به منظور كنترل و مصرف بهينه برق اقدامات ذيل پيشنهاد مي گردد:

 -۱مصارف روشنايي
المپهاي رشته اي ( معمولي ) كمترين بازده نور و كمترين عمر مفيد را نسبت به ديگر انواع المپها دارد.
يك المپ۱۱۱وات معمولي درحدود  ۳برابر المپ هاي مهتابي (فلورسنت) و حدود  ۵برابر المپ هاي كم
مصرف برق مصرف مي كند همچنين عمرالمپ هاي كم مصرف  ۸برابر المپهاي معمولي است .بنابراين
المپ هاي معمولي را با المپ هاي كم مصرف و فلورسنت تعويض كنيد.
 -۱-۱روشنايي روز مهمترين و بهداشتي ترين منبع نور است ,كه غالباً مورد كم توجهي قرار ميگيرد.
از لحاظ علمي استفاده از نور طبيعي برسالمت روحي و رواني افراد مي افزايد  .بصالح نيست كه با
وجود امكان استفاده از روشنايي روز نسبت به آن بي اعتنا باشيم و فضاي كار و اتاقهاي خود را بطور
مصنوعي با المپهاي گوناگون پرتو افشاني كنيم.الزم است بدانيم دركشورمانزديك به يك پنجم برقي
كه توليد ميشود به مصرف روشنايي ميرسد پس با قرار دادن ميزها در جاي مناسب و تنظيم سطح كار
سعي كنيم در هنگام روز از حداكثر نور طبيعي استفاده به عمل آيد و نور مصنوعي تنها در نقاطي كه
امكان استفاده از نور طبيعي وجود ندارد به كار برده شود.
 -۲-۱در مورد كارهاي حساسي كه نياز به نور زيادي دارد از روشنايي موضعي (چراغهاي روميزي)
استفاده گردد و از روشن كردن تمامي محيط به يك ميزان خودداري شود.
 -۳-۱راهروها،پاركينگ هاوانبارها (به ويژه درساعاتي كه رفت وآمد به حداقل مي
رسد)تنهادرحدرعايت ضوابط ايمني روشن گردند والمپ هاي زائد خاموش شوند.
 -۴-۱در اماكني كه نور كم نيز موجب مشكلي نخواهد شد از المپ هاي با وات كم استفاده شوند.
 -۵-۱سيم ها ،پريزها وكليدها به موقع بررسي شده و طبق برنامه مرتبي حباب ها ،قاب ها والمپ ها
تميزگردندتا ازبازدهي نوري آنها كاسته نشود.
 -۶-۱در مورد سقف و ديوارهاي محيط كار از رنگهاي روشن استفاده شود ،تاميزان بازتاب نورافزايش
يابد.

 -۷-۱به منظور اصالح ضريب قدرت در مورد المپ هاي فلورسنت از خازن با ظرفيت مناسب استفاده
شود.
 -۸-۱در ساعات اوج مصرف ,خاموش كردن المپ هاي اضافي باعث مي شود در شبكه خاموشي نداشته
باشيم.
-۲ساير مصارف
 -۱-۲آسانسورها چنان تنظيم شود كه حتي االمكان در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشد و در
بقيه طبقات نيز يك در ميان متوقف شوند .مگر در بيمارستانها و يا در مورد حمل بار كه توقف در
طبقات ضروري است.
 -۲-۲دقت شود سقف و بام ساختمانها از عايق كاري مناسب و خوبي برخوردار باشد تا از اتالف انرژي
جلوگيري گردد.
 -۳-۲به منظور بهبود ضريب قدرت وسايل موتوري از تجهيزات مناسب ،چون خازن استفاده شود.
 -۴-۲امكان استفاده از وسايل كنترل يا محدود كننده قدرت مورد بررسي قرار گيرد.
 -۵-۲شبكه هاي برقي داخلي ساختمانها به منظور تجهيز به سيستمهاي فرمان خودكار تحت بررسي
قرار گيرد.
 -۶-۲امكان عايق كاري ديوارها به خصوص در موقع ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از تلفات
انرژي مد نظر قرار گيرد.
برداشتن المپ هاي سوخته و نيم سوخته ساختمان:
با وجود انتظار افراد وجود المپ هاي نيم سوخته و سوخته فلورسنت در قاب هاي روشنايي با مصرف
برق همراه است .براي مثال يك المپ فلورسنت  ۴۱وات مصرفي معادل  ۵۲وات (باالست و المپ) دارد.
وقتي المپ مي سوزد و تعويض نمي كنيم ،اين المپ سوخته يا شل شده حدود  ۱۲وات برق مصرف مي
كند .براي يك ساختمان اداري كه  ۲۱المپ سوخته داشته باشد ،حدود  ۶۵۱كيلووات ساعت برق در
سال هدر مي دهد.
جهت دانلود فايل به وب سايت موسسه خيريه كرامت مراجعه فرماييد.
روابط عمومي موسسه خيريه كرامت

