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  )1- 1-19دامنه کاربرد (بخش  1-5

جویی هاي گروه چهار، از نظر صرفهجز ساختمانهاي نوساز به) براي تمام ساختمان3- 19ضوابط ارائه شده در باره پوسته خارجی (بخش 

االجرا است. این ضوابط در قالب دو روش الف (کارکردي) و روش ب (تجویزي) ارائه ) الزم5- 2- 2- 19در مصرف انرژي (ر.ك. به بخش 

 9تا  1هاي مسکونی ها استفاده کرد؛ اما کاربرد روش تجویزي به ساختمانتوان در باره تمام ساختمانشده است. از روش کارکردي می

همچنین،  شود.جویی در مصرف انرژي محدود میهاي گروه سه از نظر صرفهمتر مربع و ساختمان 2000اي مفید زیر طبقه، با زیربن

ها، با ) در باره تمامی ساختمان5- 19) و سیستم روشنایی (بخش 4- 19ها و تجهیزات مکانیکی (بخش رعایت ضوابط مربوط به سیستم

تواند با رعایت سایر مباحث مقررات و ضوابط فنی همه ضوابط این مبحث می امی است.این مبحث الز 4هاي مندرج در پیوست کاربري

  هاي موجود نیز استفاده شود.براي ساختمان

  

  )2-4-19تاسیسات سرمایش و گرمایش (بخش  2-5

  ).1- 4- 19در این بخش مالحظات و تدابیر کلی براي کاهش نیئاز انرژي تاسیسات مکانیکی ساختمان ها بیان شده است (بخش 

الف) به کار گیري سیستم ها و تجهیزات فعال یا غیر فعال که از منابع انرژي تجدید پذیر مانند خورشید و زمین گرمایی بهره می برند به 

  متر مربع توصیه می شود. 2000خصوص در ساختمان هاي با زیربناي بیش از 

رفی مانند انواع بخار ي ها،  کولرها، پمپ هاي حرارتی، آب گرم کن ب) تجهیزات تامین نیازهاي اسرمایی و گرمایی تهویه و آب گرم مص

  ها، دمنده ها، (فن ها) و اجزاي مختلف موتورخانه ها باید داراي برچسب انرژي باشند.

سبی با ج) فضاهاي کنترل شده ساختمان نباید به طور مستقیم با فضاهاي کنترل نشده یا فضاي خارج در ارتباط باشند و باید به شکل منا

  د.استفاده از در ، جدا کننده و مانند آنها از این فضاها جئدا اشوند در فضاهاي کنترل  شده پرتردد الزم است در به صورت خودکار بسته شو

د) در هتل ها، بیمارستان، ادارات، مجتمع هاي تجاري و ساختمان هاي با کاربري مشابه، الزم است سیستمی براي توقف خودکار 

گرمایش در صورت بازماندن طوالنی مدت بازشوهاي خارجی پیش بینی شود. در این  نوع ساختمان، کاربرد سیستم هاي  سرمایش و

  هوشمند توصیه می شود.

ه) در واحدهاي مستقل ساختمانی که گرمایش، سرمایش یا آب گرم  مصرفی آنها با یک سیستم مشترك تامین می شود، توصیه می شود 

احدها کنتور اندازه گیري مصرف انرژي نصب گردد، تا اثر تدابیر به کار برده شده براي کاهش مصرف انرژي در هر که براي هر یک از و

  واحد جداگانه محاسبه و عاید همان واحد گردد.

گیري  و) در ساختمان هاي گروه یک  چنانچه نیاز انرژي بخشی از ساختمان یا بخشی از سیستم هاي آن زیاد باشد نصب کنتور اندازه

  جداگانه براي آن الزامی است.

  درجه سلسیوس و در 20ز) دماي هواي داخل فضاها در محل حضور افراد باید در اوقات سرد سال حداکثر 

درجه سلسیوس تنظیم ئشود. در مناطق مرطوب دماي هوا فضاها در اوقات گرم سال باید بسته به مورد تعیین  28اوقات گرم سال حداقل 

درجه ساسیوس باشد. براي فضاهاي داراي شرایط خاص رعایت مقادیر فوق الزم نیست و دماهاي  25حالتی نباید کمتر از شود و در هیچ 

  تنظیم گرمایش و سرمایش آنها را باید بسته به مورد تعیین کرد.

  تبصره: در مورد کولرهاي آبی نیاز به رعایت مقررات دماي مبنا نیست.

  فصل

  
  

  پنجم

 جوئی در مصرف انرژيفهرنوزدهم: ص مبحث
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د به صورت رارتی بایسایش حتمان صنعتی، که کنترل  دماي کل هواي  داخل ضرورت ندارد نیازهاي آح) در ساختمان هایی مانند ساخ

  موضعی تامین  گردد.

  ؟»)7«طراحی  97هاي زیر صحیح است (اردیبهشت کدام گزینه از گزینه )5-1  پرسش

ازشوهاي بن طوالنی زماندورت باگردد سیستمی براي توقف خودکار سرمایش و گرمایش در صها توصیه میها و بیمارستانالف) در هتل

  بینی شودخارجی پیش

ص در برند به خصوه میفعال که از منابع انرژي تجدید مانند خورشید بهرها و تجهیزات فعال و یا غیرب) به کارگیري سیستم

  شود.متر مربع توصیه می 2000هاي با زیربناي بیش از ساختمان

ست که شود، الزم ان میش، سرمایش با آب گرم مصرفی آنها با یک سیستم مشترك تامیج) در واحدهاي مستقل ساختمانی که گرمای

  گیري مصرف انژري نصب گردد.براي هر یک از واحدها کنتور اندازه

  د) هر سه گزینه صحیح است.

  صحیح است.  19مبحث  51صفحه  1- 4- 19نامه آئین» الف«گزینه ب طبق بند  پاسخ)
  

  )2- 1- 2- 4- 19(بخش  سیستم مستقل 1-2-5

 اموش یا روشن و خ ستاتیککند، باید با کنترل ترموهر نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی غیر مرکزي که کامالً مستقل عمل می

  تنظیم شود.

  هاي نفتی و گازي نیاز به رعایت بند باال نیست.در باره بخاري :تبصره

 یستم ساشد. نصب بختمان الً جدا از دیوار خارجی سانصب شومینه در مجاورت دیوارهاي داخلی مجاز است و شومینه باید کام

  شود.کنترل اتوماتیک، براي بسته نگه داشتن دمپر در زمان خاموش بودن شومینه، توصیه می

  

  )2- 2- 4- 19(بخش  مدارهاي توزیع 2-2-5

هاي گرمایشی و یستمسن مدارهاي دهند. باالنس کردها را انجام میمدارهاي توزیع کار انتقال و توزیع سرما و گرماي تولید شده به پایانه

 ها و شیرهاي باالنس استفادهجها، فشارسنسرمایشی الزامی است. براي باالنس کردن، باید از تجهیزات مورد نیاز، اعم از دمپرها، دماسنج

  شود.

ین بند انجام مقررات ا ساسر اهاي توزیع بخار، آب و هوا الزامی است و بکاري حرارتی سیستمبراي تجهیزات سرمایش و گرمایش، عایق

  گیرد.می

 ساس اهاي سرمایش و گرمایش باید بر هاي مورد استفاده در سیستمتمام لوله :)1- 2- 2- 4- 19نامه (آئین هاکاري حرارتی لولهعایق

ل راي تضمین حداقکاري حرارتی شود. باین مبحث عایق زیر مقررات ملی و جدول 14بیشترین مقدار مشخص شده در مبحث 

عایق و  شرده کردنفید از شود. در زمان نصب، باساخته توصیه میهاي حرارتی پیشضخامت مفید عایق حرارتی، استفاده از عایق

 کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتناب شود.

 فتن رت قرار گررمایش، در صوگهاي مورد استفاده در سرمایش و ): تمام کانال1- 2- 2- 4- 19نامه ها (آئینکاري حرارتی کانالعایق

عایقی که حداقل مقاومت  مقررات ملی ساختمان، باید با 14در فضاي داخل ساختمان، عالوه بر رعایت ضوابط مندرج در مبحث 

باید  تمان است،ارج از ساخخهاي مورد استفاده در سرمایش و گرمایش در کاري شود. اگر کانالرا دارد عایق k/m2m 88/0حرارتی 

اخلی دهاي کولر آبی واقع در فضاي کاري شوند. در باره کانالرا دارد عایق k/m2m 44/1 داقل مقاومت حرارتیبا عایقی که از ح

  کاري حرارتی نیست.ساختمان، نیازي به عایق

  

 )( شیگرما و شیسرما يهاستمیس در لوله قیعا یحرارت مقاومت حداقل) 1- 5جدول 

  میلی متر 38قطر لوله بیش از   میلی متر 38قطر لوله تا   نوع سیال

  32/1  88/0  آب گرم

  00/2  00/1  بخار

  00/1  88/0  آب سرد، مبرد و براین
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ن، هاي مورد استفاده در سرمایش و گرمایش داخل ساختماکاري کانالحداقل مقاومت حرارتی موردنیاز براي عایق )5-2  پرسش

  ))40(91چقدر است؟ (شهریور 

  44/1 د)                 32/1 ج)                  0/1 ب)                     88/0 الف) 

  صحیح است. الف، گزینه 2- 2- 4- 19طبق آئین نامه  پاسخ)

  

  )3- 2- 4- 19(بخش  هاي سرمایش و گرمایشپایانه 3-2-5

هاي هوا) کنترل یستمسپر (در هاي گرمایشی و سرمایشی، مانند شوفاژ، فن کویل و دمهاي سیستمتمام پایانهشود براي الف) توصیه می

  ترموستاتیک نصب شود.

ان تنظیم ک، با امکوستاتیهاي حرارتی و برودتی باید قابلیت روشن و خاموش شدن توسط یک سیستم کنترل ترمهاي پایانهب) دمنده

  روز را داشته باشند.دماهاي مختلف در شبانه 

  ست.الزامی ا نه روزها در طی ساعات شباهاي غیر مسکونی، در نظر گرفتن سیستم کنترل مرکزي کارکرد دمندهج) در ساختمان

  ؟»)30«نظارت  97هاي زیر صحیح است (اردیبهشت کدام یک از گزینه )5-3  پرسش

  است.یوز الزامرها در طی ساعات شبانه ندهها در نظر گرفتن سیستم وکنترل مرکزي کارکرد دمالف) در کلیه ساختمان

  گردد. تاتیک نصبرل ترموسهاي سیستم گرمایشی و سرمایشی مانند سوفاژ و فن کویل، کنتشود که براي تمام پایانهب) توصیه می

ن تنظیم ا امکاک برموستاتیهاي حرارتی و برودتی باید قابلیت روشن و خاموش شدن توسط یک سیستم کنترل تهاي پایانهج) دمنده

  دماهاي مختلف در شبانه روز را داشته باشد.

  هاي ب و ج هر دو صحیح است.د) گزینه

  باشد.ه میترین گزیناست. گزینه د کاملنامه صحیح این آئین» ب«و » الف«هاي ب و ج طبق بندهاي پاسخ) گزینه

  

 )5-19سیستم روشنائی و انرژي الکتریکی (بخش  3-5

  )1- 5- 19(بخش  شناییها و تجهیزات روسیستم 1-3-5

 )پربازده( مصرفکم هايمپال کارگیري به شود،می استفاده ممتد صورت به الکتریکی ییروشنا از که هاساختمان هي عمومیِ همفضا در

 از که مسکونی هايانساختم  داخلی فضاهاي ههم در مصرفکم هايالمپ ازاستفاده  .است الزامی وات بر لومن 55 بازده حداقل با

 روشنایی هايسیستمتمامی  شود.به ویژه در فضاهاي نشیمن و آشپزخانه، توصیه می شود،می استفاده به صورت ممتد الکتریکی وشناییر

  .برسد فضا به روشنایی بیشترین تا ،دنباش هاییبازتابنده داراي باید سقف روي یا درون شده نصب

 
 )2- 5- 19(بخش  روشنایی کنترل هايسیستم 2-3-5

 :که باشد شتهدا جداگانه کنترل سیستم یا کلید یک باید مستقل فضاي هر :)1- 2- 5- 19نامه ئی فضاها (آئینالف) روشنا

 باشد دسترس در و رویت قابل گیرد، قرار فضاها خروجی ورودي ـ محل در. 

 دباش معلوم هاچراغ بودن روشن یا خاموش آن دیدن با.  

  شود.ًا براي مقاصد تزیینی استفاده میکه صرف صادق استهایی ها درباره المپاین الزام

متر مربع یا  10برابر  روشنایی فضاهاي محصوري که مساحتی :)2- 2- 5- 19نامه (آئین روشنایی مدت یا میزان کاهش ايهسیستمب) 

ترل شود به نحوي کن شود، بایدین میوات بر متر مربع است و با بیش از یک منبع تام 12بیشتر دارد و بار الکتریکی روشنایی آن بیش از 

ر تمام فضا دابل قبول اختی قچنان سطح روشنایی با یکنوها تا نصف قابل کاهش باشد، ضمن اینکه همکه بار الکتریکی روشنایی چراغ

 :دشو تامین رزی هايروش از یکی اب مکن استم یکنواخت صورت به روشنایی کاهشتامین شود. 

 ییروشنا هايسیستم تمام نترلک براي رنو هايدهنده کاهش از استفاده 

 ؛کلید دو با فرد و زوج هايفردی کنترل 

 ؛المپی سه هايسیستم وسط المپ براي مستقل کلید نصب   

 پ؛الم مجموعه هر یا المپ هر براي مستقل کلید نصب 

 ت؛حرک یا حضور تشخیص هايسیستم از استفاده 

 شوندمی خاموش خودکار صورت به که یهایسیستم یا تنظیم قابل دارزمان هايسسیتم از استفاده.  
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 حداقلدر صورت امکان  دشومی توصیه باال موارد بر عالوه شوند،می ندمهبهر کافی طبیعی نور از روز طول در که محصور فضاهايباره  در

  .کنترل کندگیرد، داشته باشند که سیستم روشنایی را در بخشی که از نور طبیعی بهره می مصنوعی نور کنترل سیستم یک

 بیش آن روشناسی الکتریکی بار و دارد بیشتر یا...................... برابر مساحتی که محصوري فضاهاي روشنایی )5-4  پرسش

  ))32(92باشد  (آذر  کاهش قابل نصف تا باید. گردد می تامین منبع یک از بیش با و است........................ از

  مربع متر بر وات 20 مربع؛ متر 20) بع                                                    بمر متر بر وات 30 مربع، متر 15) الف

  مربع متر بر وات 20، مربع متر 10) مربع                                                     د متر بر والت 12 مربع، متر 10) ج

  ست.صحیح ا ج، گزینه 2- 2- 5- 19طبق آئین نامه  پاسخ)

 هدر چ درصد 50 میزان تا محصور فضاهاي در استفاده شده هايچراغ روشنایی الکتریکی بار کاهش و کنترل لزوم )5-5  پرسش

 »)39«91است؟ (شهریور  شرایطی

 منبع یک با فقط و متر مربع بر وات 12 از بیش آن روشنایی بار و است مربع متر 10 از بیش محصور فضاي مساحت که شرایطی در) الف

 شود.یم تامین

 منبع یک از بیش با تر مربعم بر وات 12 از بیش آن روشنایی بار و است مربع متر 10 از بیش محصور فضاي مساحت که شرایطی در) ب

 شود.می تامین

 یک از بیش با و تر مربعم بر وات 10 از بیش آن روشنایی بار و است مربع متر 12 از بیش محصور فضاي مساحت که شرایطی در) ج

 شود.می تامین منبع

 منبع یک با فقط و تر مربعم بر وات 10 از بیش آن روشنایی بار و است مربع متر 12 از بیش محصور فضاي مساحت که شرایطی در) د

  شود.می تامین

  صحیح است. ب، گزینه 2- 2- 5- 19نامه طبق آئین پاسخ)

هر (متر است؟شنایی براي یک فضا مناسبهاي کاهش میزان رویک از سیستمبراي تامین یکنواختی روشنایی، کدام )5-6  پرسش

  »)21«نظارت  96

  دو کلید  وج و فرد بازهاي الف) استفاده از دیمر                                                         ب) کنترل ردیف

  ا حرکتور و یص حضهاي تشخیج) نصب کلید مستقل براي هر المپ یا هر مجموعه المپ           د) استفاده از سیستم

  صحیح است. الفشود. گزینه براي کنترل روشنائی استفاده می 1ي نوردهنده، از کاهش2- 2- 5- 19نامه آئین پاسخ)

 چند یا یک با روشنایی هايسیستم بایستی ساختمان، روشنایی منطقه هر در :)3- 2- 5- 19نامه (آئین روشنایی کردن خاموش کنترلج) 

حضور یا حرکت یا کنترل  (حسگر تشخیص اتوماتیک کلید از استفادههمچنین،  .باشد کنترل قابل محل در شده نصب دستی مرکزي کلید

 :الزم نیست این ضابطه رعایت زیر موارد در .ودشیم توصیه زمانی)

 نایی ایمنی باید هاي روشتم. در باره سیسباشند ایمنی روشنایی فاقد که ورودي فضاهاي و ها)(البی سرسراها راهروها، روشنایی

  مقررات ملی ساختمان عمل شود. 13هاي مبحث مطابق الزام

 مشابه هايساختمان و ها، مساجد، تئاترها، سینماهارستوران ،هاي تجاريو مجتمع هافروشگاه مانند ،خاص کاربري با فضاهاي.  

  :بینی شده باشد، باید شرایط زیر برقرار باشددار پیشاگر یک سیستم کلیدي زمان

 راحتی قابل رویت و در دسترس باشد.به 

 در جایی باشد که بتوان به آسانی دانست که کلید مربوط به کدام فضا است؛ 

 .به صورت دستی نیز کار کند 

 ساالنه را داشته ساس تقویمهاي خاص بر اشود، سیستم باید قابلیت دریافت برنامهریزي زمانی استفاده میدر صورتی که از سیستم برنامه

  باشد.

یه استفاده از کلید اتوماتیک (حسگر تشخیص حضور یا حرکت یا کنترل زمانی) براي کدامیک از فضاهاي زیر توص )5-7  پرسش

   ؟))7(94(بهمن  شودمی

  هاي تجاريها و مجتمعالف) فروشگاه

  ها) و فضاهاي ورودي که فاقد روشنایی ایمنی باشند.ب) راهروها، سرسراها  (البی

  ها) و فضاهاي ورودي بشرطی که داراي روشنایی ایمنی باشند.(البی ج) راهروها، سرسراها 

                                                           
1 Dimmer 
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  هر دو صحیح است. ج و الفهاي د) گزینه

  صحیح است. ج، گزینه 3- 2- 5- 19طبق آئین نامه پاسخ) 

  

 )3- 5- 19(بخش  فضاها روشنایی شدت 3-3-5

عیین شود. براي تامین ترات ملی ساختمان مقر 13ها، باید بر اساس مبحث هاي مختلف در ساختمانشدت روشنایی فضاها و کاربري

 استفاده نحوي به دیگر تناسبم امکانات و باال راندمان با هايالمپ باال، بهره ضریب با هايچراغ از که داشت توجه بایدشدت روشنایی 

  .باشد بهینه نظر مورد روشنایی تامین رايب )مترمربع بر وات حسب بر( الکتریکی انرژي چگالی که شود

 
  )4- 5- 15(بخش  وشنایی محوطه و بیرون ساختمانر 4-3-5

 50اندمان رن باید حداقل داراي هاي مورد استفاده براي روشنایی محوطه و بیرون ساختماالمپ :)1- 4- 5- 19نامه (آئین  هاالف) المپ

  لومن بر وات باشند.

 91ر ومن بر وات است؟ (شهریوهاي استفاده شده در روشنایی محوطه و بیرون ساختمان، چند لحداقل راندمان المپ )5-8  پرسش

»38(«  

  90د)                                          55ج)                                       50ب)                                          25الف) 

  صحیح است.  ب، گزینه 1- 4- 5- 19نامه طبق آئین پاسخ)

ساعت یا تمام هفته مورد  24هایی که در براي محوطه ساختمان :)2- 4- 5- 19نامه (آئین ختمانکنترل روشنایی محوطه و خارج ساب) 

  ها الزامی است.ن المپگیري از کنترل کننده اتوماتیک یا سلول نوري براي روشن و خاموش کردگیرند، بهرهاستفاده قرار نمی

است  الزامی هاچراغ کردن خاموش و روشن براي نوري ولسل یا اتوماتیک کننده کنترل از استفاده موارد، از یککدام در )5-9  پرسش

  ؟ »)32« 93(آبان 

 سینما تئاتر و تجاري، رستوران، مساجد، هايمجتمع و هافروشگاه خاص، مانند کاربري با فضاهاي) الف

 شودنمی استفاده هااز آن هفته تمام یا ساعت 24 در که هاییساختمان محوطه) ب

 شوندمی مندبهره کافی نور از روز طول در که محصور فضاهاي) ج

  شود.می استفاده ممتد صورت به مصنوعی روشنایی از که هاییساختمان همه عمومی فضاهاي در) د

 صحیح است. ب، گزینه 2- 4- 5- 19نامه طبق آئین پاسخ)

  

  )5- 5- 19(بخش  کنتور 5-3-5

  ست.اان تفکیکی مصرف برق الزامی ها، تجهیز هر واحد مستقل به کنتور جداگانه، براي تعیین میزدر مجتمع

  

  )6- 5- 19(بخش  موتورها 6-3-5

ي دور متغیر در ز موتورهافاده اهرگونه موتور الکتریکی باید مطابق با مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد. است

ژي الکتریکی مصرف انر کاهش ار متغیر وها و ابزار الکترونیک قدرت و تنظیم فرکانس متناسب با بها و دمندهتجهیزاتی، مانند پمپ

  شود.موتورها توصیه می

بدین صورت  VAVشود. سیستم انجام می 1VAVسرمایش و گرمایش فضاهاي اداري یک ساختمان از طریق سیستم  )1- 6مسئله 

شود. یک دستگاه است که مقدار حجم هواي ورودي به فضا با توجه به دماي تنظیم شده ترموستات داخل اتاق کم یا زیاد می

 :هاي فضاهاي اداري در نظر گرفته شده است. مشخصات الکتریکی موتور هوارسان به این شرح استVAVهوارسان براي تغذیه 

  پرسش بعدي پاسخ دهید. 4. به 87/0، راندمان 89/0آمپر، ضریب توان  29کیلووات روي شفت جریان نامی  15موتور به قدرت 

 »)36«91است؟ (اسفند  مناسب هوارسان موتور تغذیه باره در زیر هايگزینه از یککدام )5-10  پرسش

  هوارسان بار یراتتغی به توجه با هوارسان موتور دور تغییر براي) متغییر دور کننده کنترل(اینورتر از استفاده) الف

 است حیحص هر دو ج و ب هايگزینه) د       مثلث           ستاره ـ اندازراه از استفاده) مستقیم                ج اندازراه از استفاده) ب

 صحیح است.  الف، گزینه 6- 5- 19نامه طبق آئین پاسخ)

                                                           

1  .  Variable Air Volume 


