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  مطبوع تهويه و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مديريت سبز مختلف حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است بوعمط تهويه و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 تهويه؛ سيستم فيلترهاي مرتب تعويض و كردن تميز ˗

 ها؛ خرپشته و بام پشت راهروها، هاي درب مناسب درزبندي و بودن بسته از اطمينان ˗

 ؛)هوا نشتي از جلوگيري( خودكار هاي درب صحيح عملكرد بررسي و ها درب تعمير ˗

 ها؛ اتاق ترك از قبل ها كركره و ها پرده بودن بسته از اطمينان ˗

 گرمايشي؛ و سرمايشي هاي سيستم كار زمان در ها پنجره بودن بسته از اطمينان ˗

 در شده مشخص مجاز حدود براساس افراد، حضور محل در سرمايشي و گرمايشي هاي سيستم براي داخلي دماي تنظيم ˗

 و گرم مناطق در و سال گرم هاي ماه در 28 حداقل سرد، هاي ماه در درجه 20 حداكثر( ساختمان ملي مقررات 19 مبحث

 ؛)سال گرم هاي ماه در درجه 25 حداقل مرطوب

 ماه در درجه 28 و سرد هاي ماه در سانتيگراد درجه 19 به راهروها و انتظار هاي اتاق در ها ترموستات تنظيم نقطه كاهش ˗

 گرم؛ هاي

 كنترل براي هوشمند سيستم نصب معيوب، هاي كشي لوله اصالح و سرمايشي و گرمايشي سيستم موتورخانه، سيستم كنترل ˗

 آن؛ از استفاده مسير در گاز نشتي و جريان انحراف

 ها؛ موتورخانه مستمر فني معاينه انجام ˗

 ؛)خورشيدي كن آبگرم سيستم جايگزيني( نياز حد در ساختمان در استفاده مورد گرم آب حرارت درجه كاهش ˗

 اداري؛ ساعات از خارج ذر گرمايشي سيستم نمودن خاموش جهت ها موتورخانه در بر تايمر نصب ˗

 ضروري؛ غير مواقع و شب در سرمايش سيستم كردن خاموش ˗

 غيرضروري؛ مواقع و تعطيالت در گرمايش هاي سيستم درجه كاهش ˗

 اواپراتور؛ و كن خنك برج ها، فن مرتب اي دوره تعمير و سرويس ˗

 اتالف از جلوگيري منظور به كم تشعشع شدت با هاي شيشه به مجهز هاي پنجره خصوص به جداره دو هاي پنجره از استفاده ˗

 انرژي؛
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 ها؛ پنجره و درب مكرر نمودن بسته و باز از جلوگيري و كار محل هاي پنجره و در مرتب و موقع به درزگيري و تعمير ˗

 ؛)ساختمان ملي مقررات 19 مبحث براساس ها ديواره و كف سقف،( ساختمان هاي جداره عايقكاري ˗

 كويل يا جداره دو منبع انبساط، منبع ديگ، برگشت و رفت هاي لوله خصوص به موتورخانه از هايي قسمت حرارتي عايقكاري ˗

 كلكتورها؛ و دار

 مركزي؛ حرارت تأسيسات در ديگ اي دوره شستشوي و زدايي رسوب ˗

 استاندارد؛ مشعل از استفاده و مشعل ورودي هواي به سوخت نسبت تنظيم ˗

 روي بر) سوز گاز هاي مشعل براي طرفه دو دمپر و سوز گازوييل هاي مشعل براي طرفه يك دمپر( بارومتريك دمپر نصب ˗

 ها؛ دودكش مكش كنترل منظور به مشعل هاي دودكش

 دستي شير جاي به دارد قرار رادياتور درآن كه محلي حرارت درجه خودكار كنترل منظور به رادياتور ترموستاتيك شير نصب ˗

 رادياتور؛

  آنها؛ اي دوره سيبازر و تنظيم و آبي كولرهاي روي بر بان سايه نصب ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 


