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور

غیر آن ،که به علت عملکرد خاص ،به طور مداوم تا دمایی برابر ،باالتر یا پایینتر از دمای زیستگاه گرم یا سرد می
شوند.
فضای کنترل نشده ( :)Unconditioned spaceبخشهایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در
برگیرنده آنها نیست (همانند درز انقطاع هوابند شده بین دو ساختمان ،راه پلهها ،داالنها و پارکینگهایی که فاقد
پایانههای گرمایشی و سرمایشی هستند.
کف ( :)Floorعنصر ساختمانی افقی که در باال با فضایی کنترل شده ،و در پایین با خاک ،فضای کنترل نشده یا
فضای خارجی در تماس است .کف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می شود.
ضریب انتقال حرارت سطحی ( :)Thermal transmittanceضریب انتقال حرارت سطحی بخشی از پوسته خارجی
ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از سطحی از آن با مساحت یک متر مربع ،در صورتی که اختالف
دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد .واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت ( )W/m2.Kاست.
مقاومت حرارتی ( :)Thermal resistanceنسبت ضخامت الیه به ضریب هدایت حرارتی آن .مقاومت حرارتی
مشخص کننده قابلیت عایق بودن یک یا چند الیه از پوسته یا کل پوسته از نظر حرارتی است و واحد آن ()m2K/W
می باشد.
نسبت انرژی :مشخص کننده نسبت میزان انرژی مصرفی ساختمان به میزان مصرف انرژی ساختمان ایده آل می باشد.
هوابندی ( :)Air tighteningجلوگیری از ورود و خروج هوا ،از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل دهنده آن.
www.behsa.ir

7

Fax:021-66086738

Tel:021-66086739
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در این قسمت تمامی دادههای پایه موردنیاز جهت محاسبات قرار داده شدهاست .الزم به ذکر است که به جهت
امکان ویرایش ،قابلیت تغییر و یا اضافه کردن موارد در این قسمت توسط کاربر وجود دارد.
-1-3اطالعات پایه مشترک

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

فصل سوم :اطالعات پایه

-1-1-3تعاریف :در این یخش اطالعات کلی مشتمل بر سال ،ماه ،انواع اقلیم ،شاخص ایده آل و انواع قبض مورد
استفاده جهت محاسبات مصارف انرژی و برچسب انرژی ساختمان تعریف می شود.
-2-1-3شخص :منظور کاربر تکمیل کننده اطالعات میباشد که با کلیک بر روی این آیکون و زدن دکمه جدید،
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،پنجره جدیدی باز میشود که مشخصات شخص تکمیل کننده
اطالعات در این قسمت وارد میشود.

شکل -2ورود مشخصات شخص تکیل کننده اطالعات

همچنین امکان بارگذاری تصویر و امضا شخص با راست کلیک بر روی قسمت های مربوطه و انتخااب فایال ماورد
نظر از سیستم وجود دارد.
www.behsa.ir
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در این قسمت اطالعات پایه مورد استفاده در محاسبات ساختمان به صورت زیر وجود دارد:
-1-2-3لیست جدارها :لیست جدارهای خارجی ساختمان شامل دیوار همسایگی ،دیاوار خاارجی ،ساقف نهاایی،
کف ،پنجره ،نورگیر و در.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

 -2-3اطالعات پایه ساختمان

-2-2-3انواع جدارها :لیست انواع جدارها شامل کف ،سقف نهایی و همسایگی که به صورت زیر تعریف میشوند:
 کف روی خاک :در صورتیکه فضای کنترل شده در ساختمان مستقیما بر روی خاک قرار داشته باشد.


کف روی پیلوت :در صورتیکه فضای کنترل شده در ساختمان بر روی فضای آزاد نظیر پارکینگ غیر
محصور باشد.



کف روی فضای کنترل نشده :در صورتیکه فضای کنترل شده در ساختمان بر روی فضای خالی از
سکنه نظیر انباری یا پارکینگ محصور باشد.

 سقف مجاور هوای آزاد :سقف نهایی ساختمان که مجاور هوای بیرون است.


سقف مجاور فضای کنترل نشده :سقف نهایی ساختمان که در ارتباط با فضای خالی از سکنه ،نظیر
فضای زیر شیروانی و یا انباریهای فوقانی میباشد.



دیوار همسایگی :دیواری که به دیوار ساختمان مجاور مرتبط باشد.

 -3-2-3ضخامت جدارها :در این قسمت لیست جدارها همراه با ضخامتهای متداول آنها در ساختمانها مشاهده
میشود .در این قسمت میتوان در صورت نیاز ضخامت جداره را به صورت دلخواه تعریف کرد که در بخش -2-3
 6به صورت کامل توضیح داده میشود.
-4-2-3جنس جداره :لیستی از جنسهای متداول جدارههای ساختمان در این قسمت قرار داده شدهاست .همانند
قسمت قبلی ،در این بخش نیز در صورت نیاز جنس دلخواه برای جداره قابل افزودن است.

قرار داده شدهاست.
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-5-2-3مقاومت حرارتی انواع جدار :در این قسمت مقاومت حرارتی انواع جدار با توجه به جنس و ضخامت آن

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

توجه :امکان اضافه کردن جدار جدید تنها برای دیوار همسایگی ،دیوار خارجی ،کف و سقف نهایی ساختمان وجود
داشته و مشخصات پنجرهها ،نورگیرها و درهای ساختمان قابل ویرایش نیستند.
-1-6-2-3وارد کردن ضخامت مورد نظر به صورت زیر:

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-6-2-3نحوه وارد کردن مشخصات جدار جدید

 انتخاب آیکون ضخامت جدارها انتخاب آیکون جدید از نوار ابزار باال -انتخاب جدار مورد نظر از منوی کرکرهای جدار در پنجره باز شده جدید

شکل -3پنجره اطالعات ضخامت جدارها

 -وارد کردن ضخامت مورد نظر به سانتیمتر در قسمت ضخامت

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -4وارد کردن ضخامت جدار در پنجره ضخامت جدارها

-2-6-2-3اضافه کردن جنس جداره از قسمت جنس جدارها به صورت زیر:
 انتخاب آیکون جنس جدارها انتخاب آیکون جدید از نوار ابزار باال -انتخاب جدار مورد نظر از منوی کرکرهای نوع در پنجره باز شده جدید

www.behsa.ir
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شکل  -5پنجره اطالعات جنس جدارها

 -وارد کردن جنس جدار جدید در قسمت جنس
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شکل -6وارد کردن جنس جدار در پنجره جنس جدارها

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

 انتخاب آیکون مقاومت حرارتی انواع جدار از پانل سمت راست انتخاب آیکون جدید از نوار ابزار باالیی -انتخاب جنس مورد نظر از منوی کرکره ای جنس در پنجره جدید باز شده

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-3-6-2-3وارد کردن مقاومت حرارتی جداره جدید به صورت زیر:

شکل -7پنجره اطالعات مقاومت حرارتی جدارها

 -انتخاب ضخامت مورد نظر از منوی کرکرهای ضخامت در پنجره جدید باز شده

www.behsa.ir
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شکل -8وارد کردن ضخامت در پنجره مقاومت حرارتی جدارها

 -وارد کردن مقاومت حرارتی جدید با توجه به جنس و ضخامت جدار
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شکل -9وارد کردن مقاومت حرارتی جدید

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

ساختمانهای ویالیی و غیر ویالیی به دست آمدهاست.
-8-2-3اختالف دمای بار سرمایشی ( :)CLTD2این ضریب براساس نوع و جهت جدار ،دمای طراحی و تغییرات
دما به دست آمدهاست.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-7-2-3ضریب بار شیشه ( :)GLF1این ضریب براساس نوع پنجره ،دمای طراحی و جهت استقرار پنجره برای

-9-2-3گروه های تاسیسات مکانیکی :لیستی از تمامی گروههای تاسیسات مکانیکی مورد استفاده در ساختمانها
-10-2-3انواع سیستم :لیستی از انواع سیستم تاسیسات مکانیکی مورد استفاده در ساختمانها
-11-2-3نوع سیستم-مشخصات :مشخصات انواع سیستمهای تاسیسات مکانیکی
-12-2-3لیست مناطق :لیست مدیریت امور مناطق و یا لیست مسئولین ساختمانهای مختلف یک سازمان در این
قسمت وارد میشود.

Cooling Load Temperature Difference
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Glass Load Factor

1

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

در این فصل نحوه ورود اطالعات ساختمان جهت محاسبات بارهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان و تحلیل

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

فصل چهارم :ورود اطالعات ساختمان
وضعیت موجود معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان شرح داده میشود.
 -1-4اطالعات کلی ساختمان
با کلیک بر روی آیکون ساختمان جدید از نوار ابزار باال مطابق شکل  10پنجرهای باز میشود که اطالعات کلی
ساختمان در این قسمت توسط کاربر وارد میشود.

شکل -10پنجره ورود اطالعات ساختمان

موارد موجود در این پنجره جهت تکمیل توسط کاربر عبارتند از:
-1-1-4عنوان :نام ساختمان در این قسمت وارد می شود.

بهرهبرداری ساختمان می شود.
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-2-1-4شناسنامه ساختمان :شامل منطقه ،استان ،شهر ،سرپرستی ،نوع ساختمان ،کاربری ،کد شعبه و سالهای

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -11تکمیل اطالعات مربوط به شناسنامه ساختمان

-3-1-4نوع استفاده :در این قسمت اطالعات مربوط به نوع بهره برداری از ساختمان به صورت زیر وارد میشود.
 تعداد افراد مستقر در ساختمان :تعداد افراد ساکن در ساختمان (برای کاربری مسکونی) یا تعداد کارکنان(برای سایر کاربری ها)
 حداکثر افراد مراجعه کننده در یک ساعت :این فیلد در صورتی که نوع کاربری از قسمت شناسنامهساختمان به صورت شعبه و اداری ،اداری و شعبه بانک انتخاب شود ظاهر میشود .در این قسمت حداکثر
تعداد مراجعین به ساختمان در یک ساعت به صورت ارباب رجوع یا مشتری وارد میشود.
 روزهای کارکرد :برای کاربریهای غیر مسکونی ظاهر شده و تعداد روز کاری ساختمان در هفته میباشد. ساعت کار :برای کاربری غیر از مسکونی ظاهر شده و ساعت کاری ساختمان در یک روز میباشد. -نوع مالکیت :شامل ملکی ،استیجاری و سرقفلی

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل  -12تکمیل اطالعات مربوط به نوع استفاده ساختمان

-4-1-4اطالعات تماس و اطالعات تکمیل کننده:
-

اطالعات تماس ساختمان :شامل کدپستی ،نشانی و تلفن

 اطالعات تکمیل کننده :انتخاب فرد تکمیل کننده از میان افرادی که قبال در قسمت شخص ( )2-1-3واردشدهاند.

شکل  -13تکمیل اطالعات مربوط به اطالعات تماس
www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

مشخصات کلی معماری ساختمان شامل:
 زیربنای ساختمان (مترمربع) :زیربنای کل ساختمان شامل مجموع مساحت های تمامی طبقات تحت کاربری -تعداد طبقههای کاربری :تعداد کل طبقات تحت کاربری در ساختمان

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-5-1-4مشخصات معماری

 تعداد طبقههای کاربری باالی همکف :تعداد طبقههای کاربری که در باالی طبقه همکف ساختمان واقع شدهاند.
 تعداد طبقههای کاربری زیر همکف :تعداد طبقه های کاربری که در زیر طبقه همکف ساختمان واقع شدهاند( .تعداد طبقات زیرزمین)
 بررسی برابری زیربنای سایر طبقه های باالی همکف با طبقه اول :این فیلد در صورت وجود بیشتر از دوطبقه در باالی طبقه همکف ساختمان ظاهر میشود .در صورت برابر بودن زیربناها ،در قسمت اطالعات
طبقات تنها طبقه همکف ،اول و زیرهمکف (در صورت وجود) نمایش داده می شود .در غیر اینصورت با
زدن دکمه جدید باید اطالعات سایر طبقات به صورت جداگانه وارد شود.
 بررسی برابری ابعاد پنجره های سایر طبقه های باالی همکف با طبقه اول :این فیلد در صورت وجود بیشتراز دو طبقه باالی همکف ظاهر می شود .در صورت برابر بودن ابعاد پنجره ها ،در قسمت اطالعات طبقات
تنها طبقه همکف ،اول و زیرهمکف (در صورت وجود) نمایش داده می شود .در غیر اینصورت با زدن
دکمه جدید باید اطالعات مشخصات بازشوها و پنجره های سایر طبقات به صورت جداگانه وارد شود.
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شکل  -14تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات معماری

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

-2-4اطالعات طبقه ها
پس از تکمیل فرم اطالعات کلی ساختمان و تایید آن صفحهای به صورت زیر باز میشود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

توجه :پس از تکمیل این فرم با کلیک بر آیکون تایید ،ورود اطالعات وارد مرحله بعد خواهد شد.

شکل  -15تکمیل اطالعات مربوط به اطالعات طبقه ها

با دبل کلیک بر روی طبقه مورد نظر پنجره جدیدی برای ورود اطالعات طبقه به صورت زیر باز می شود.
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شکل -16پنجره ورود اطالعات طبقه

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

-1-2-4نام طبقه :نام طبقه در این قسمت نوشته میشود.
-2-2-4زیربنا :زیربنای طبقه بر واحد مترمربع در این قسمت نوشته میشود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

در این پنجره موارد زیر مشاهده می شود:

-3-2-4ارتفاع :ارتفاع طبقه بر واحد متر در این قسمت نوشته میشود.
-4-2-4مشخصات جدارهای خارجی :در این قسمت مشخصات جدارهای خارجی ساختمان شامل دیوارها ،کاف
و سقف نهایی (بام) ساختمان نوشته میشود.
توجه :منظور از کف ،تنها کف قسمت پایین ساختمان که بین فضای کاربری و خاک ،پیلوت یا فضای کنترل نشده
قرار دارد میباشد و نباید اطالعات کف بین طبقات کاربری وارد شوند.
با کلیک بر روی آیکون جدید مطابق شکل  17پنجره جدیدی باز می شود.

شکل -17پنجره ورود اطالعات مشخصات جدار خارجی
www.behsa.ir

اطالعات مشخصات جدار خارجی به صورت زیر تکمیل می شود:
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -18تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات جدار خارجی

جدار :از منوی کرکرهای نوع جدار مورد نظر (دیوارخارجی ،دیوار همسایگی ،سقف نهایی و کف) انتخاب شود.
جنس هسته اصلی :جنس هسته اصلی جدار از این منوی کرکرهای انتخاب شود.
جهت :جهت قرارگیری دیوار از این قسمت انتخاب شود .به عنوان مثال ،برای دیواری که در ضلع شمالی ساختمان
قرار دارد جهت شمال انتخاب شود.
مساحت :مساحت کل جدار انتخاب شده بر واحد مترمربع وارد شود.
ضخامت :ضخامت کل جدار مورد نظر بر واحد سانتیمتر در این قسمت وارد شود.
عایق حرارتی :در صورت وجود عایق حرارتی در جدار (مانند عایق حرارتی پلی استایرن ،پشم سنگ ،پشم شیشه)
گزینه "دارد" عالمت زده شده و حدود ضخامت عایق انتخاب شود.
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پس از تکمیل فرم ،اطالعات ذخیره شده و به همین ترتیب اطالعات جدارهای دیگر همین طبقه وارد شود.

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -19نمونهای از اطالعات تکمیل شده مربوط به مشخصات جدار

-5-2-4مشخصات بازشوها و پنجرهها :در این قسمت مشخصات بازشوها و پنجرههای ساختمان شامل پنجره ،در
و نورگیر ساختمان نوشته میشود.
با کلیک بر روی آیکون جدید مطابق شکل پنجره جدیدی باز می شود.
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شکل  -20تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات بازشوها و پنجره ها

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

نوع :نوع بازشو مورد نظر (پنجره ،در ،نورگیر) از منوی کرکره ای انتخاب شود.
در صورت انتخاب پنجره و نورگیر اطالعات زیر در پنجره جدید مشاهده می شود:

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

مشخصات مورد نظر در این فرم به این صورت تکمیل میشود.

شکل -21تکمیل اطالعات مربوط به پنجره ها و نورگیرها

جهت :جهت قرارگیری پنجره مورد نظر از این قسمت انتخاب شود .به عنوان مثال برای پنجره شمالی ساختمان
جهت شمال انتخاب شود.
تعداد :تعداد پنجره مورد نظر در جهت انخاب شده در این قسمت وارد شود .به عنوان مثال ،در صورت وجود 5

مساحت :مساحت پنجره موردنظر در واحد متر مربع در این قسمت وارد شود.
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پنجره در جهت شمال برای این طبقه ،در این قسمت عدد  5وارد شود.

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

گزینه دوجداره انتخاب شود.
جنس قاب :جنس قاب پنجره مورد نظر در این قسمت وارد شود.
سایبان :وجود و یا عدم وجود سایبان بر روی پنجره در این قسمت وارد شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

الیه های شیشه :تعداد الیه های شیشه پنجره مورد نظر در این قسمت وارد شود .به عنوان مثال برای پنجره دو جداره

پرده داخلی :وجود و یا عدم وجود پرده داخلی و همچنین نوع پرده داخلی پنجره موردنظر از این قسمت انتخاب
شود.
 پرده شفاف :پرده های پارچه ای ،غلطکی مات پرده تیره :پرده های غلطکی تیرهتوجه :در صورتیکه پرده در اکثر ساعات روز کشیده باشد نوع پرده انتخاب شود .در غیر اینصورت گزینه "ندارد"
انتخاب شود.
در صورت انتخاب "در" اطالعات زیر در پنجره جدید مشاهده می شود:

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -22تکمیل اطالعات مربوط به در ها

توجه :در این قسمت تنها مشخصات درهای ساختمان که در مجاورت فضای خارج یا کنترل نشده قرار دارند وارد
شده و از درهای داخلی ساختمان و اتاق ها صرفنظر شود.
جهت :جهت قرارگیری در مورد نظر از این قسمت انتخاب شود .به عنوان مثال برای در جنوبی ساختمان جهت
جنوب انتخاب شود.
تعداد :تعداد "در" مورد نظر در جهت انتخاب شده در این قسمت وارد شود .به عنوان مثال ،در صورت وجود  2در
ورودی در جهت جنوب برای این طبقه ،در این قسمت عدد  2وارد شود.

کیفیت هوابندی :کیفیت "در" ساختمان از لحاظ میزان نفوذ هوا در این قسمت مشخص شود.
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مساحت :مساحت "در" موردنظر در واحد متر مربع در این قسمت وارد شود.

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

پس از تکمیل فرم ،اطالعات ذخیره شده و به همین ترتیب اطالعات جدارهای دیگر همین طبقه وارد شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

جنس :جنس "در" مورد نظر از این قسمت انتخاب شود.

شکل  -23نمونهای از اطالعات تکمیل شده مربوط به مشخصات بازشوها و پنجره ها

به همین ترتیب اطالعات سایر طبقات وارد شود .سپس با زدن دکمه تایید در پایین صفحه فرآیند ورود اطالعات
وارد مرحله بعدی خواهد شد.

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-3-4تاسیسات مکانیکی ساختمان
با تایید فرم اطالعات طبقه ها ،پنجرهای به صورت زیر باز می شود:

شکل -24ورود اطالعات تاسیسات مکانیکی ساختمان

در قسمت باالیی این پنجره اطالعات مربوط به دمای داخل فضای ساختمان در تابستان و زمستان و همچنین دمای
تنظیم آبگرم مصرفی ساختمان مشاهده میشود که بنابر شرایط موجود در ساختمان باید توسط کاربر تکمیل شود.
جهت ورود مشخصات تاسیسات مکانیکی ساختمان با انتخاب آیکون جدید پنجره جدیدی به صورت زیر باز می
شود:

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -25پنجره مربوط به مشحصات تاسیسات مکانیکی ساختمان

کاربرد سیستم :در این قسمت کاربرد سیستم موردنظر با توجه به تامین سرمایش ،گرمایش ،سرمایش/گرمایش (دو
منظوره) و تامین آبگرم مصرفی تعیین میشود.
نوع بهره برداری :با توجه به اینکه سیستم مورد نظر به صورت سیستم اصلی در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد
و یا به جهت نامناسب بودن سیستم اصلی و یا دالیل دیگر به صورت کمکی در کنار سیستم اصلی مورد استفاده قرار
می گیرد ،نوع بهره برداری تعیین میشود.
گروه تاسیسات :با توجه به کاربرد سیستم ،گروه تاسیساتی سیستم مورد نظر از این قسمت انتخاب شود.
نوع سیستم :نوع سیستم تاسیساتی مورد نظر از این قسمت انتخاب شود.
گروه های تاسیساتی و انواع سیستم به صورت زیر هستند:
 آبگرمکن ها :آبگرمکن مرکزی ،آبگرمکن برقی فوری ،آبگرمکن برقی مخزن دار ،آبگرمکن خورشیدی،آبگرمکن گازی فوری ،آبگرمکن گازی مخزن دار

تابشی گازی
 پایانه های حرارتی :دریچه هواساز ،رادیاتور ،سرمایش از کف/سقف ،فن کویل ،گرمایش از کف ،هواساز29
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 -بخاری و شومینه :بخاری برقی ،بخاری گازی ،بخاری گازی صنعتی ،شومینه ،گرمایش تابشی برقی ،گرمایش

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

 چیلر و پکیج سرمایشی :پکیج سرمایشی ،چیلر تراکمی ،چیلر جذبی ،مینی چیلر زنت و کولر آبی :زنت ،کولر آبی -کولر و اسپلیت :اسپلیت ،اسپلیت مالتی پانل ،پمپ حرارتی ،داکت اسپلیت ،کولر پنجرهای

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

 -پکیج و بویلر :بویلر مرکزی ،پکیج گرمایشی

 مخازن و مبدل های آبگرم مرکزی :مبدل آبگرم مرکزی ،مخزن دو جداره ،مخزن کویل دارتعداد :تعداد سیستم موردنظر
ظرفیت :ظرفیت سیستم موردنظر
واحد :با توجه به نوع سیستم انتخابی ،واحد ظرفیت سیستم از این قسمت انتخاب شود.
اطالعات تکمیلی :با توجه به نوع سیستم انتخابی ،فرم اطالعات تکمیلی جهت بررسی بهتر سیستم تاسیساتی در نظر
گرفته شده است.
مشخصات سیستم های تاسیساتی دیگر نیز به همین ترتیب تکمیل می شود.
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شکل -26نمونه ای از تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات تاسیسات مکانیکی ساختمان

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

آیکون تایید ،فرایند ورود اطالعات وارد مرحله بعدی خواهد شد.
-4-4تاسیسات الکتریکی ساختمان
با تایید فرم اطالعات تاسیسات مکانیکی ساختمان ،پنجره ای به صورت زیر باز میشود:

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

پس از وارد کردن مشخصات مربوط به تمامی سیستم های تاسیسات مکانیکی موجود در ساختمان ،با کلیک بر

شکل  -27ورود اطالعات تاسیسات الکتریکی ساختمان

در این قسمت مشخصات تاسیسات الکتریکی ساختمان وارد می شود .به این صورت که در پانل سمت راست
مشخصات لوازم برقی موجود در ساختمان و در قسمت سمت چپ مشخصات سیستم روشنایی ساختمان وارد
میشود.
-1-4-4لوازم برقی :نوع و تعداد لوازم الکتریکی موجود در ساختمان
-2-4-4مشخصات سیستم روشنایی:

صورت زیر وارد میشود:
31
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با کلیک بر آیکون جدید پنجرهای به صورت زیر باز میشود که نوع ،توان و تعداد سیستم روشنایی ساختمان به

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -28وارد کردن مشخصات مربوط به سیستم روشنایی ساختمان

مشخصات تمامی سیستمهای روشنایی در ساختمان به همین ترتیب وارد میشود.

شکل  -29نمونه ای از تکمیل اطالعات مربوط به مشخصات تاسیسات الکتریکی ساختمان

پس از وارد کردن مشخصات مربوط به تمامی سیستم های تاسیسات الکتریکی موجود در ساختمان ،با کلیک بر
آیکون تایید فرآیند ورود اطالعات وارد مرحله نهایی خواهد شد.
www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

پس از تایید فرم مربوط به تاسیسات الکتریکی ساختمان ،مراحل ورود اطالعات ساختمان به اتمام رسیده و پس از
انجام محاسبات مربوطه توسط نرم افزار ،پنجره مربوط به نتایج محاسبات به صورت زیر باز می شود:

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-5-4ظرفیت سیستم و محاسبات بار

شکل -30ظرفیت سیستم و محاسبات بار

-1-5-4اتالف حرارتی به تفکیک اجزا ساختمان :در این قسمت بارهای گرمایشی و سرمایشی به تفکیک
جدارههای ساختمان و جهات مختلف نشان داده میشود .به عنوان مثال اتالف بار گرمایشی کلیه دیوارهای خارجی
ضلع جنوبی ساختمان.
-2-5-4محاسبات نهایی :بار سرمایشی و گرمایشی اجزا ساختمان ،بار سرمایشی و گرمایشی کل ساختمان و
همچنین ظرفیت سرمایشی و گرمایشی سیستمهای تاسیسات ساختمان با توجه به مشخصات سیستم وارد شده در
قسمت تاسیسات مکانیکی ساختمان نشان داده میشود.
www.behsa.ir
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روند بررسی مصارف انرژی در ساختمان و محاسبات مربوط به تعیین برچسب انرژی ساختمان در دو مرحله زیر
انجام میشود:
 -مرحله اول :ورود اطالعات قبضها

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

فصل پنجم :محاسبات برچسب انرژی

 مرحله دوم :محاسبات برچسب ساختمانها-1-5اطالعات قبضها
-1-1-5تعریف قبوض :جهت وارد کردن قبضهای ساختمان ،ابتدا باید قبضهای حاملهای انرژی مختلف به
صورت جداگانه تعریف شوند .همانطور که در شکل  31مشاهده میشود ،با کلیک بر روی آیکون تعریف قبوض از
پانل سمت راست ،و کلیک بر روی آیکون جدید از منوی باالیی ،پنجره جدیدی به نام "تعریف قبض" باز میشود.

شکل -31تعریف قبوض

اطالعات ساختمان تکمیل شده باشد.
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توجه :جهت تعریف قبض و انجام محاسبات مربوط به تحلیل مصارف انرژی ساختمان ،ابتدا حتما باید مرحله

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

در این قسمت همانطور که در شکل  32مشاهده میشود ،ابتدا ساختمان موردنظر از منوی کرکرهای ساختمان انتخاب

شکل -32انتخاب ساختمان در پنجره تعریف قبض

سپس اطالعات مربوط به تعداد واحدهای ساختمان ،تعداد کنتور آب ،برق ،گاز و تعداد خطوط تلفن تکمیل شود.
www.behsa.ir
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کرکرهای نوع قبض ،نوع قبض مورد نظر جهت تعریف انتخاب شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

با کلیک بر روی آیکون جدید مطابق شکل  33پنجره جدیدی به نام "نوع قبض" باز می شود که در آن از منوی

شکل -33نوع قبض

پس از انتخاب نوع قبض ،فرم اطالعات قبض مربوطه تکمیل شود .این اطالعات برای هر کنتور یا خط تلفن در
ساختمان به صورت جداگانه وارد شود.
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

داده شدهاست بر روی آیکون قبض جدید از نوار ابزار باالیی کلیک کرده و پنجره جدیدی باز میشود که در آن می
توان اطالعات قبوض ساختمان را وارد نمود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-2-1-5قبض جدید :برای وارد کردن اطالعات قبوض ،پس از تعریف انواع قبض ،همانطور که در شکل  34نشان

شکل -34وارد کردن اطالعات قبض جدید

-1-2-1-5قبض آب
در شکل  ، 35نمونهای از فرم تکمیل شده قبض آب مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود ،تمامی اطالعات
مندرج در قبض آب در این فرم آورده شدهاست که باید توسط کاربر تکمیل شود .پس از تکمیل قبض ،با کلیک بر
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روی آیکون تایید اطالعات ذخیره میشود.
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -35نمونه تکمیل شده قبض آب

 -2-2-1-5قبض برق
در شکل  ،36نمونه ای از فرم تکمیل شده قبض برق مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود ،تمامی اطالعات

روی آیکون تایید اطالعات ذخیره میشود.
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مندرج در قبض برق در این فرم آورده شده است که باید توسط کاربر تکمیل شود .پس از تکمیل قبض ،با کلیک بر

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل  -36نمونه تکمیل شده قبض برق

-3-2-1-5قبض گاز
در شکل  ،37نمونه ای از فرم تکمیل شده قبض گاز مشاهده میشود .همانطور که مشاهده می شود ،تمامی اطالعات

روی آیکون تایید اطالعات ذخیره میشود.
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مندرج در قبض گاز در این فرم آورده شده است که باید توسط کاربر تکمیل شود .پس از تکمیل قبض ،با کلیک بر

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل  -37نمونه تکمیل شده قبض گاز

-4-2-1-5قبض تلفن
در شکل  ،38نمونهای از فرم تکمیل شده قبض تلفن مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود ،تمامی اطالعات
مندرج در قبض تلفن در این فرم آورده شده است که باید توسط کاربر تکمیل شود .پس از تکمیل قبض ،با کلیک بر
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شکل  -38نمونه تکمیل شده قبض تلفن

-3-1-5تفکیک قبوض :پس از تایید فرم مربوط به اطالعات قبض ،مصارف دوره برای ماههای موجود در آن دوره
تفکیک شده و به صورت شکل  39قابل مشاهده میباشد.
www.behsa.ir
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شکل -39تفکیک قبوض

-2-5محاسبات برچسب انرژی ساختمانها:
پس از تکمیل اطالعات قبوض یک ساختمان ،می توان رده برچسب انرژی ساختمان را به روش زیر تعیین کرد.
با کلیک بر روی آیکون برچسب انرژی از نوار ابزار باالیی مطابق شکل  ،40پنجره جدیدی به نام محاسبات برچسب
باز می شود:

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -40پنجره محاسبات برچسب

در این پنجره اطالعات موردنیاز به صورت زیر تکمیل شود:
ساختمان :از منوی کرکرهای نام ساختمان مورد نظر برای محاسبه برچسب انتخاب شود .بدیهیست اطالعات
ساختمان و قبوض مربوط به ساختمان باید از قبل تکمیل شده باشند.
نوع کاربری :نوع کاربری ساختمان مورد نظر انتخاب شود.
سال مرجع :سال مورد نظر برای محاسبه برچسب بوده که از اطالعات قبوض مربوط به همان سال برای محاسبات
استفاده میکند.
توجه :پس از تکمیل اطالعات جهت انجام محاسبات بر روی آیکون تایید کلیک شود.
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در نهایت پس از انجام محاسبات مربوطه برچسب انرژی ساختمان به صورت شکل  41نشان داده میشود.

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -41برچسب انرژی ساختمان

www.behsa.ir
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در این فصل نحوه تهیه گزارش از خروجی ها به صورت نمودار و جدول شرح داده میشود.
پس از انتخاب زبانه گزارش ها از نوار ابزار سمت راست ،پانل مربوطه همانطور که در شکل  42نشان داده شدهاست
ارائه می شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

فصل ششم :گزارش های تحلیلی و مدیریتی

شکل -42منوی گزارش

www.behsa.ir
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-1-1-6محاسبات برچسب انرژی ساختمان ها :گزارش مربوط به رده انرژی ساختمانها که در قسمت قبلی به
طور کامل ذکر شد.
-2-1-6شاخص بهای مصرفی :شاخص بهای مصرفی به صورت نسبت بهای مصرفی برق ،گاز و آب نسبت به

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-1-6برچسب انرژی ساختمان

زیربنا برای ساختمانهای مختلف .موارد نام ساختمان ،سال و نوع قبض از نوار ابزار باالیی قابل فیلتر شدن هستند.

شکل -43شاخص بهای مصرفی

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-3-1-6شاخص مصرف برق و گاز :به صورت مجموع مصارف برق و مصارف گاز بر واحد زیربنای ساختمان

شکل -44شاخص مصرف برق و گاز

-2-6گاز
کلیه نمودارها و گزارشات مربوط به مصرف گاز که شامل موارد زیر میشود.
-1-2-6نمودار مصرف ساالنه گاز :مصرف گاز برای ماههای مختلف برای یک سال
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شکل -45نمودار مصرف ساالنه گاز

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

مصرفی

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-2-2-6نمودار تفکیک مصارف گاز :درصد مصارف گاز به تفکیک مصرف در بخش گرمایش ،سرمایش و آبگرم

شکل -46نمودار تفکیک مصارف گاز

-3-2-6نمودار بهای ساالنه گاز مصرفی :بهای مصرفی گاز برای ماه های مختلف برای یک سال
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شکل -47نمودار بهای ساالنه گاز مصرفی

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

کلیه نمودارها و گزارشات مربوط به مصرف برق
-1-3-6نمودار تغییرات ماهانه ضریب توان :تغییرات ماهانه ضریب توان برای یک ساختمان در یک سال.
توجه :در صورت صفر بودن مصرف راکتیو ،ضریب توان  1محاسبه می شود.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-3-6برق

شکل -48نمودار تغییرات ماهانه ضریب توان

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-2-3-6نمودار مصرف ساالنه برق :تغییرات مصرف برق ماهانه در یک سال برای ساختمان

شکل -49نمودار مصرف ساالنه برق

-3-3-6نمودار تفکیک مصارف برق :درصد مصارف برق به تفکیک مصرف در بخش گرمایش ،سرمایش ،روشنایی
و تجهیزات الکتریکی
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شکل -50نمودار تفکیک مصارف برق

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-4-3-6نمودار بهای ساالنه برق مصرفی :بهای مصرفی برق برای ماههای مختلف برای یک سال

شکل -51نمودار بهای ساالنه برق مصرفی

-5-3-6نمودار تغییرات ماهانه دیماند خوانده شده :دیماند خوانده شده در ماه های مختلف در طول یک سال
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شکل -52نمودار تغییرات ماهانه دیماند خوانده شده

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

میان باری در ماه های مختلف در یک سال

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-6-3-6نمودار مصارف ساالنه برق در تعرفه های مختلف :تغییرات مصارف برق در ساعات کم باری ،اوج بار و

شکل -53نمودار مصارف ساالنه برق در تعرفه های مختلف

-4-6آب
-1-4-6تحلیل قبوض آب

www.behsa.ir

شکل -54تحلیل قبوض آب
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Fax:021-66086738

Tel:021-66086739

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-2-4-6نمودار متوسط مصرف ماهانه آب :تغییرات مصرف آب ماهانه در یک سال برای ساختمان

شکل -55نمودار متوسط مصرف ماهانه آب

-5-6مشخصات بخشهای اصلی و تاسیسات ساختمان
نمودارهای مربوط به مشخصات معماری و تاسیسات ساختمان که شامل موارد زیر می شود.
-1-5-6لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان :گزارشی از لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان ها به همراه تعداد و
ظرفیت آنها

www.behsa.ir
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نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان
ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

شکل -56لیست تاسیسات مکانیکی ساختمان

-2-5-6مشخصات پنجره ها و بازشوهای ساختمان :گزارشی از مشخصات کلیه پنجره ها و بازشوهای ساختمانها
به همراه مساحت کل
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شکل -57مشخصات پنجره ها و بازشوهای ساختمان

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

ساختمان از اجزا مختلف

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

-3-5-6تفکیک بار گرمایشی ساختمان :به صورت نمایش بار گرمایشی کل ساختمان و میزان تلفات بار گرمایشی

شکل -58نمودار تفکیک بار گرمایشی ساختمان

-4-5-6تفکیک بار سرمایشی ساختمان :به صورت نمایش بار سرمایشی کل ساختمان و میزان تلفات بار سرمایشی
ساختمان از اجزا مختلف
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شکل -59نمودار تفکیک بار سرمایشی ساختمان

نرم افزار مدیریت انرژی ویژه ساختمان

دارد.

ویرایش دو ،اردیبهشت ماه 1396

توجه :همانطور که در شکل نشان داده شدهاست ،امکان چاپ و ذخیره سازی گزارش ها به فرمتهای مختلف وجود

شکل  -60چاپ گزارش
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