
کمیته انرژي–دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 

سامانه مدیریت مصرف انرژي در بیمارستان هاي کشور

آشنایی با سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت)CHP(

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی



يژسامانه مدیریت مصرف انر

:اهداف

ممیزي انرژي بیمارستان ها

 پاالیش و آنالیز مصرف انرژي

مقایسه مصرف با نرم استاندارد

ایجاد بانک اطالعاتی جهت سیاستگذاري



مشخصات عمومی بیمارستان: بخش اول 

):مترمربع(زیربناي کل بیمارستان:نوع بیمارستان:اقلیم:شهر/نام استان

:سال ساخت:متوسط ارتفاع هر طبقه:تعداد طبقات:تعداد تختخواب



وضعیت مصرف انرژي بیمارستان: بخش دوم
اطالعات مصرف برق ساختمان در طول سال -2-1

:عنوان و کد تعرفه:                                                         قدرت قراردادي
کیلو وات پایان دورهشروع دورهدوره

ساعت کل

مصرف اوج 

بار 

مصرف 

میان باري

مصرف کم 

باري

مصرف 

راکتیو

هزینه دوره

بدون 

بدهی قبلی

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

دوره هفتم

دوره 

هشتم

دوره نهم

دوره دهم

دوره 

یازدهم

دوره 

دوازدهم



 
اطالعات مصرف گاز بیمارستان در طول سال-2-2

هزینه دورهمتر مکعب کلپایان دورهشروع دورهدوره

بدون بدهی قبلی

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره نهم

دوره دهم

دوره یازدهم

دوره دوازدهم



 
مصرف سایر حامل هاي انرژي بیمارستان در طول سال -2-3

:واحد:مصرف سالیانه:نوع سوخت



مشخصات اجزاي معماري بیمارستان:بخش سوم
فرم ساختمان و موقعیت بیمارستان در سایت و عوامل موثر برمصرف -3-1

انرژي

:پیش بینی فرم کالبدي مناسب از نظر نورگیري و جهت باد

:جهت باد غالب بیمارستان

:استفاده از بادشکن هاي مختلف مانند درخت،دیوار،حصار



 
....مشخصات دیوار خارجی ضلع جنوبی یا -3-2

نوع مصالح اصلی دیوار

نوع پوشش خارجی دیوار 

رنگ پوشش خارجی دیوار

نوع پوشش داخلی دیوار

ضخامت جدار

مساحت کل دیوار خارجی در این جهت

مساحت کل پنجره خارجی در این جهت

نوع شیشه پنجره ها

نوع قاب پنجره ها

)در صورت وجود( میزان برجستگی سایبان و جهت آن

ارتفاع ،عرض و نوع در در صورت وجود

)در صورت استفاده(نوع عایق حرارتی 



....مشخصات دیوار خارجی ضلع شمالی یا -3-3

نوع مصالح اصلی دیوار

نوع پوشش خارجی دیوار 

رنگ پوشش خارجی دیوار

نوع پوشش داخلی دیوار

ضخامت جدار

مساحت کل دیوار خارجی در این جهت

مساحت کل پنجره خارجی در این جهت

نوع شیشه پنجره ها

نوع قاب پنجره ها

)در صورت وجود(میزان برجستگی سایبان وجهت آن 

ارتفاع ،عرض و نوع در در صورت وجود

)در صورت استفاده(نوع عایق حرارتی 



مشخصات بام -3-6

نوع بام

نوع پوشش خارجی بام

رنگ پوشش خارجی بام

نوع پوشش داخلی بام

ضخامت بام

مساحت کل بام

مساحت کل نورگیر ها

نوع شیشه نورگیر ها

نوع قاب نورگیر ها

)در صورت استفاده(نوع عایق حرارتی 



مشخصات کف طبقات -3-7

نوع کف

نوع پوشش روي کف

رنگ پوشش زیر کف

ضخامت کف

ضخامت بام

)در صورت استفاده(نوع عایق حرارتی 



):روي پیلوت(مشخصات کف هاي روي خاك  -3-8

نوع کف

نوع پوشش روي کف

رنگ پوشش زیر کف

ضخامت کف

ضخامت بام

)در صورت استفاده(نوع عایق حرارتی 



مشخصات سیستم هاي سرمایشی بیمارستان: بخش چهارم

ظرفیت سیستم هاي انتقال سرمایش -4-1

توضیحاتظرفیت کلتعدادظرفیتواحد ظرفیتنام تجهیز

cfmایرواشر

cfmکولر آبی

کولر گازي یا 

اسپلیت

Btu/hr

 Btu/hr orپکیج یونیت

tonne

cfmفن کویل

kwفن هواساز



ظرفیت سیستم هاي سرمایشی -4-2

توضیحاتظرفیت کلتعدادظرفیتواحد ظرفیتنام تجهیز

KW or Hpچیلر تراکمی

KW or Hpچیلر جذبی

فن برج خنک 

کن

kW

پمپ آب 

خنک کن

kW or HP

پمپ 

سیرکوالتور

kW or HP



پروفیل کارکرد سیستم سرمایش مرکزي -4-3

123456ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

789101112ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

131415161718ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

192021222324ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن



مشخصات سیستم هاي گرمایشی بیمارستان:بخش پنجم

ظرفیت سیستم هاي انتقال گرمایش  -5-1

توضیحاتظرفیت کلتعدادظرفیتواحد ظرفیتنام تجهیز

 Btu/hr orاسپلیت یونیت

KW

 Btu/hr orپکیج یونیت

KW

cfmفن کویل

kwهواساز



ظرفیت سیستم هاي منابع گرمایش  -5-2

توضیحاتظرفیت کلتعدادظرفیتواحد ظرفیتنام تجهیز

kwمشعل دیگ

پمپ 

سیرکوالتور

Kw or HP

 Kw orدیگ

kcal



پروفیل کارکرد سیستم گرمایش مرکزي -5-3

123456ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

789101112ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

131415161718ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن

192021222324ساعت

وضعیت 

خاموش/روشن



مشخصات سیستم تامین آبگرم بهداشتی:بخش ششم

مشخصات سیستم تامین آب گرم مصرفی -6-1

)Kw(نوع سیستم تامین آبگرم مصرفی

)Kw(توان حرارتی سیستم آبگرم مصرفی

مجموع توان کل الکتوپمپ هاي تامین آبگرم 

)Kw(مصرفی

)Kw(مجموع توان الکتروپمپ هاي آب سرد مصرفی



مشخصات سیستم روشنایی بیمارستان: بخش هفتم
مشخصات چراغ هاي روشنایی استفاده شده در بیمارستان-7-1

تعدادنوع المپ

وات 100المپ رشته اي 

وات 20المپ فلورسنت 

وات 40المپ فلورسنت 

وات 18المپ کم مصرف 



مشخصات انرژي بري تجهیزات پزشکی و پشتیبانی: بخش هشتم

مشخصات تجهیزات آشپزخانه -8-1

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

چرخ گوشت

سردخانه 

سیب زمینی پوست کن

ماشین ظرفشویی

ماشین یخ ساز

یخچاال



مشخصات تجهیزات الندري -8-2

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

ماشین لباسشویی

خشک کن 

اتو

دستگاه آبگیر

چرخ خیاطی



مشخصات تجهیزات مرکز استریل -8-3

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

اتوکالو

اولتراسوند کلینر

دستگاه آون خشک کن

قیچی برقی

Gass strill

ست شور



مشخصات تجهیزات پزشکی خاص -8-4

ساعت کارکرد در شبانه تعداد)وات(تواننام تجهیز

روز

سی تی اسکن

ام آر اي

رادیو لوژي

فلوراسکوپی

سونوگرافی

c-arm



مشخصات تجهیزات پزشکی فیزیوتراپی -8-5

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

Tensدستگاه 

دستگاه لیزر

دستگاه گالوانیک

دستگاه گالوانوفارادیک



 
مشخصات تجهیزات پزشکی آزمایشگاه -8-6

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

یخچال بانک خون

شیکر لوله

میکسر هماتولوژي

فور

سانتریفیوژ



مشخصات تجهیزات دندان پزشکی -8-7

ساعت کارکرد در شبانه روزتعداد)وات(تواننام تجهیز

یونیت دندان پزشکی

اتوکالو

آمالگاماتور



آسانسور  : بخش نهم

مشخصات آسانسورها -1-9

سال نصب)kw(برق مصرفنوعتعداد



مشخصات سیستم هاي تامین انرژي الکتریکی بیمارستان: بخش دهم

مشخصات ترانسفورمر -10-1

:تعداد ترانسفورمر:                                             ظرفیت ترانسفورمر

مشخصات دیزل ژنراتور -10-2
:متوسط ساعات کارکرد در سال):                                        طول عمر(سال کارکرد



CHP



؟ CHPچرا 

FUEL CELL.flv-CHP

براي بیمارستان ؟ CHPچرا 

راندمان باال

تولید ھمزمان برق و حرارت و سرما

در بیمارستان  مصرف باالي حرارت

كاھش آالینده ھاي زیست محیطي

زمان بازگشت سرمایھ



CHP 
EFFICIENCY.flv





CHP



بھ دلیل تكنولوژي بھ كار رفتھ در آن گازھاي خروجي ازآن  CHPسیستم 
داراي درصد پاییني از آالیندگي مي باشد





CHP 
 نمایش انیمیشن ١

 .نمایش انیمیشن٢



 .انیمیشن ٣



CHP









با تشکر از توجھ شما


