
 ضزکت اًزصی سپاّاى ٍهحیط

و تخصصی ترین شرکت مشاوره ای در زمینه مدیریت 
جویی در مصرف انرژیصرفه   
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 تخصصی تزیي هزکش آهَسش هذیزیت اًزصی

 استقزار سیستن ّای هذیزیت اًزصی ٍ هطاٍرُ در تْیٌِ ساسی هصزف اًزصی

 کاّص ّشیٌِ  هصزف اًزصی در صٌعت ٍ ساختواى

 فزٍش ٍ هعزفی اقالم ٍ دستگاّْای کاّص دٌّذُ هصزف اًزصی

 تعویزات ٍ سزٍیس تْیٌِ سیستن ّای تاسیساتی جْت کاّص ّشیٌِ اًزصی

 تْیِ ضٌاسٌاهِ ٍ تزچسة اًزصی ساختواى ٍ ٍاحذّای صٌعتی

 تَاًایی ّا
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تعویزات ٍ ًگْذاری تاسیسات هزکشی تِ صَرت َّضوٌذ تا ًگزش کاّص هصزف 
 اًزصی

 BMSفعال کزدى سیستن هذیزیت ساختواى 

 دوره های آموزشی مذیریت و ممیسی انرشی در ساختمان و صنعت

 تعویض و به روز آوری سیستم های تاسیساتی جهت کاهش انرشی

 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 :خدمات ارائه شده توسط این شرکت 

 ممیزی انرژی 

 

 خدمات انرژی 

 

 تامین لوازم و تجهیزات کاهش دهنده مصرف انرژی 

 

 طراحی بهینه سیستم های تاسیسات حرارتی و برودتی 

 
  سیستم مدیریت ساختمانBMS 

 
 آموزش 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
 هویشی اًزصی
 

 تْیٌِ ساسی ٍ کاّص هصزف اًزصی

 هویشی اًزصی درساختواى ٍ صٌعت جْت کاّص ّشیٌِ اًزصی

ستقزار ٍاحذ هذیزیت اًزصی در صٌایعا  

 هویشی ٍ اجزای طزحْای کاّص هصزف اًزصی در صٌعت ٍ ساختواى

 طزاحی ضٌاسٌاهِ اًزصی تزای ساختواًْا ٍ کارخاًجات
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
 خذهات اًزصی
 

تعویزات ٍ سزٍیس تْیٌِ سیستن ّای تاسیساتی جْت کاّص هصزف 
 اًزصی

 تْیِ ٍ ًصة کلیِ اقالم کاّص دٌّذُ تلفات ٍ ّشیٌِ هصزف اًزصی

اجزای راّکارّای هٌْذسی ضذُ پس اس هویشی اًزصی در ساختواى 
 ٍ صٌعت

 تْیِ ٍ ًصة سیستن  ّای ًَیي تاسیساتی جْت کاّص هصزف اًزصی

6 



 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
لَاسم ٍ تجْیشات 

کاّص دٌّذُ 
 هصزف اًزصی

 

 فزٍش اقالم ٍ کاالّای کاّص دٌّذُ تلفات اًزصی

 هعزفی تجْیشات ٍ دستگاّْای تا راًذهاى تاال

 فزٍش سیستن ّای تِ رٍس دًیا تا ّذف کاّص هصزف اًزصی

 هعزفی سیستن ّای خَرضیذی ٍ تاسیسات  اًزصی ّای تجذیذ پذیز
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
طزاحی تْیٌِ 

سیستوْای تاسیسات 
 حزارتی ٍ تزٍدتی

 

 زاحی تْیٌِ تاسیسات هزکشی تا ًگزش کاّص هصزف اًزصیط

اًتخاب تجْیشات سزهایطی ٍ گزهایطی هٌاسة ٍ تْیٌِ تزای 
 ساختواى ٍ صٌعت

 تعویزات ٍ ًگْذاری تْیٌِ تاسیسات هزکشی تا هتذّای پیطزفتِ دًیا

 هطاٍرُ ، ًظارت ٍ اجزای سیستن ّای تاسیسات حزارتی ٍ تزٍدتی
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
سیستن هذیزیت 

 BMSساختواى 
 

 طزاحی سیستن ّای هذیزیت ساختواى

 هثتکزطزحْای کٌتزل َّضوٌذ ساختواى

 هجزی سیستن ّای کٌتزل تْیٌِ تاسیسات هزکشی ساختواًْا

 ًظارت ٍ ًگْذاری سیستن ّای هذیزیت ساختواى
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 
 آهَسش

 

 تخصصی تزیي هزکش آهَسش هذیزیت اًزصی

 دٍرُ ّای هذیزیت اًزصی ٍ هویشی اًزصی در ساختواى ٍ صٌعت

 تزای ساسهاًْا ٍ ارگاًْا VIPاهکاى تزگشاری دٍرُ ّا تصَرت 

 ارائِ  هذارک هعتثز
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 :دپارتمان های مختلف شرکت  

 واحد ممیزی انرژی

 ساختمان

 صنعت

 خدمات انرژی

 آموزش

 بخش بازرگانی

تاسیسات حرارتی و 
 برودتی

سیستم مدیریت 
 ساختمان
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 ابزارهای و تجهیزات داشتن اختیار در با  محیط و سپاهان انرژی شرکت

 و انرژی ممیزی زمینه در توانمند و مجرب مهندسین و مناسب گیری اندازه

 را موثری خدمات تا دارد آمادگی ، ساختمان در انرژی مصرف سازی بهینه

 :دهد ارائه زیر شرح به

 (ساختمان ) ممیسی انرشی 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 :خالصه خذمات بهینه سازی در بخش ساختمان

 ُساختواى عولکزدی ّای ضاخص تعییي ٍ گیزی اًذاس   
 
 اللیوی پاراهتزّای اعوال با ساختواى سزهایطی ٍ گزهایطی بار هحاسبات اًجام  

 .هَجَد ساختواى
  
 ّای هعیار ٍ جْاًی استاًذاردّای با هطابك ساختواى اًزصی عولکزد کیفیت تعییي  

 اًزصی هصزف
  
 اًزصی کاّص هٌظَر بِ التصادی راّکارّای ارائِ ٍ ًیاس هَرد رٍضٌایی هیشاى تعییي  

  هطلَب هحیط ایجاد ٍ
 
 ِتاسیساتی ّای سیستن ساختواى، در هَجَد هطکالت رفع بزای السم راّکارّای ارائ  

 ساختواى ساکٌیي حزارتی آسایص بْبَد ٍ
  
 دٍرُ ٍ ساختواى در اًزصی هصزف کاّص جْت گذاری سزهایِ هیشاى تعییي  

 گذاری سزهایِ باسگطت
  
 ساختواى در اًزصی هصزف هذیزیت هٌظَر بِ آهَسش ٍ ساسی فزٌّگ 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 (صٌعت ) هویشی اًزصی 

             خطیر وظایف از دیگر یکی صنایع در انرژی مدیریت و ممیزی

 پروژه انجام جهت مرکز این شود، می محسوب محیط و سپاهان انرژی شرکت

 و کوچک صنایع دیگر و پاالیشگاهها، کارخانجات، در انرژی سازی بهینه های

 : است شده اشاره آن به زیر در که باشد می ای بالقوه های توانایی دارای بزرگ
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 صٌایع در اًزصی هویشی ٍ هذیزیت ٍاحذ استمزار 
  
 ُصٌعتی ٍاحذّای عولکزد هطخصات تعییي ٍ گیزی اًذاس  

 
 صٌعتی ٍاحذّای اًزصی هصزف در جَیی صزفِ پتاًسیل تعییي   

 
 هصزف کاّص ٍ گذاری سزهایِ هٌظَر بِ التصادی ٍ فٌی ارسیابی 

  صٌعتی ٍاحذّای در اًزصی
 
 ِاًزصی ٍری بْزُ افشایص هٌظَر بِ التصادی سٌجی اهکاى طزح تْی 
   صٌعتی ٍاحذّای در

 
 ِسیستن راًذهاى افشایص ٍ هطکالت رفع جْت السم راّکارّای ارائ   

 
 اًزصی هصزف در جَیی صزفِ ّای رٍش ٍ اًزصی هذیزیت آهَسش 

 :خالصِ خذهات تْیٌِ ساسی در صٌعت 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

                الذاهات دیگش اص  Energy servicesّواى یا اًشطی خذهات
  دس گفت تَاى هی کِ تَدُ اخیش ّای سال دس هحیط ٍ سپاّاى اًزصی ضزکت

  اسائِ صیش هَاسد دس سا خَد اًشطی خذهات  ضشکت ایي . هیثاضذ ًظیش تی خَد ًَع
 :دّذ هی

 خذهات اًزصی

  صٌؼتیسیستن هذیشیت اًشطی دس ساختواى ٍ ٍاحذّای اجشای    
 
 ایجاد تاًک اطالػات ٍ آًالیض هصشف اًشطی 

 
  ِکٌٌذُ اًشطی داس ًوَدى ٍ تْیِ تشچسة اًشطی ٍاحذّای هصشف ضٌاسٌاه

 دس ساختواى ٍ صٌؼت
 
  ًِصة کلیِ الالم کاّص دٌّذُ هصشف اًشطیتْی ٍ  

 
    ٌِتؼویشات ٍ سشٍیس تْیٌِ سیستن ّای تاسیساتی جْت کاّص ّضی

 اًشطی
   
  تؼویشات ٍ ًگْذاسی تاسیسات هشکضی تِ صَست َّضوٌذ تا ًگشش

 اًشطیکاّص هصشف 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 تخص تاسرگاًی

  اسائِ ٍ هؼشفیهحیط ٍ سپاّاى اًزصی ضزکت ّای فؼالیت اص دیگش یکی
  رکش ضایاى .تاضذ هی تاال ساًذهاى تا ٍ اًشطی هصشف دٌّذُ کاّص کاالّای

        لحاظ اص ، ضشکت ایي تَسط ضذُ اسائِ ّای دستگاُ ٍ الالم کلیِ است
 سٍ ایي اص ٍ تَدُ صالح ری هشاجغ تاییذ هَسد اًشطی تشچسة ٍ ٍسی تْشُ
 .تاضذ هی ّا سیستن گًَِ ایي هؼشفی جْت هفیذی هشجغ ضشکت ایي

 :کاّص دٌّذُ هصزف اًزصیکاالّای 

 آتگشم کي خَسضیذی 
 پٌل ّای خَسضیذی 
  الهپ ّای کن هصشفLED 
 طشاحی ٍ اجشای استخش ّای خَسضیذی 
 (کٌتشل کٌٌذُ دٍس الکتشٍ هَتَسّا)ایٌَستَس 
 طشاحی ٍ اجشای سیستن گشهایص اص کف 
 دهپش کٌتشل کٌٌذُ هحصَالت احتشاق 
 ػایك ّای حشاستی ٍ سطَتتی 
  طشاحی سیستن ّای تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاستCHP ,CCHP 

 
 

 :اًزصیلیست فزٍش کاالّای کاّص دٌّذُ هصزف 
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 تاسیسات حزارتی ٍ تزٍدتی

  تاضذ هی آى تاسیسات دس صٌایغ ٍ ّا ساختواى دس اًشطی هصشف تیطتشیي کِ آًجایی اص
 طشاحی ایي .است ضشٍسی آسایص ضشایط آٍسدى فشاّن جْت تْیٌِ سیستن یک طشاحی

  دًیا سٍص تِ ٍ تاال ساًذهاى تا ّای سیستن کاسگیشی تِ ٍ اًشطی هصشف کاّص ّذف تا
   .تَد خَاّذ

 
  کاسضٌاساى ٍ دسخطاى سَاتك اختیاسداضتي دس تا  هحیط ٍ سپاّاى اًزصی ضزکت

  ٍ سساًذ اًجام تِ اهش ایي دس سا خَد ٍظایف اص ای گَضِ است تَاًستِ کاس ایي دس خثشُ
  تِ سا آى کِ داضتِ سا تاسیساتی ّای سیستن طشاحی پشٍطُ پزیشش آهادگی ًیض اکٌَى ّن

 .سساًذ خَاّذ اًجام تِ احسي ًحَ
 

  ٍ ًظاست اجشاء، صهیٌِ دس ٍهحیط سپاّاى اًزصی ضزکت ّای تَاًایی دیگش اص
  توام ٍ پیطشفتِ صَست تِ تشٍدتی ٍ حشاستی تاسیسات ّای سیستن تْیٌِ ًگْذاسی
 تاضذ هی اتَهاتیک
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 سیستن هذیزیت ساختواى

          BMS (Building Management System ) یا ساختواى هذیشیت سیستن
  . است تجْیضات ٍ ّا دستگاُ کلیِ کٌتشل جْت ساختواى َّضوٌذ سیستن استمشاس کِ

 .داضت خَاّذ اًشطی هصشف کاّص دس صیادی تاثیش ّا ساختواى دس سیستن ایي ًصة

          ساّثشی ٍ ًظاست اجشای صهیٌِ دس هحیط ٍ سپاّاى اًزصی ضزکت
 .تاضذ هی کطَس تشتش کاسضٌاساى ٍ تالمَُ ّای تَاًایی داسای BMS ّای سیستن
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 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 :آضٌایی با کادر هتخصص ضزکت 

ضزکت اًزصی سپاّاى ٍ هحیط اس تخصص هتخصصیي سیز استفادُ 
 :هیٌوایذ 

 ردیف تخصص تعذاد

 1 دکتزی 3

 2 فَق لیساًس 3

 3 لیساًس 5

 4 (بعٌَاى هطاٍر) اساتیذ داًطگاُ  6

 5 (بعٌَاى هطاٍر) هتخصصیي ضاغل در صٌایع  10



 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 :تجْیشات هَجَد در ضزکت جْت اًجام هویشی 

  Electric  Power meter  

  Combustion  Analyzer  

  Digital Thermometer  

  Infrared Thermometer  

  Psychrometer (Humidity  Measurement)  

  Airflow  Measurement Devices  

  Tachometer  

  Ultrasonic Leak Detector 



 تجْیشات کاّص دٌّذُ هصزف اًزصی 
(تَلیذ ضذُ تَسط ضزکت اًزصی سپاّاى ٍ هحیط )   

سیستن تاصیافت حشاست اص  
Blowdown دیگْای تخاس 

 

اکًََهایضس گاصّای خشٍجی اص  
دیگ تخاس ٍ گشهکي آب 

 ٍسٍدی تِ تَیلش

 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط



 :پزٍصُ ّای اجزا ضذُ 

 ّوکاسی دس  اًجام هویضی اًشطی پاالیطگاُ ًفت تٌذس ػثاس 
 ّوکاسی دس اًجام هویضی اًشطی پاالیطگاُ کٌگاى 
 ِّوکاسی دس اًجام هویضی اًشطی ًیشٍگاُ تَلیذ تشق ٍ تخاس هس سشچطو 
 ُّوکاسی دس اًجام هویضی اًشطی دس پاالیطگاُ ًفت کشهاًطا 
 ّوکاسی دس اًجام هویضی اًشطی ٍاحذ ًیشٍگاُ ضواسُ دٍ رٍب آّي 
 هجشی طشح کاّص هصشف اًشطی دس ًیشٍگاُ کاسخاًِ لٌذ اصفْاى 

 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط



 اًزصی سپاّاى ٍ هحیط

 : هزکشی دفتز آدرس
 

    اصفْاى
 عقیق اداری هجتوع   – غذیز هیذاى–ضْز سپاّاى

 9 ٍاحذ – دٍم طثقِ–4
 

 (0311)   6736367                            : تلفي
                                       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 

 تَاًایی ّای ضزکت اًزصی سپاّاى ٍهحیط
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