
آشىایی با تًاوایی َای اجرایی شرکت

شرکت 

اورشی سپاَان ي محیط

   میسان  اتالف اورشی درياحذ َای صىعتیاوذازٌ گیری ي تعییه

  اوذازٌ گیری  فاکتًرَای مًثر در اتالف اورشی

  آشىایی با تجُیسات اوذازٌ گیری  مًجًد در شرکت

(مذیریت ي کاَش مصرف اورشی)



آشىایی با تًاوایی َای اجرایی 

شرکت اورشی سپاَان ي محیط

 اوذازٌ گیری ي تعییه میسان اتالف اورشی در قسمتُای مختلف ياحذ َای صىعتی
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  اوذازٌ گیری فاکتًر َای  مًثر در اتالف اورشی

  آشىایی با تجُیسات اوذازٌ گیری مًجًد در شرکت
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در مذیریت ي کاَش مصرف اورشی



(Boiler Plant Systems)ٍاحذ تَلیذ بخار   ( 1-1

 (Building Envelope)ساختواًْای اداری ، تَلیذی ٍ اًبار  ( 1-2

 (Compressed Air Systems)ٍاحذ تَلیذ َّای فطردُ ( 1-3

تعییي ٍ اًذازُ گیری هیساى اتالف اًرشی در ٍاحذ تَلیذ آب گرم هَرد هصرف در فرآیٌذ ٍ  (1-4
(Domestic and Process Hot Water Systems)سرٍیسْای بْذاضتی    

تعیییي ٍ اًذازُ گیری هیساى اتالف اًرشی در في ّا ٍ پوپ ّا                              ( 1-5
(Fan and Pumps Systems )

 اتالف اًرشی در سیستوْای گرهایص ٍ تَْیِ َّا                                                        (1-6
(Heating , Ventilating and Air-Conditioning (HVAC) Systems)

(Lighting Systems)تعییي اتالف اًرشی در سیستوْای رٍضٌایی    (1-7

 تعییي هیساى اتالف اًرشی در کَرُ ّا ، خطک کي ّا                                              (1-8
(Process Furnaces , Dryers   and Kilns)

Refrigeration) تعییي هیساى اتالف اًرشی در سیستوْای سرهایص ٍ سردخاًِ ّا( 1-9 Systems)

تعییي هیساى اتالف اًرشی در سیستوْای تَزیع بخار ٍ جوع آٍری کٌذاًس                    ( 10 -1
(Steam and Condensate Systems)
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شرکت اورشی سپاَان ي محیط
(آشىایی با تًاومىذی َای اجرایی) 

ایه شرکت تًاوایی اوذازٌ گیری ، محاسبٍ  ي تعییه میسان اتالف اورشی در  (  1
:  قسمتُای مختلف ياحذ َای صىعتی را دارا می باشذ 

در نتیجه میتوانید با انداسه گیزی و محاسبه فاکتورهای فوق الذکز  ، میشان 
.مصزف انزصی در ساسمان خود را کنتزل و کاهش دهید 
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تعییي راًذهاى دیگ بخار( 2-1

(Cooling Tower)خٌک کي  تعییي راًذهاى برج( 2-2

(Deaerator)تعییي راًذهاى دی ایراتَر ( 2-3

HVACتعییي راًذهاى سیستوْای ( 2-4

 (Refrigeration Systems) تعییي راًذهاى سردخاًِ ّا( 2-5

تعییي راًذهاى في ّا( 2-6

تعییي راًذهاى پوپ ّا( 2-7

تعییي راًذهاى کوپرسَر ّا( 2-8

تعییي راًذهاى خطک کي ّا ٍ کَرُ ّا( 2-9

تعییي راًذهاى هَتَرّا( 10 -2

تعییي راًذهاى هبذل ّای حرارتی( 2-11

 Evaporatorsتعییي راًذهاى ( 2-12

تعییي افت فطار در دهپر ّا ، ضیرّا ، لَلِ ّا ، کاًالْا ، فیلتر ّا ٍ صافی ّا( 2-13

کِ عایق بٌذی ًطذُ اًذ  تعییي اتالف حرارت از لَلِ ّا ، سطَح ، تلِ ّای بخار ٍ اتصاالتی( 2-14

Sensible Heat   ٍLatent Heatتعییي ( 2-15

اًذازُ گیری هیساى اًتقال حرارت از عایق ّا (2-16

CO2)آًالیس گازّای خرٍجی از دٍدکص ّا ( 2-17 , CO, NOx,O2,…)

در گازّای دٍدکص  Sensible Heatاًذازُ گیری  (2-18

اًذازُ گیری آب هَجَد در گازّای دٍدکص(  2-19
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شرکت اورشی سپاَان ي محیط
(آشىایی با تًاومىذی َای اجرایی) 

ایي ضرکت با استفادُ از تجْیسات هَجَد خَد ، هیتَاًذ فاکتَرّای (  2
:هَثر در اتالف اًرشی  را  اًذازُ گیری  ًوایذ 
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ًَر بیص از حذ استاًذارد در اهاکي هختلف تعییي( 2-20

تعییي هیساى خَردگی ٍ رسَب گذاری در دیگْای بخار( 2-21

خَردگی ٍ رسَب گذاری در برجْای خٌک کٌٌذُ تعییي هیساى(  2-22

تعییي رسَب ٍ خَردگی در هبذل ّای حرارتی(  2-23

آًالیس آب بَیلر (2-24

آًالیس آب برجْای خٌک کٌٌذُ( 2-25

تعییي هیساى افت ٍلتاش در سیستن کابل کطی( 2-26

Bearing  ٍBeltsتعییي حرارت ایجاد ضذُ در ( 2-27

Belt Tensionاًذازُ گیری  (2-28

اًذازُ گیری لرزش( 2-29

اًذازُ گیری حرارت هتصاعذ ضذُ از دستگاّْا ٍ تجْیسات( 2-30

اًذازُ گیری فطار( 2-31

اًذازُ گیری هیساى جریاى( 2-32

تعییي ًطتی بخار ، َّا ٍ آب (  2-33

اًذازُ گیری رطَبت ًسبی( 2-34

اًذازُ گیری سرعت( 2-35

Power Factorاًذازُ گیری ٍ تعییي ( 2-36
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شرکت اورشی سپاَان ي محیط
(آشىایی با تًاومىذی َای اجرایی) 
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اورژی سپاهان و محیط

:تجُیسات مًجًد در شرکت جُت اوجام ممیسی 

 Electric  Power meter 

 Combustion  Analyzer 

 Digital Thermometer 

 Infrared Thermometer 

 Psychrometer (Humidity  Measurement) 

 Airflow  Measurement Devices 

 Tachometer 

 Ultrasonic Leak Detector

6



تجُیسات کاَش دَىذٌ مصرف اورشی 
(تًلیذ شذٌ تًسط شرکت اورشی سپاَان ي محیط ) 

سیستن بازیافت حرارت از  
Blowdown دیگْای بخار

اکًََهایسر گازّای خرٍجی از  
دیگ بخار ٍ گرهکي آب 

ٍرٍدی بِ بَیلر
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اورژی سپاهان و محیط

: مرکزی دفتر آدرس

   اصفهان
–4عقیق اداری مجتمع  – غدیر میدان–شهر سپاهان

9 واحد –دوم طبقه

(0311)   6736367                            : تلفه
                                       6736368   (0311)

(0311)    6736421                         : فاکس

 ممیزی انرژی

 مدیریت مصرف انرژی

  دیگ بخاربهینه سازی مصرف انرژی درسیستم های
  تهویه مطبوعبهینه سازی مصرف انرژی درسیستم های
  (برقی)موتور های الکتریکی بهینه سازی مصرف انرژی در

  تولید هوای فشردهبهینه سازی مصرف انرژی درسیستم  های
 پمپ هابهینه سازی مصرف انرژی در
  فن هابهینه سازی مصرف انرژی در
   روشناییبهینه سازی مصرف انرژی درسیستم های
   سرمایش و گرمایش بهینه سازی مصرف انرژی درسیستم های
  کوره ها و خشک کن هابهینه سازی مصرف انرژی در
  تصفیه فاضالببهینه سازی مصرف انرژی درسیستم
  تصفیه آببهینه سازی مصرف انرژی درسیستم
  تصفیه هوابهینه سازی مصرف انرژی درسیستم
 تامین تجهیزات

 انجام برآوردهای اقتصادی جهت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی

تواوایی های شرکت اورژی سپاهان ومحیط
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