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  تجاري  وخانگی مشترکین لعمل نحوه تعامل بادستورا
  در جهت بهینه سازي الگوي مصرف و کاهش پیک بار

 

 مقدمه
که اکثر تعداد مشترکین کشور را تشکیل داده و سهم  تجاري  ومشترکین خانگی

مهمی از مصرف را نیز بعهده دارند، داراي اهمیت ویژه اي از دیدگاه اجتماعی و 
هنگی بر این دسته از مشترکین اثر قاطعی بر مدل مصرف کل اثر فر. فرهنگی هستند

شرکتهاي راهنمایی براي این دستورالعمل . کشور و دیگر مشترکین خواهد داشت
  .  می باشد تجاري  وخانگیمشترکین  نحوه تعامل با توزیع در  زمینه

  :هدف .1

در  توزیعهدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، ارائه راهنمایی براي شرکتهاي 
 . می باشددر جهت بهبود الگوي مصرف برق  تجاري  وتعامل با مشترکین خانگی

 :اجراءمحدوده  .2

 توزیع بوده و مورد استفاده مدیریت هاي این دستورالعمل در شرکتاجرامحدوده 
و واحدهاي خدمات  روابط عمومی ،ارشد شرکت، واحدهاي مدیریت مصرف

 .می باشدمشترکین 

 :مفاهیم .3

--- 
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 :ئولیتهامس .4

هدایت، جمع آوري  مسئولیت :دفتر مدیریت مصرف معاونت هماهنگی توزیع توانیر
نظارت عالیه بر اجرایی شدن این دانش و تجارب شرکتهاي توزیع در این زمینه و 

 .داردرا بعهده دستورالعمل در شرکتهاي توزیع 

ت حصول هدایت و هماهنگی و نظارت عالیه جهمسئولیت  :توزیععامل شرکت مدیر 
و اثربخشی تعامالت  تجاري  ومشترکین خانگیاطمینان از بهبود الگوي مصرف برق 

 .را بعهده دارد در این زمینه آنهابا 

 بکارگیري روشهاي مناسب جهت مسئولیت : شرکت توزیعواحد مدیریت مصرف
را در محدوده تحت  تجاري  ومشترکین خانگیتوسعه فرهنگ بهینه مصرف برق 

 .هده داردپوشش شرکت بع

 مسئولیت مشارکت با واحد مدیریت مصرف در :واحد روابط عمومی شرکت توزیع
ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه برق براي مشترکین و سنجش اثربخشی آن از طریق 

 .بعهده داردرا فعالیتهاي نظرسنجی 

 مسئولیت مشارکت با واحد مدیریت مصرف در اطالع رسانی :واحد خدمات مشترکین
 .ن در مورد روشهاي بهبود الگوي مصرف را بعهده داردبه مشترکی

 مسئولیت مشارکت و همکاري با واحد مدیریت :واحد بهره برداري و دیسپاچینگ
مصرف در زمینه مانیتورینگ و نصب ثبات براي برداشت اطالعات از وضعیت بار و 

 .مصرف مشترکین را بعهده دارد
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 :شرح عملیات .5

شترکین خانگی و تجاري بطور معمول درصد باالیی از با توجه به اینکه تعداد م
مشترکین در هر شرکت توزیع را تشکیل داده و از سهم باالي مصرف نیز 
برخوردارند، اقدامات فرهنگی و آگاهی مشترکین میتواند اثر مناسبی بر رفتار کل 

 .مشترکین داشته باشد
 

 :مشترکیناقدامات مورد نیاز شرکتهاي توزیع در تعامل با  .5,1

به منظور اینکه صرف منابع مرتبط با فعالیتهاي مدیریت مصرف بنحو مناسب 
انجام شده و سبب اثربخشی هر چه بیشتر در کاهش پیک بار و اصالح الگوي 
مصرف شود، الزم است نحوه تعامل با مشترکین متناسب با نوع مشترکین و 

الزم ینه در این زم. سهم آنها در مصرف و پیک بار روز و شب صورت گیرد
تعامل مناسب با مشترکین است شرکتهاي توزیع اقدامات زیر را در جهت ایجاد 

 :انجام دهنداصالح الگوي مصرف برق راستاي در 

شناسایی، طبقه بندي، اولویتگذاري و ایجاد بانک اطالعاتی  .5,1,1
ور ایجاد تعامل شرکتهاي توزیع الزم است به منظ: بهینه سازي مصرف
گذاري  بت به شناسایی، طبقه بندي و اولویت، نسمناسب با مشترکین

اقدام نموده و ضمن بررسی اطالعات به تفکیک تعرفه ها مشترکین 
مشترکین بزرگ و پرمصرف مصرف دوره هاي قبل، بانک اطالعاتی از 

 همچنین ظرفیتهاي موجود مشترکین .دنایجاد نمای) به تفکیک تعرفه ها(را 
بانک  بط میتواند بخشی از براي تولید برق و سایر اطالعات مرت

 :این بانک میتواند در موارد زیر استفاده شود. اطالعاتی باشد

 انتخاب روشهاي مدیریت مصرف متناسب با مشترکین .5,1,1,1
 تمرکز بر مشترکین موثرتر در کاهش پیک امکان انتخاب و  .5,1,1,2
 نحوه اطالع رسانی به مشترکین .5,1,1,3
 مطالعه اثربخشی روشها .5,1,1,4
توسط مشترکین در زمان بکارگیري ظرفیتهاي تولید برق  .5,1,1,5

 پیک
5,1,1,6. .... 

 
به : مطالعه الگوي مصرف مشترکین به تفکیک نوع تعرفه ها .5,1,2

منظور رفتار هر چه آگاهانه تر بامشترکین در بهبود الگوي مصرف آنها 
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، »دستورالعمل نحوه مدیریت اطالعات و پتانسیل سنجی«و با توجه به 
نوع تعرفه ها نیاز است نمونه گیري مناسبی از مشترکین به تفکیک 

 .شناسایی شود و الگوي مصرف آنها شدهانتخاب 

 لوازم اندازه گیريتوسعه نظام چندتعرفه اي و بکارگیري  .5,1,3
 وجود یا عدم مشترکین والزم است وضعیت لوازم اندازه گیري : مناسب

وجود نظام چندتعرفه اي در مورد آنها بررسی شده و در صورت عدم 
 :دامات زیر صورت گیردوجود طی برنامه کوتاه مدتی اق

برق با اولویت مشترکین مشترکین کلیه  با توجه به اینکه .5,1,3,1
 یا (AMI)هوشمند الزم است داراي لوازم اندازه گیري پرمصرف 
باشند، شرکت توزیع الزم است ضمن شناسایی چندتعرفه 

با اولویت مشترکین دیماندي و (مشترکین و اولویتگذاري آنها 
 نوع لوازم را در برنامه زمانبندي ، موارد فاقد این)پرمصرف

 تدریجی آنها اقدام مناسب اولویتگذاري نموده و نسبت به تعویض
در صورتیکه در مورد مشترکین دیماندي و پر مصرف ( .نماید

لوازم اندازه گیري این مشترکین، قابلیت محاسبه چندتعرفه را 
 طی برنامه کوتاه مدت نسبت به تعویضالزم است نداشته باشد، 

 ).این لوازم اقدام و نظام چندتعرفه در مورد آنها اجراء شود

الزم است در مورد مشترکینی که داراي نظام چندتعرفه  .5,1,3,2
لوازم اندازه گیري چند تعرفه و یا هوشمند هستند بالفاصله اجراء 

 .شود

 پیک براي مشترکین مختلف ممکن است متفاوت ساعات .5,1,3,3
شترکین و الگوي باشد و الزم است متناسب با ماهیت مصرف م

 اعمال تعرفه پیک بطور مثال. (مصرف آنها این ساعات تعیین شود
از « الزم است براساس ساعات پیک روز براي مشترکین اداري

 ولی براي مشترکین تجاري  مدنظر قرار گیرد»15 الی 11ساعت 
 ).پیک شب مدنظر می باشد

 

اطالع : اطالع رسانی در مورد روشهاي بهبود الگوي مصرف .5,1,4
رسانی در زمینه مدیریت مصرف الزم است متناسب با نوع مشترکین، 

شرکتهاي توزیع . سهم مصرف و اهمیت آنها در پیک بار صورت گیرد
 الزم است هر ساله در مورد ضرورتها و روشهاي بهبود الگوي مصرف
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میتواند شامل این اطالع رسانی . دنآنها اطالع رسانی نمایمشترکین، به 
اطالع رسانی به انواع مشترکین به شرح زیر . اشدروشهاي مختلف ب

 :پیشنهاد میشود

 موثرترین روش :مشترکین خانگیروشهاي اطالع رسانی به  .5,1,5
اطالع رسانی به مشترکین خانگی از طریق صدا و سیما بوده که بخشی 

 و در سطح ملی از طریق صدا و استاز این وظیفه بعهده شرکت توانیر 
رد ولی شرکتهاي توزیع در موارد زیر نیز سیما این کار صورت می گی

 :اقدامات موثري میتوانند انجام دهند

پخش برنامه هاي مدیریت مصرف از طریق صدا و سیماي  .5,1,5,1
 استانی

 جراید محلی و استانیدرج شعارهاي مدیریت مصرف در  .5,1,5,2
 ارسال بروشورهاي اطالع رسانی به همراه قبوض برق .5,1,5,3
 اطالع رسانی از طریق صورتحسابهاي برق .5,1,5,4
 اطالع رسانی در مناسبتهاي مختلف .5,1,5,5
 اطالع رسانی از طریق مامورین تشخیص .5,1,5,6
در ارتباط با مجتمع هاي مسکونی امکان تعامل مستقیم با  .5,1,5,7

هیئت مدیره ساختمانها و اطالع رسانی به آنها میتواند مدنظر قرار 
 .گیرد

 عالوه بر :روشهاي اطالع رسانی به مشترکین تجاري و اداري .5,1,6
 :زیر نیز میتواند مورد استفاده قرار گیردروشهاي فوق موارد 

 مذاکره با اصناف مختلف .5,1,6,1
و جلب مراجعه حضوري به مشترکین و اطالع رسانی  .5,1,6,2

 آنها در این زمینه مشارکت 
 تدوین بروشورهاي اطالع رسانی و کتابچه هاي راهنما .5,1,6,3
 سمینارها و جلسات مشاوره مدیریت مصرفبرگزاري  .5,1,6,4
اي تجاري و اداري و مراجعه به هیئت مدیره هاي مجتمع ه .5,1,6,5

   اطالع رسانی ویژه به آنها
 

به  شرکتهاي توزیع :ارائه خدمات مشاوره مدیریت مصرف .5,1,7
روشهاي مختلف میتوانند به ارائه خدمات مشاوره مدیریت مصرف 

 :بپردازند
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براي کلیه مشترکین بویژه مشترکین خانگی، از طریق  .5,1,7,1
 یا متوسط مصرف(قبوض برق موارد عدم رعایت الگوي مصرف 

و ) مصارف در زمان پیک براي مشترکین داراي نظام چندتعرفه
 .میزان جرائم یا صرفه جویی امکانپذیر اطالع رسانی شود

ظرفیت مشاوره حمایت جهت شکل گیري و توسعه  .5,1,7,2
 مدیریت مصرف

بکارگیري واحد یا فردي جهت مشاوره مصرف در  .5,1,7,3
 امورهاي برق

در این ( ارائه مشاوره مصرف به مشترکین با مصارف باال .5,1,7,4
پرمصرف مشترکین ضمن شناسایی ، تواند زمینه شرکت توزیع می

 با فعالیتهاي ، داراي سهم مصرف باال در زمان پیک روز یا شبو
مشاوره مصرف یا ممیزي انرژي امکان کاهش مصرف آنها را در 

   .)زمان پیک فراهم سازد
شرکت توزیع میتواند با تحلیل عملکرد مصرف کننده هاي  .5,1,7,5

 مجتمع ها، آنها را از نحوه رفتار در مصرف برق و بزرگ و
 .چگونگی کاهش هزینه ها و جرائم آگاه نماید

  شرکتهاي توزیع:استفاده از ظرفیت مقامات محلی و استانداریها .5,1,8
 ائمه جمعه، ظرفیت مقامات ،استانداریها(با بکارگیري ظرفیتهاي مختلف 

د رفتار مصرف برق، اطالع رسانی و اهمیت بهبونسبت به ) ... محلی و 
 . آگاهی و حساسیت الزم را ایجاد نمایند

 از جمله اقدامات مهم قابل اجراء :ارتباط با سازمان نظام مهندسی .5,1,9
توسط شرکتهاي توزیع ایجاد تعامل مناسب با سازمان نظام مهندسی در 
استانهاي تحت پوشش است تا بتوان با اطالع رسانی و پیاده سازي 

 بهینه سازي انرژي در ساختمان و آموزشهاي راهکارهاي مرتبط با
مورد نیاز در این زمینه براي متخصصین و اقشار مختلف جامعه، در 

 .بهینه سازي مصرف در ساختمانها اقدامات موثري انجام داد

صدا و سیما و رسانه هاي ارتباط جمعی استانی و استفاده از   .5,1,10
گاهی و روشهاي آایجاد  یکی از اقدامات مناسب و موثر جهت :محلی 

اصالح الگوي مصرف برق، استفاده از صدا و سیما و رسانه هاي 
 .ارتباط جمعی استانی و محلی است
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 الزم است شرکت :نظارتهاي دوره اي توسط بازرسین برق .5,1,11
توزیع به ایجاد نظام نظارتی و ممیزي انرژي در جهت بهبود الگوي 

ت و رعای) اولویت مشترکین پرمصرفبا (مصرف مشترکین 
دستورالعملهاي مرتبط طی برنامه زمانبندي مناسب و با استفاده از 

 :روشهاي زیر اقدام نماید

براي مشترکین  (کنترل مصارف بویژه در ساعات پیک .5,1,11,1
تجاري در پیک شب و براي مشترکین اداري و صنایع در پیک روز 

 )و همچنین مجتمع هاي مسکونی، تجاري و اداري

 بازرسی هاي دوره اي و موردي .5,1,11,2

 جهت جلب مشارکت واحدهاي برقبکارگیري واحدهاي ارشاد  .5,1,12
 شرکت توزیع با ایجاد واحدهاي ارشاد مصرف :تجاري و مجتمع ها

برق میتواند در ساعات پیک به راهنمایی و مشاوره به واحدهاي 
 .پرمصرف و ترغیب آنان به بهبود الگوي مصرف کمک نماید

ر در زمینه اصالح ایجاد نظام انگیزشی و تعیین سازمانهاي برت .5,1,13
شرکت توزیع میتواند از مشوقهاي مختلف جهت  :الگوي مصرف برق

بهبود الگوي مصرف و پیشگیري از مصرف مشترکین در زمان پیک 
از جمله اقدامات مناسب، تعریف روش شناسایی و . استفاده نماید

برتر در خصوص رعایت و بهبود الگوي مصرف برق مشترکین ارزیابی 
این زمینه شرکتهاي توزیع میتوانند نحوه ارزیابی و نحوه در . می باشد

 .تشویق پیشنهادي را پس از تایید شرکت توانیر اجراء نمایند

بکارگیري محدودکننده ها جهت پیشگیري از مصرف بیش از  .5,1,14
میتواند با  شرکت توزیع :دیماند و محدودیت در زمان مصرف

محدودیت مصرف بکارگیري محدودکننده هاي مناسب نسبت به ایجاد 
و ) بویژه چاههاي کشاورزي(در زمان پیک براي برخی مشترکین 

 در این زمینه براي .پیشگیري از مصارف بیش از دیماند استفاده نماید
مشترکین بزرگ که از سهم مصرف باالیی در پیک برخوردارند استفاده 

) قبه عنوان مثال کنتور هوشمند آب و بر(از لوازم اندازه گیري هوشمند 
 .که امکان کنترل مصرف را فراهم می سازد میتوان استفاده نمود

 شرکت توزیع عالوه بر اطالع رسانی :توسعه تجهیزات پربازده .5,1,15
در مورد لوازم برقی با بازدهی باالتر و معرفی برچسبهاي انرژي و اثر 
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 الگوي مصرف برقمجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح 
  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر

 تعامل با مشترکین خانگی و تجاري در جهتنحوه 
  مصرف و کاهش پیک بارزي الگويبهینه سا 

آنها در کاهش صورتحسابهاي برق، الزم است همکاري الزم در توزیع 
 مورد تاکید ور مشترکین برق به لوازم برقی پربازده و دسترسی ساده ت

 .  را انجام دهد)از جمله المپهاي کم مصرف(توانیر 

هاي توزیع   شرکت:مولدهاي برق مجتمع هااستفاده از ظرفیت  .5,1,16
توانند در جلسات مشترك با نمایندگان مجتمع ها به توافق الزم جهت  می

همچنین آنان را به و دست یابند عدم استفاده از برق شبکه سراسري 
ویژه براي تجهیزات تبریدي و ه ب(ولدهاي برق مجتمع از ماستفاده 

 در ارتباط با مجتمع هاي تجاري و .ترغیب نمایند) تجهیزات برقی مشاع
اداري جلسات مشترك با اصناف میتواند نسبت به بهبود الگوي مصرف 

ت مجتمع ها کمک واحدهاي تجاري مختلف عالوه بر بکارگیري ظرفی
 . نماید

 CCHP و CHPزمینه سازي توسعه بکارگیري سیستمهاي  .5,1,17
 با توجه به اینکه سیستمهاي فوق :در مجتمع هاي مسکونی و تجاري

شرکتهاي توزیع امکان استفاده بهینه از انرژي را فراهم میسازد، 
با اطالع رسانی صحیح و ارائه مشاوره به مجتمع هاي مسکونی میتوانند 

 .اري در توسعه این سیستمها اقدامات موثري انجام دهندو تج

انرژي (اطالع رسانی در بکارگیري انرژیهاي تجدیدپذیر  .5,1,18
 از جمله راهکارهاي بسیار مناسب که در کاهش :...)خورشیدي، باد و 

سوختهاي فسیلی موثر بوده و با بکارگیري ظرفیتهاي طبیعی امکان رفع 
ه انرژي مورد نیازشان را برطرف بخشی از نیازهاي مصرف کنندگان ب

 در این زمینه .می نماید، استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر است
شرکتهاي توزیع با ارائه مشاوره در خصوص تجهیزات، نحوه بکارگیري 
و هزینه هاي آن و اطالع رسانی مناسب میتوانند اقدامات موثري در این 

 .خصوص انجام دهند

 شرکت :هاي مدیریت مصرفمطالعات سنجش اثربخشی روش .5,1,19
توزیع الزم است در تعامل با مشترکین، نسبت به سنجش میزان 
اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف بکاررفته با نمونه هاي آماري 

 .مناسب اقدام نماید
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  مصرف و کاهش پیک بارزي الگويبهینه سا 

 :برخی نکات راهنما جهت اصالح الگوي مصرف برق مشترکین .5,2

ورد اشاره قرار در اینجا برخی عوامل اصلی موثر بر میزان مصرف مشترکین م
شرکتهاي توزیع الزم است . گرفته و اقدامات قابل اجراء در این زمینه بیان میشود

با توجه به موارد ارائه شده در خصوص فعالیتهاي قابل اجراء توسط مشترکین 
برق و همچنین تجارب خود به تدوین راهنما براي مشترکین اقدام نموده و اطالع 

 . انجام دهندرسانی الزم را در این خصوص
عوامل اصلی موثر بر میزان و نحوه مصرف مشترکین را میتوان در موارد زیر 

 :طبقه بندي نمود
 )مسکونی، تجاري یا اداري(ساختمان  •
 تجهیزات برقی •
 رفتار مصرف مشترکین •
 نظام ارتباطی با مشترکین •

در ادامه برخی اقدامات قابل اجراء که در جهت بهینه سازي مصرف برق به 
 :ل فوق اثر می گذارد بیان میشودعوام

 با طبیعت و ساختمانتناسب رعایت ضوابط مدیریت انرژي و  .5,2,1
اعم از (یکی از مهمترین عواملی که مصرف انرژي  :شرایط منطقه اي

را میتواند به میزان بسیار زیادي افزایش ) الکتریکی و سوختهاي فسیلی
آن با وضعیت دهد، وضعیت ساختمانها از نظر تبادل انرژي و تناسب 

به دلیل عدم رعایت استانداردهاي . طبیعت و شرایط آب و هوایی است
مرتبط با مدیریت انرژي در ساختمانها، نقاط گرمسیر در تابستان و 

از جمله  .نقاط سردسیر در زمستان تلف کننده عمده انرژي خواهند بود
 :اقدامات قابل اجراء در این زمینه عبارتند از

 موثر از جمله فعالیتهاي: ر ساختمانهابهبود روشنایی د .5,2,1,1
در . ، اصالح سیستم روشنایی ساختمانها استدر میزان مصرف

 :برخی فعالیتهاي مرتبط عبارتند ازاین زمینه 

تعویض کلیه المپهاي پرمصرف با المپهاي پربازده از قبیل  •
 .... و T5 ،LEDالمپهاي کم مصرف، فلورسنت 

نوع سرچراغها که روشنایی دقت به محل قرار گرفتن المپها و  •
 .مورد نیاز را با تعداد کمتر المپ برآورده کند
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  مصرف و کاهش پیک بارزي الگويبهینه سا 

 بکارگیري رنگهاي روشن در محیط کار •

استفاده از نورهاي موضعی در محل هاي مصرف بجاي روشن  •
 نمودن کلی محیط

استفاده از نور طبیعی بویژه در پیک روز و خاموش نمودن  •
 چراغهاي غیرضرور

  و پنجره ها جهت استفاده از نور طبیعیتوجه به طراحی ساختمان •

استفاده از سنسورهاي حرکتی و تایمر جهت خاموش شدن المپها  •
 .در زمانیکه به روشنایی نیازي وجود ندارد

 19 مبتنی بر مبحث  ساختمانعایق بنديبهبود سیستم  .5,2,1,2
و بکارگیري راهکارهاي اجرایی آن در ) مقررات ملی ساختمان(

مهمترین عامل مصرف بی رویه : واییاقلیم هاي مختلف آب و ه
مناسب ساختمانها و  عایق بندي انرژي در ساختمانها، ضعف در 

بکارگیري روشهاي مناسب ایزوله نمودن درب .  انرژي استلتباد
و پنجره ها و دیوارها عامل بسیار مهمی در کاهش مصرف انرژي 

از جمله اقدامات مناسب در این زمینه . در کشور خواهد بود
 :ارتند ازعب

بکارگیري درب و پنجره هاي مناسب و شیشه دو جداره که امکان  •
در مواردیکه امکان تعویض درب ها . (تبادل انرژي را حداقل نماید

و پنجره ها وجود ندارد، بکارگیري روشهاي مناسب جهت عدم 
 .)امکان تبادل انرژي از درزها میتواند کمک کننده باشد

 عامل بسیار موثري در کاهش مصرف ایزوله نمودن دیوارها، نیز •
بکارگیري الیه هاي پشم شیشه و دیگر روشهاي . انرژي است

ایزوله نمودن دیوارها بسادگی حجم باالیی از مصرف انواع انرژي 
 .بویژه انرژي الکتریکی را در تابستان و زمستان کاهش خواهد داد

کاهش ورود آفتاب در مناطق گرمسیر بویژه در تابستان عامل  •
 .دیگري براي کاهش مصرف انرژي توسط خنک سازهاست

از جمله کانالهاي مرتبط با شومینه، ( کانالها و درزها عایق بندي •
از جمله مواردي است که ...) کانالهاي مرتبط با عبور تاسیسات و 
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از به هدر رفتن انرژي در تابستان و زمستان براي جلوگیري 
  .میتواند موثر باشد

 

 جایگزین استفاده از ریسه هاي المپ در بکارگیري روشهاي .5,2,2
 در اعیاد میتوانند )بویژه مشترکین تجاري و اداري(مشترکین : اعیاد

بجاي استفاده از ریسه هاي با المپهاي پرمصرف از روشهاي زیر جهت 
 :کاهش و یا حذف مصرف برق در اعیاد استفاده نمایند

 بکارگیري پارچه ها و پرچمهاي رنگی و زیبا •

  از تزئینات رنگیاستفاده •

 LEDبا المپ استفاده از ریسه هاي  •

 میتوانند با يادارواحدهاي مختلف تجاري و : تغییر ساعات کار .5,2,3
توجه به شرایط استان بویژه در استانهاي با آب و هواي گرم، با تغییر 
ساعات کاري و نیاز کمتر به روشنایی و سیستمهاي تبرید در کاهش 

در مواردیکه . ایسته اي بنمایندمصرف در زمان پیک روز کمک ش
سازمانها داراي شیفت کار هستند، میتوانند با ایجاد فاصله زمانی بین 

 .شیفتهاي کاري در زمان پیک، حتی االمکان از مصرف برق بکاهند

خنک کننده و گرم (افزایش هوشمندي در سیستمهاي تبرید  .5,2,4
احدهاي با توجه به اینکه بخش مهمی از انرژي مصرفی در و: )کننده

اداري بدلیل سیستم سرمایش و گرمایش است و دربرخی اوقات این 
سیستمها حتی در صورت عدم حضور کارکنان در آن ساختمان نیز 
مشغول بکار هستند، پیشنهادات زیر میتواند از مصرف بی فایده انرژي 

 :در این موارد جلوگیري به عمل آورد

که در  عامل بسیار مهمی است اتاستفاده از ترموست .5,2,4,1
صورت وجود دماي مناسب در ساختمان میتواند براي مدتی از 

 . کارکردن سیستم تبرید جلوگیري نماید

 مرتبط با سیستمهاي حضورياستفاده از سنسورهاي  .5,2,4,2
تبرید ساختمان میتواند در صورت عدم حضور کارکنان در 
ساختمان، این تاسیسات را بصورت موضعی یا کلی خاموش 
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ماده بکار نگه داشته و از صرف انرژي بیشتر نموده یا در حالت آ
 .جلوگیري نماید

ایجاد آگاهی درون سازمانها به منظور خاموش کردن  .5,2,4,3
 سیستمهاي تبریدي در پایان ساعات کاري 

از جمله اقدامات : عدم حضوردر زمان کاهش مصرف انرژي  .5,2,5
بسیار مهمی که میتواند اثر مناسبی در کاهش مصرف برق داشته باشد 

 :ن به موارد زیر اشاره نمودمی توا

ایجاد آگاهی و آموزش به براي مشترکین اداري و تجاري  .5,2,5,1
بویژه نزدیک (همراه نصب دستورالعملهاي ساده بر روي دیوارها 

میتواند عالوه بر نحوه مصرف مناسب از تجهیزات ) درب خروجی
برقی، از فراموشی کارکنان براي خاموش نمودن سیستم روشنایی 

در زمان خروج آنها جلوگیري ... ید یا رایانه ها و و سیستم تبر
 .نماید

در مورد مشترکین خانگی توسعه فرهنگ بهینه سازي  .5,2,5,2
مصرف از اهمیت باالیی برخوردار است در این موارد توصیه و 

 :آموزش نکات زیر حائز اهمیت است

هاي تبرید به هنگام خروج از خانه یا محل کار  سیستم .5,2,1,1,1
ت حداقل مصرف انرژي قرار داده  و یا در حالشودخاموش 

 .شود

 .ها خاموش شوند کلیه چراغ .5,2,1,1,2

 .رایانه و دیگر تجهیزات برقی خاموش شوند .5,2,1,1,3

آماده صورت عدم نیاز سریع به تجهیزاتی که در حالت در  .5,2,1,1,4
 هستند میتوانید آنها را کامال خاموش (Standby)به کار 
 . نمایید

توجه به اینکه با  : و تجهیزات برقی مرتبطاستفاده از رایانه ها .5,2,6
در برخی موارد رایانه ها و تجهیزات جانبی آنها از قبیل چاپگرها و 

حتی در زمان عدم بکارگیري آنها براي مدت طوالنی ... اسکنرها و 
نسبت به بهتر است در صورت عدم نیاز به آنها  می ماند،روشن 
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  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر
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ي  انرژبا این کار از هدر رفتو نمودن این دستگاهها اقدام شده خاموش 
بهتر است دستورالعمل  در واحدهاي اداري و مجمتع ها، .شودپیشگیري 

 .نمایدمناسبی در سازمان ها، چارچوب رفتاري در این زمینه را تعیین 

الزم است مشترکین برق که  :بکارگیري تجهیزات برقی پربازده .5,2,7
از انواع مصرف کننده هاي برقی استفاده می کنند از طریق واحدهاي 

 خود یا استفاده از مشاوران مدیریت مصرف به مدیریت انرژي
شناسایی تجهیزات برقی پرمصرف خود اقدام نموده و آنها را بتدریج با 

این امر بویژه در . تجهیزات برقی کم مصرف و پربازده جایگزین نمایند
در این زمینه الزم است یکی از . خرید تجهیزات جدید توصیه میشود

ت برقی برچسب مصرف انرژي آن باشد پارامترهاي مهم خرید تجهیزا
 .شودتا بدین ترتیب از مصرف و صرف هزینه هاي بی رویه پیشگیري 

شرکتهاي توزیع با تدوین بروشورها و دستورالعمل مناسب در زمینه 
بکارگیري تجهیزات برقی پربازده و نحوه انتخاب و خرید این لوازم 

 باال برده و نقش رالف میتوانند آگاهی مشترکین در بکارگیري لوازم مخت
در مورد رایانه ها و ( .مهمی در بهینه سازي مصرف داشته باشند
 نشاندهنده energy starتجهیزات جانبی مرتبط، دارا بودن برچسب 

بهینه سازي مصرف انرژي است که الزم است مدنظر قرار ظرفیت 
  ).گیرد

ز به منظور بهره گیري ا :استفاده حداکثري از انرژي خورشیدي .5,2,8
انرژي بی پایان خورشیدي در تمام مواردي که امکان بهره گیري از این 
انرژي پاك وجود دارد، الزم است طرحریزي مناسب به منظور استفاده 
. از نور طبیعی و همچنین بکارگیري انرژي الکتریکی از آن صورت گیرد

در استفاده از انرژي خورشیدي تغییر ساعات کاري ادارات، طراحی 
ها، پرده هاي مورد استفاده در پنجره ها، روشهاي انعکاس نور ساختمان

و بکارگیري نور طبیعی و همچنین استفاده از سلولهاي خورشیدي در 
 تبدیل به انرژي الکتریکی از جمله نکات قابل رعایت در این خصوص 

 .می باشد
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 الگوي مصرف برقمجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح 
  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر

 تعامل با مشترکین خانگی و تجاري در جهتنحوه 
  مصرف و کاهش پیک بارزي الگويبهینه سا 

 
 :مراجع و مستندات .6

 .ندارد
 

 :توزیع .7

ف معاونت هماهنگی توزیع توانیر بوده و در توزیع این سند بعهده دفتر مدیریت مصر
شرکت توزیع در چارچوب تعیین شده از سوي مدیرعامل شرکت توزیع بعهده واحد 

 .مدیریت مصرف مرتبط می باشد
 

 :نگهداري دستورالعمل و سوابق .8

محل نگهداري این دستورالعمل و سوابق مرتبط با آن، در واحد مدیریت مصرف 
گام مراجعه ارزیابان و ناظرین شرکت توانیر، واحد شرکت توزیع بوده و در هن

مدیریت مصرف موظف به هماهنگی الزم جهت ارائه سند و سوابق مرتبط در شرکت 
 .توزیع می باشد

 

 :بازنگري .9

بازنگري این سند بعهده دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر بوده و شرکتهاي توزیع 
 تجارب موجود در شرکت توزیع الزم است در بهبود این سند با توجه به دانش و

 .همکاري الزم با دفتر مدیریت مصرف توانیر را انجام دهند
 

 : پیوستها .10

 .ندارد
 

 


