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تنويه
�أو موردة لأي نوع  �أي من حمتويات هذ� �لدليل كاعتماد جلهة حمددة م�صنعة  �أخذ  يجب عدم 
من �ملعد�ت �لكهربائية �أو �ملنهج �لذي تتبعه يف جمال �ل�صتخد�م �لفعال للكهرباء. ويهدف هذ� 
�لدليل لإعطاء بع�ض �لإر�صاد�ت ملديري �ملباين �لتابعة للجهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي حول 
دون  �ل�صتهالك  خلف�ض  �لالزمة  و�لطرق  �ملباين  يف  للكهرباء  �لرئي�صية  �ل�صتخد�مات  كيفية 
�لتاأثري على م�صتوى �ل�صتفادة من �ملبنى. ويجب �لتعامل مع ذكر لعالمة جتارية حمددة �أو جهة 
مثال فقط  �أو  باعتباره منوذج  �لدليل  �لو�ردة يف هذ�  �لإلكرتونية  �لرو�بط  م�صنعة مدرجة يف  

ولي�ض ن�صيحة ل�صتخد�م �أو �عتماد منتج حمدد.    

�إقر�ر
قامت �صركة �أبوظبي للتوزيع و�صركة �لعني للتوزيع باإعد�د هذ� �لدليل بالت�صاور مع مكتب �لتنظيم 
و�لرقابة لقطاع �ملاء و�لكهرباء باإمارة �أبوظبي، وحتت �إ�صر�ف هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي. و�ل�صكر 
مو�صول لكل من تعاون معنا يف هذ� �لعمل ونقر باأن �أي م�صتوى من خف�ض ��صتهالك �لكهرباء يتم 
�لتو�صل �إليه من خالل تطبيق ما جاء يف هذ� �لدليل هو نتاج للجهد �ملبذول و�خلرب�ت �ملكت�صبة 
خلف�ض  �لر�مية  �جلهود  جناح  و�أن  �أوىل  خطوة  جمرد  �إل  هو  ما  �لدليل  هذ�  �إن  فيه.  �ملدرجة 
على  �صتعمل  �لتي  �حلكومية  �جلهات  كافة  بني  �لفعال  �لتعاون  على  ينبني  �لكهرباء  ��صتهالك 

�ل�صتفادة من �ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �لدليل.
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مقدمة 
تدرك حكومة �أبوظبي �أهمية تر�صيد ��صتهالك �لكهرباء لدى كافة �صر�ئح �ملجتمع، وي�صمل ذلك 
لإد�رة  برنامج  بتطبيق  تقوم �حلكومة  لذلك  ��صتنادّ�  و  و�حلكومي،  و�ل�صناعي  �ل�صكني  �لقطاع 
�لطلب على �لكهرباء يف كافة �ملباين و�ملوؤ�ص�صات و�لأ�صول �لتابعة لها. وعلى �صوء ذلك، مت �إعد�د 
�لتنفيذية  �للجنة  لقر�ر  ��صتجابة  �حلكومي"  �لقطاع  يف  للكهرباء  �لفعال  �ل�صتخد�م  "دليل 
رقم) 7 جـ 2015/40 ( �ل�صادر عن �ملجل�ض �لتنفيذي بتاريخ 3 نوفمرب 2015 فيما يتعلق باإعد�د دليل 

لتقدمي �لتوجيهات و�لر�صاد�ت �لفنية خلف�ض ��صتهالك �لكهرباء يف �جلهات �حلكومية.

ويقدم �لدليل �ملعلومات وم�صادرها ملدر�ء مباين �ملر�فق �حلكومية )كاملكاتب و�ملد�ر�ض( حول 
كيفية خف�ض ��صتهالك �لكهرباء يف هذه �ملباين. ويهدف �لدليل للم�صاعدة يف رفع كفاءة ��صتخد�م 
�لكهرباء وخف�ض �لتكلفة �ملرتبطة بذلك لتعزيز م�صتوى �لعائد �ملرتقب من هذه �ملباين. ومت من 

خالل هذ� �لدليل تناول �لأنو�ع �لتالية من �أنظمة �ملباين و�لأن�صطة �لد�عمة لها:

1. �لتكييف  	

2. �أنظمة �لإ�صاءة  	

3. �لهيكلية �خلارجية للمباين  	

4. �أمثلة متنوعة لالأجهزة �لكهربائية  	

5. رفع م�صتويات �لوعي لدى �ملوظفني 	

�صيانة  عن  �مل�صوؤول  نظر  وجهة  من  مبنى  كل  على  تطبيقها  ميكن  �لتي  �لإجر�ء�ت  تقييم  ويتم 
"�لإجر�ء�ت" يف هذ� �لدليل �إىل خمتلف �جلهود �لهادفة  وت�صغيل هذه �ملباين. وي�صري م�صطلح 
لرت�صيد ��صتهالك �لكهرباء. وتوؤدي �لإجر�ء�ت �لهادفة لرفع كفاءة �ل�صتهالك �إىل توفري �لكهرباء 
وخف�ض �لتكلفة �لقت�صادية �مل�صاحبة يف نف�ض �لوقت. وقد يوؤدي �لتوفري �لناجت عن �ل�صتخد�م 
�لفعال للكهرباء �إىل تغطية نفقات هذه �لجر�ء�ت خالل �صنو�ت قليلة وقد توؤدي �إىل توفري جممل 
�ملبالغ �لتي ميكن �نفاقها ل�صد�د فو�تري �لكهرباء يف �مل�صتقبل. ويقدم �لدليل كذلك �صرحًا حول 

طرق �ل�صيانة �لتي ميكن تطبيقها يف خمتلف �أنو�ع �أنظمة تكييف �ملباين.
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توجهات �حلكومة حول ��صتهالك �لكهرباء يف �إمارة �أبوظبي 
لقد �صدر قر�ر �للجنة �لتنفيذية رقم )42	جـ 2015/29( بتاريخ 23 يوليو 2015 ب�صاأن توجيه د�ئرة 
�لطرق  �أف�صل  لدر��صة  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�ض  مع  للتن�صيق  و�لنقل  �لبلدية  �ل�صوؤون 
و�لو�صائل �لالزمة لت�صجيع �جلميع على ��صتخد�م �أنظمة �لإ�صاءة �لثنائية �ل�صمام �لباعثة لل�صوء 
)LED(�ملوفرة للطاقة يف م�صاكن ومباين �إمارة �أبوظبي. وتناول �لقر�ر كذلك �ملعايري �مل�صتخدمة 

حاليًا يف �إ�صاءة �ل�صو�رع يف �إمارة �أبوظبي بهدف و�صع مو��صفات ل�صتبد�ل �مل�صابيح �مل�صتخدمة 
يف �لطرقات.

وبتاريخ 4 �أغ�صط�ض 2015 �أ�صدرت �للجنة �لتنفيذية �لقر�ر رقم )27 جـ 2015/31( لتوجيه �لأمانة 
�لعامة للمجل�ض �لتنفيذي بالتن�صيق مع هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي و�صركة �أبوظبي للتوزيع و�صركة 
�لعني للتوزيع �جلهات �لأخرى �ملعنية لو�صع مقرتحات وخطط لزيادة فعالية ��صتهالك �لكهرباء 

يف �لقطاع �حلكومي.

وجاء هذ� �لدليل ��صتجابة  للقر�ر �ل�صادر عن �للجنة �لتنفيذية )7 جـ 2015/40( بتاريخ 3 نوفمرب 
2015 لتوجيه هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي لإعد�د دليل تر�صيد ��صتهالك �لكهرباء للجهات �حلكومية 

حول �ل�صتخد�م �لفعال للكهرباء مل�صاعدة خمتلف �جلهات �حلكومية لتتعرف على �إمكانية تر�صيد 
تابع  �آخر  قر�ر  �صدر  وقد  هذ�  �لطلب.  �إد�رة  بربنامج  �خلا�صة  �لجر�ء�ت  وتطبيق  ��صتهالكها 
للقر�ر رقم )45 جـ 1 / 2016( بتاريخ 13 يناير 2016 بو�صع توجيهات ملر�فق �لقطاع �حلكومي 
�أنظمة  �لتكييف لديها و��صتخد�م  �لتحكم يف درجة حر�رة  �أجهزة  خلف�ض م�صتوى موؤ�صر �صبط 

تكنولوجيا �لإ�صاءة �لذكية.
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و�صف �لدليل
يقدم كل ق�صم من �أق�صام هذ� �لدليل �ملعلومات �لتالية: 

11 	�صرح �لتو�صيات �ملقدمة لتحقيق �ل�صتخد�م �لفعال للكهرباء.

21 	رو�بط �إلكرتونية للح�صول على �ملزيد من �لإر�صاد�ت حول �ملو��صيع �لتي متت   .

مناق�صتها يف �لدليل. ومت �ختيار هذه �مل�صادر لإعطاء �لقارئ معلومات �صاملة حول   
كل مو�صوع وميكن �لدخول �إليها بال�صغط على �لن�ض �ملوجود يف �لن�صخة �لإلكرتونية.  

وميكن �حل�صول على هذه �لرو�بط يف "�مللحق د" �خلا�ض بـ"�ملر�جع".

31 		ميكن �حل�صول على �إ�صتمار�ت در��صة �أنظمة �لتربيد و�لإ�صاءة يف "�مللحق ب"   .

و"�مللحق ج" على �لتو�يل. وتوفر هذه �ملالحق �أي�صًا بروتوكولت �ل�صيانة و�ملر�جع ح�صب    
ورودها يف كل ق�صم �صمن �ملالحق �أ)1( �إىل �أ)6(.   
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�لتكييف
يعترب وجود �أجهزة �لتكييف �ليوم م�صاألة �أ�صا�صية يف دولة �لإمار�ت 
و�رتفاع  �ل�صعبة  �ملناخية  �لظروف  ب�صبب  وذلك  �ملتحدة  �لعربية 
�لدر��صات  و�أو�صحت  �لعامل.  من  �ملنطقة  هذه  يف  �حلر�رة  درجة 

�ل�صابقة �أن �أنظمة �لتكييف ت�صتهلك نحو �أكرث من ن�صف �لطاقة �لكهربائية �مل�صتهلكة يف �إمارة 
�لتي  و�لو�صائل  �لطرق  من  و�لعديد  �لتكييف  �أجهزة  من  كثرية  �أنو�ع  هنالك  وتوجد   . �أبوظبي1 
ُت�صاعد على �صمان عمل هذه �لأجهزة باأكفاأ �صورة ممكنة. وتوفر �لأق�صام �لتالية بع�ض �ملعلومات 
حول خمتلف �أنو�ع �أجهزة �لتكييف �مل�صتخدمة يف �أبوظبي وبع�ض �لإر�صاد�ت حول �ملحافظة عليها 

وحجم ��صتهالكها من �لكهرباء وكيفية رفع كفاءتها بهدف تقليل �ل�صتهالك.

وعلــى �لرغــم مــن توفــر �لكثــري مــن “�لقو�عــد” لتقديــر حجــم طاقــة �لتربيــد �ملطلــوب توفرهــا لــكل 
مبنــى ح�صــب م�صــاحته، �إل �أن �أي مــن هــذه �لقو�عــد ل تقــدم معلومــات دقيقــة حــول حجــم �أجهــزة 
�لتكييف �ملطلوبة. ويتم حتديد حجم طاقة �لتربيد �ملطلوبة بناء على �لعديد من �لعو�مل �ملتغرية 

مبــا فيهــا �ملنــاخ وعــزل �ملبنــى و�لنو�فــذ و�رتفاع �ل�صــقف �لد�خلــي و�لإ�صاءة وعدد �ل�صــكان.

و�أف�صل طريقة ميكن �تباعها لتحديد حجم نظام �لتربيد �ملطلوب هي ��صتخد�م �ملعايري �ملو�صوعة 
من قبل �جلمعية �لأمريكية ملهند�صي �لت�صخني و�لتربيد و�لتكييف )ASHRAE( 183-2007  حتت 
ذ�ت  �ل�صكنية  �ملباين  ماعد�  للمباين  توفرها  مطلوب  وت�صخني  تربيد  طاقة  �أعلى  “ح�صاب  ��صم 
�صابقًا  �إليها  و�مل�صار  �ملتغرية  �لعو�مل  �حل�صبان  يف  �لطريقة  هذه  وتاأخذ  �ملنخف�ض”.   �لرتفاع 
ميكن  وكم�صتند  حجمه.  ح�صب  مبنى  لكل  �ملطلوبة  �لتربيد  طاقة  لتحديد  �لعو�مل  من  وغريها 
 the	ASHRAE	Radiantلرجوع �إليه ن�صرت جملة �جلمعية  يف ن�صختها لعام 2012 مقال حتت عنو�ن�
Spreadsheet	Calculation	Load	)RTS(	Series	Time، ميكن �حل�صول عليه من موقع �جلمعية، حول 

تغطي  و�لذي  �لكويت  يتكون من طابقني يف مدينة  ملبنى  توفرها  �ملطلوب  �لتربيد  ح�صاب طاقة 
�إىل طن و�حد  30 مرت مربع حتتاج  ، و بناًء عليه، فاإن كل     40% من م�صاحة جدر�نه  �لنو�فذ 
من طاقة �لتربيد2. ومبقارنة ذلك فاأن ��صتخد�م معايري �جلمعية بو��صطة جمموعة مكديرموت 
�ملتخ�ص�صة يف �لهند�صة �مليكانيكية ومقرها ولية كاليفورنيا، يف مبنى ي�صم مكاتب يف �ملنطقة 
�جلافة من ولية كاليفورنيا بني �أن كل	26مرت مربع حتتاج �إىل طن من طاقة �لتربيد3. ولذلك من 
�لأف�صل عدم �لعتماد على قو�عد ثابتة ولكن �لقيام بح�صاب متطلبات �لتكييف لكل مبنى ب�صورة 

م�صتقلة.

.ASHRAE م�صادر 

1مكتب �لتنظيم و�لرقابة، وفر كهرباء، كيف ميكن يل توفري �لكهرباء: �أجهزة �لتكييف. بح�صب �لدخول للموقع يف مايو  2016

(http://www.powerwise.gov.ae/en/section/how-can-i-save-electricity/residential/air-conditioning)

2جدول �جلمعية �لأمريكية ملهند�صي �لت�صخني و�لتربيد و�لتكييف حل�صاب �لأحمال بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016

https://www.ashrae.org/

3جمموعة مكديرموت : قو�عد حتديد حجم �أنظمة �لتكييف ذ�ت �جلهد �لعايل، بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016

(http://www.themcdermottgroup.com/Newsworthy/HVAC%20Issues/Rule%20of%20Thumb%20Sizing.htm,

%E2%80%8Bhttps://www.ashrae.org/%E2%80%8B
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�أنو�ع �أجهزة �لتكييف �لتجارية
�لأوىل  فئتني:  �إىل  �أبوظبي  يف  �مل�صتخدمة  �لتكييف  �أجهزة  تنق�صم 
تعمل عن طريق تربيد �ملياه حتى ت�صبح بدرجة حر�رة منخف�صة ثم 
متريرها عرب مو�قع معينة يف �ملبنى حيث يتم تربيد �لهو�ء عرب جهاز 
�ملبا�صر  �لتربيد  فت�صتخدم  نظام  �لثانية  �لفئة  �أما  تبادل �حلر�رة. 

ويت�صمن تربيد مادة قابلة للتربيد  ثم متريره على مو�قع معني يف �ملبنى ليربد بدوره �لهو�ء. 

وتتكون �أنظمة �لتربيد �ملختلفة حتت كل فئة من �لفئتني من �لأنو�ع �لتالية: 

�أنظمة �لتربيد باملياه:  .1

�أ - �أنظمة �ملربد�ت �ملركزية
ب - �أنظمة �لتكييف �ملركزي للمناطق

�أنظمة �لتربيد �ملبا�صر:   .2

�أ- وحد�ت �لتكييف �ملنف�صلة
 ب- وحد�ت �لتكييف �ملنف�صلة �ل�صغرية

 ج- وحد�ت �لتكييف �ملنف�صلة �لتي ت�صتخدم �لقنو�ت لتوزيع �لهو�ء
د- وحد�ت �لتكييف �ملدجمة
هـ. وحد�ت مكيفات �ل�صباك 

ول�صمان عمل �أنظمة �لتكييف بال�صورة �ملثلى، على �مل�صوؤولني عن �إد�رة �ملر�فق �لتاأكد من �أن 
وحدة �لتكييف �ملختارة ذ�ت حجم ومقيا�ض منا�صبني ومزودة مب�صخات منا�صبة وتتم �صيانتها 
ب�صورة دورية. ول�صتخد�م وحد�ت �لتكييف بفعالية يجب تركيب جهاز تنظيم درجة �حلر�رة 

)على �صبيل �ملثال جهاز رقمي ميكن برجمته( يف �ملبنى للتحكم يف درجة �حلر�رة �لد�خلية 
خالل طو�ل �صاعات �ليوم و�ملو��صم �ملختلفة.  

�أنظمة �لتدفئة و�لتهوية 
)HVAC( و�لتربيد

https://www.wbdg.org/resources/high-performance-hvac
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ال�سكل	2-1	اأجهزة	املربدات	
املركزية	4

�أنظمة �ملربد�ت �ملركزية 
مت يف عام 2013 �إجر�ء در��صة �صاملة يف �إمارة �أبوظبي حول �أنظمة 
بينت  فيال  و200  مبنى   1000 �صملت  و�لفلل  �ملباين  يف  �لتكييف 
�لتكييف  �أنظمة  عدد  ن�صف  ُت�صكل  �ملركزية  �ملربد�ت  �أجهزة  �أن 
��صتخد�م  فاإن  لذلك  تقريبًا.  �لإمارة  مناطق  كافة  يف  �مل�صتخدمة 
�أنظمة تربيد ذ�ت كفاءة عالية هي م�صاألة �أ�صا�صية خلف�ض ��صتهالك 

بالإمارة  و�ملر�فق  �ملباين  �مل�صتخدمة يف  �ملركزية  �ملربد�ت  �أنظمة  �لإمارة. ومعظم  �لكهرباء يف 
ت�صتخدم �أنظمة �لتكييف �ملتعددة �لتي تو�صع على �أ�صقف �ملباين.

تو�صيع يف  �لقيا�صية جهاز تبخري ومكثف وجهاز �صغط هو�ء وحمب�ض  �لتربيد  �أنظمة  وت�صتخدم 
عملياتها. ويو�صح �ل�صكل 2-1 نوع نظام تكييف منوذجي يف �أبوظبي. وت�صابه �لعملية �مل�صتخدمة 
وتربيد  ت�صخني  يتم  حيث  �لثالجات  بها  تعمل  �لتي  تلك  �لتكييف  �أنظمة  من  �لنوع  هذ�  مثل  يف 
غاز �لتربيد عن طريق مبخر�ت ومكثفات. و�أجهزة �لتكييف �لقيا�صية من هذ� �لنوع هي �أنظمة 
ميكانيكية ت�صتخدم �أجهزة �صغط هو�ء  ومر�وح متعددة. ومبا �أن معظم هذه �لأنظمة يتم و�صعها 
لل�صيانة  وحتتاج  �لطبيعية  للعو�مل  عر�ض  تكون  فاإنها  �ملباين  �أ�صطح  على  مك�صوفة  �أماكن  يف 

و�لنظافة ب�صورة دورية.

�إ�صافة �إىل ذلك، فاإن �صيق �حليز �ملكاين قد يجعل �ملكيفات 
�ملو�صوعة على �أ�صطح �ملباين ل تعمل ب�صورة جيدة، مثل و�صع 
�ملكيف بالقرب من �جلد�ر �حلاجز على طرف �ل�صقف مما 
ل يجعل �أي جمال للهو�ء للمرور لتربيد �ملكيف ووحد�ت5  �ملكثف 6. 
وثبت فعالية �لإجر�ء�ت �خلم�ض �لتالية يف زيادة فعالية عمل 

�أنظمة �ملربد�ت �ملركزية يف �أبوظبي7 :

مربد�ت
كفاءة �ملربد�ت

حت�صني كفاءة �ملربد�ت
مو�زنة �أنظمة �لتربيد

4 ماأخوذة من قبل �صركة �آر تي �آي �إنرتنا�صونال �مل�صروع �لنموذجي: رفع كفاءة �أجهزة �ملربد�ت �ملركزية يف �إمارة �أبوظبي 2015
5 موؤ�ص�صة تكنولوجيا �لتربيد �أنظمة �لتكييف �لتي تعمل باملياه و�أنظمة �لتكييف �لتي تعمل بتربيد �لهو�ء

(1http://www.coolingtechnology.com/about_process_cooling/water-cooled-chiller/default.html.1Accessed1May12016.)

6	�صيمنز: كيف تعمل �أنظمة �لتكييف �لتي تعمل بتربيد �ملياه؟

(http://www.industry.usa.siemens.com/automation/us/en/process-instrumentation-and-analytics/solutions-for-industry/hvacr/pages/

how-does-a-chiller-system-work.aspx.1Accessed1May12016

بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.
7	�صركة �آر تي �آي �إنرتنا�صونال �مل�صروع �لنموذجي: رفع كفاءة �أجهزة �ملربد�ت �ملركزية يف �إمارة �أبوظبي 2015

http://www.coolingtechnology.com/about_process_cooling/water-cooled-chiller/default.html
http://www.achrnews.com/articles/92941-maximizing-chiller-efficiency
http://www.plantservices.com/articles/2004/192/?show=all
http://www.comdronic.co.uk/resources/docs/balancingbasics.pdf%E2%80%8B
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ال�صيانة: للح�صول على معلومات حول عمليات �ل�صيانة، ُيرجى �لطالع على �لربوتوكول   )1
�مل�صاكل  على  �لتعرف  على  بالعمل  �ملباين  �إد�رة  �مل�صوؤولون عن  وين�صح  �أ-1.  �مللحق  �ملوجود يف 
تكاليف  �أي  خف�ض  يف  ي�صاعد  مما  كبرية  ل�صيانة  حتتاج  م�صاكل  �أي  ظهور  قبل  معها  و�لتعامل 

م�صتقبلية.

2( اإعادة موازنة وت�صغيل اأنظمة التكييف: يجب �أن تعادل م�صخات �ملياه �ملربدة وتدفقها 
ل�صمان  �لهو�ء  وتربيد  و�لتهوية  �لت�صخني  يف  وموؤهل  متخ�ص�ض  مهند�ض  بو��صطة  مربد  كل  من 

تدفق �ملياه ب�صكل متو�زن يف كافة �أنحاء �ملبنى. 

3( اإعادة �صحن غاز التربيد: يعتمد �أد�ء وفعالية �أي نظام تربيد ب�صورة كبرية على وجود غاز 
تربيد منا�صب. ويتطلب ذلك �إخر�ج ووزن و�إعادة تعبئة جهاز �لتربيد و�إ�صافة �صائل �لتربيد كلما 

دعت �حلاجة ملقابلة متطلبات �ملكيف. 

�لتكييف �مل�صتخدمة يف  �أنظمة  �أن �لعديد من  �أو�صحت �لدر��صات  ف�صل ال�صعة الزائدة:   )4
�أبوظبي مت ت�صميمها مبو��صفات �أعلى من �حلاجة �لفعلية لتكييف �ملبنى. ولذلك يجب �ل�صتعانة 
من  �أكرث  �أو  لو�حد  حقيقية  حاجة  هنالك  هل  لتحديد  �لتكييف  �أنظمة  لتحليل  موؤهل  مبهند�ض 

مربد�ت �ملياه �مل�صتخدمة.

5( التحكم ب�صرعة الرتددات: يتم ت�صغيل معظم �أنظمة تربيد �ملياه �مل�صتخدمة يف �أبوظبي 
ب�صرعة و�حدة ثابتة، �أي �أن م�صخات �ملياه �لباردة يتم ت�صغيلها ب�صرعة و�حدة ثابتة طو�ل �لوقت 
�مل�صخات  كافة  ت�صغيل  �لأمر  يتطلب  وقد  �لتربيد.  لنظام  �لفعلية  �لحتياجات  �لنظر عن  بغ�ض 
ت�صغيلها  مت  �إذ�  �لكثري  توفري  ميكن  ولكن  �أبوظبي،  يف  �ل�صيف  ف�صل  خالل  �لق�صوى  بطاقتها 
ب�صرعة �أقل خالل �لأوقات �لأخرى من �ل�صنة. ولذلك فاإن تركيب جهاز �لتحكم يف �صرعة �ملر�وح 
للم�صاعدة يف ��صتخد�م �مل�صخة مُيكن �مل�صتخدم من ت�صغيل م�صخات �ملياه �لباردة ب�صرعة �أقل 

وبالتايل �ل�صتفادة �لق�صوى من نظام �لتربيد.
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�أنظمة �لتكييف �ملركزي للمناطق:
ت�صتخدم �لعديد من �ملباين �جلديدة يف �أبوظبي �أنظمة �لتربيد �ملركزية للمناطق �ملزودة باأجهزة 
�أنابيب  عرب  �لباردة  �ملياه  لتوزيع  �لطاقة،  نقل  �أو  �حلر�رة  تبادل  �أنظمة  ومكثفات،  �ملياه  تبخري 
بهدف تكييف �ملباين يف رقعة جغر�فية حمددة. ولأنه توجد يف هذ� �لنظام وحد�ت تكييف متعددة 
تعتمد على نظام مركزي و�حد فاإن هذ� �لنوع من �لأنظمة يعترب موفر للطاقة يف �أبوظبي. ويتم 
تكييف �ملباين �ملزودة باأنظمة �لتكييف �ملركزي للمناطق عرب نقل �لربودة من �أنابيب �ملياه �لباردة 
�إىل نظام �لتكييف عرب �أجهزة تبادل �حلر�رة �ملوجودة يف وحد�ت �لتعامل مع �لهو�ء �ملتعددة. 
ويتوىل �صخ�ض م�صوؤولية ت�صغيل و�صيانة �أجهزة نقل وتوزيع �لهو�ء �لبارد و�أنظمة �إخر�ج �لهو�ء 
�لعادم. وميكن زيادة فعالية هذه �لأنظمة عرب ��صتخد�م منظمات �لتحكم ب�صرعة �لرتدد�ت بدًل 

عن �ملحركات �لكهربائية �لتقليدية.

ومبا �أن �أنظمة �لتكييف �ملركزي للمناطق ت�صتخدم مربد�ت للمياه ذ�ت �أحجام كبرية، فاإن على 
م�صوؤويل �ل�صيانة �لقيام بعمليات �ل�صيانة وحت�صني �لأد�ء عليها ب�صورة د�ئمة ل�صمان �أد�ء هذه 
�لأنظمة ب�صورة مثالية ومتو�زنة و�أن غاز �لتربيد يف �مل�صتوى �ملطلوب وفقًا للمو��صفات �ملو�صوعة 
و�أن �مل�صخات و�ملحركات تعمل بفعالية. ومبا �أن عمليات �لتربيد تتم يف جهاز م�صمم خ�صي�صًا 
لهذ� �لغر�ض فاإن هذ� �صيوؤدي لإنتاج �ملياه �لباردة بكميات كبرية. وحتتاج �لأنابيب �لر�بطة بني 
جهاز �لتكييف �ملركزي و�ملوقع �ملر�د تكييفه �أي�صًا لل�صيانة ب�صورة دورية و�لتاأكد من خلوها من 
�أي �أ�صر�ر �أو تاآكل ب�صبب �ل�صد�أ. و�أخريً� يجب تغطية هذه �لأنابيب بعازل للحر�رة للتاأكد من عدم 

ت�صرب �أي حر�رة من �خلارج.
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�أنظمة �لتربيد �ملبا�صر
عادة ما ت�صتخدم هذ� �لنوع من �أجهزة �لتكييف يف �لفلل و�ملباين ذ�ت 
بع�ض  ويف  �لتجارية  و�ملحالت  �ملد�ر�ض  مثل  �ملنخف�صة  �لرتفاعات 

�لوحد�ت  �لأول هي  نوعني  �إىل  �لأنظمة  وتنق�صم هذه  �لعالية.  �لرتفاعات  �لقدمية ذ�ت  �ملباين 
�ملياه يف �لد�خل.  �لهو�ء خارج �ملبنى بينما يوجد مبخر  �ملنف�صلة حيث يو�صع �ملكثف و�صاغط 
و�لنوع �لثاين هو �لنظام �ملدمج حيث توجد كافة عنا�صر نظام �لتكييف يف وحدة و�حدة تو�صع 
�ملبا�صر  �لتربيد  �أنظمة  وتركيبة  �صكل   2-2 �ل�صكل  يبني  �جلد�ر.  على  �أو  �ملبنى  �صقف  على  �إما 

�مل�صتخدمة ب�صورة و��صعة يف �ملباين �حلكومية.
وت�صتمل وحد�ت �لتكييف �لتي ل ت�صتخدم وحد�ت تربيد �ملياه يف �ملباين �حلكومية يف �أبوظبي على 

�لتايل: 

1- وحدات  التكييف املنف�صلة: وترت�وح طاقة �لتربيد لهذه �لأنظمة من 10 طن �إىل �أكرث من 
100 طن وهي م�صممة لتربيد غرف متعددة يف مبنى و�حد عن طريق تدوير غاز �لتربيد يف عدد 

من وحد�ت تبادل �حلر�رة �ملتعددة  يف د�خل �ملبنى.
2- وحدات التكييف املنف�صلة ال�صغرية: تعمل وحد�ت �لتربيد هذه بنف�ض �لتقنية �لتي تعمل 
بها  وحد�ت �لتكييف �ملنف�صلة ولكن لديها قدرة �قل على �لتربيد، ترت�وح من 1 �إىل 2 طن فقط، 

وت�صتخدم عدد قليل من �ملر�وح �للولبية.
هذه  وت�صابه  الهواء:  لتوزيع  القنوات  ت�صتخدم  التي  املنف�صلة  التكييف  وحدات   -3
تبادل  نظام  عن  عبارة  �حلر�رة  تو�صيل  نظام  يكون  حيث  �ملنف�صلة  �لتكييف  وحد�ت  �لوحد�ت 
�حلر�رة يقوم بتربيد �لهو�ء �لذي يتم توزيعه يف �لأماكن �ملر�د تربيدها، وترت�وح طاقة تربيد هذه 

�لأنظمة من طن و�حد �إىل عدة �أطنان بناء على �مل�صاحة �ملر�د تكييفها. 
وتتميز عن  100 طن  �إىل   3 من  �لأنظمة  هذه  ترت�وح طاقة  املدجمة:  التكييف  4-  وحدات 
يتم  �لأخرى  �لوحد�ت  وكل  �لهو�ء  و�صاغط  �ملياه  ومبخر  �ملكثف  �أن  �ملبا�صر يف  �لتربيد  وحد�ت 
و�صعها يف وحدة و�حدة عادة ما تكون على �صطح �ملبنى. ويتم ربط هذه �لوحدة مبمر�ت لتوزيع 

�لهو�ء �لبارد يف �ملبنى لتربيده. 
5- وحدات مكيفات ال�صباك: على �لرغم من �أنها غري م�صتخدمة بكرثة يف �ملباين �حلكومية 
مثل  �ل�صغرية  �مل�صاحات  ذ�ت  �ملباين  لتكييف  �أحيانًا  ت�صتخدم  �ل�صباك  مكيفات  وحد�ت  �أن  �إل 
غرف �حلر��ض �أو �ملكاتب �ل�صغرية �مللحقة. وهي عبارة عن نوع �آخر من �لأنظمة �ملدجمة حيث 
يوجد �ملكثف و�صاغط �لهو�ء ومبخر �ملياه و�ملروحة كلها يف وحدة و�حدة وترت�وح طاقة �لتربيد 
�ل�صاخن من  �لهو�ء  ب�صحب  �لأنظمة  �لنوع من  وتقوم هذه  �أطنان.  �إىل عدة  فيها من و�حد طن 

�خلارج ثم تربيده و�صغطه �إىل د�خل �ملبنى �ملر�د تكييفه. 

مكيفات �لهو�ء

http://twentyonecelsius.com.au/blog/the-most-energy-efficient-ways-to-use-an-air-conditioner/
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ال�شكل/ 2-2: اأنظمة التربيد املبا�شر
وحدات التكييف املنف�شلة 8

وحدات التكييف املنف�شلة التي ت�شتخدم القنوات لتوزيع الهواء 10

وحدات التكييف املنف�شلة ال�شغرية 9 

 وحدات التكييف املدجمة 11

الوحدة الداخلية

الوحدة اخلارجية

8 كارير: وحدات التكثيف التجارية/التربيد بالهواء/وحدات الإ�سبليت املفردة
)http://www.archiexpo.com/prod/carrier-commercial/product-49317-410375.html#product-item_41044( بح�سب الدخول للموقع يف يونيو 

.2016
9 برايت هب الهند�سية، اأنواع اأنظمة التكييف التي تعمل بالهواء- 

)http://www.brighthubengineering.com/hvac/897-types-of-air-conditioning-systems/#imgn_1.jpg( بح�سب الدخول للموقع يف مايو 2016.

10 هببيدجز، مركز اأتيك لأنظمة التكييف، معلومات حول ال�ستهالك الفعال للطاقة

http://hubpages.com/living/Attic-Central-Air-Conditioning-Energy-Efficiency-Information#, بح�سب الدخول للموقع يف يونيو 2016.

)http://www.system-selector.ingramswaterandair.com/packagedac.php( 11 معدات اإنغرام�س للمياه والهواء، وحدات التكييف املدجمة

بح�سب الدخول للموقع يف يونيو 2016.

يقدم امللحق اأ - 2 اإىل امللحق  اأ - 6  بروتوكولت �سيانة واإ�سالح عدد من اأنوع اأنظمة التكييف 
املبا�سر املتنوعة يف اأبوظبي. وت�سمل اإجراءات ال�سيانة املثلى على التاأكد من م�ستويات غاز التربيد 
ا�ستبداله ونظافة املكثف. وميكن زيادة فعالية وعمر املحرك عن طريق  اأو  الهواء  ونظافة فلرت 
ا�ستبدال الزيت والتاأكد من اإحكام ربط اأحزمة التثبيت وا�ستبدال الأجزاء املك�سورة والتاأكد من 

اأن كل الأ�سالك والتو�سيالت الكهربائية مثبتة باإحكام واأن  املواد العازلة بحالة جيدة.
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12 موفر�ت �لطاقة، �أنظمة تربيد �لغرف(http://energy.gov/energysaver/room-air-conditioners1)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

13بزن�ض دك�صرني دوتكوم، �لأد�ء �لفعال �ملزدوج

(http://www.businessdictionary.com/definition/coefficient-of-performance-COP.html)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو  2016.

14	ذ� �إجنينرينغ تولبوك�ض، حتويل �أحمال �لتربيد(http://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016.

(http://www.qcc.abudhabi.ae/en/Pages/AboutUs.aspx?Main=About%20Us) عن جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة	15

بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.
16 عن جمل�ض �لتخطيط �لعمر�ين (1http://www.upc.gov.ae/about-us/overview.aspx)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

كفاءة �أنظمة �لتكييف
�أجهزة �لتكييف فيما يتعلق مب�صتوى فعالية  ُتعرف كفاءة وفعالية 
�ملنتج  �لتربيد  كمية  بني  �لن�صبة  وهو   )EER( لكهرباء� ��صتهالك 
��صتهالك  فعالية  �رتفعت  وكلما  �مل�صتهلكة.  بالطاقة  مقارنة 
�لكهرباء كل ما عد ذلك دلياًل جيدً� على فعالية نظام �لتكييف. 
فعالية  معامل  هي  �لتربيد  نظام  فعالية  لتقييم  �لآخر  و�لقيا�ض 
بكمية  مقارنة  �حلر�رة  ��صتخال�ض  ن�صبة  وهي   ،)COP( �لأد�ء  
لكل  �لو�ط  بوحد�ت  حت�صب  وهي  �لهو�ء  ل�صغط  �لالزمة  �لطاقة 
و�ط. ومثل فعالية ��صتهالك �لكهرباء )EER( فكلما �رتفع معامل 
فعالية �لأد�ء كلما �رتفعت فعالية نظام �لتكييف12. وميكن حتويل 
 1 �أي   ،3.413 �إىل)EER(عن طريق �صربه يف معامل   )COP( لـ�

و�ط = 3.413 13 وحدة حر�رية بريطانية يف �ل�صاعة14 .

يتوىل جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة م�صوؤولية تنظيم وترخي�ض 
�لو�صائل  كاأحد  جودة  عالمة  ��صتعمال  طريق  عن  �أبوظبي.  �أ�صو�ق  يف  تباع  �لتي  �ملنتجات  كافة 
ل�صمان �لنوعية عالية �لكفاءة لالأجهزة �ملتد�ولة يف �أ�صو�ق �أبوظبي15  عد� عن �أن جمل�ض �أبوظبي 
للتخطيط �لعمر�ين، �لذي يتوىل م�صوؤولية و�صع �خلطة �ل�صرت�تيجية للتطوير �لعمر�ين يف �لإمارة 
16، قد قام باإطالق برنامج ��صتد�مة �لذي يعطي �إطار عام لال�صتد�مة يطبق يف �ملباين �لقائمة 

و�جلديدة وي�صدر �صهاد�ت �عتماد لعدد من معد�ت �لكهرباء و�ملياه. وتقدم "قاعدة بيانات ��صتد�مة 
�لرغم من  �لدولة. وعلى  �لعاملني يف  �لتكييف  �أنظمة  �ر�صاد�ت ملنتجي وموردي  �لفلل”  ملنتجات 
�لفلل  يف  لال�صتخد�م  خم�ص�صة  �ملعد�ت  هذه  باأن  توحي  �لقائمة  هذه  يف  �ملدرجة  �لأجهزة  �أن 
فقط �إل �أنه ميكن ��صتخد�مها يف �إجر�ء تعديالت على �لأجهزة �مل�صتخدمة يف �ملباين �حلكومية 
لأنها معتمدة من قبل ��صتد�مة باعتبارها فعالة يف ��صتهالك �لكهرباء. و يجري �لعمل حاليًا على 
تو�صعة قاعدة بيانات جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة لت�صمل كافة �ملعلومات �لو�ردة يف "قاعدة 
بيانات ��صتد�مة ملنتجات �لفلل"  لي�صبح بذلك �أحدث نظام متوفر للمنتجات ذ�ت �لكفاءة �لعالية 
نظام  يف  ��صتد�مة  برنامج  متطلبات  �إدر�ج  مت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  �لكهرباء.  ��صتهالك  يف 
�إ�صد�ر تر�خي�ض �لبناء يف  �أبوظبي للبناء وهي عبارة عن قاعدة بيانات حول متطلبات  كود�ت 

�إمارة �أبوظبي وتتبع د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل.

�صهاد�ت �ملطابقة ملجل�ض 
�أبوظبي للجودة و �ملطابقة

��صتد�مة: �ملباين
دليل ��صتد�مة ملعد�ت 

�لتكييف
كود�ت �أبوظبي �لدولية 

للبناء
متجر �ملو��صفات لهيئة 

�لإمار�ت للمو��صفات 
و�ملقايي�ض

ISO 50001  صهادة�

https://qcc.abudhabi.ae/en/Pages/ConformitySchemes.aspx
http://estidama.upc.gov.ae/template/estidama/docs/PBRS%20Version%201.0.pdf
http://estidama.upc.gov.ae/estidama-villa-products-database/air-conditioning-.aspx
https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Purchase-Standards.aspx
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
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تعترب هيئة �لإمار�ت للمو��صفات و�ملقايي�ض �جلهة �لوحيدة �ملخولة بو�صع �ملو��صفات يف �لإمار�ت17.  
ويجب �أن حت�صل وحد�ت �لتكييف �ملباعة يف �أبوظبي و�مل�صتخدمة لالأغر��ض �لتجارية �أو �ملركزية 
على �صهادة �عتماد من هذه �لهيئة مع م�صتويات بحد �أدنى خمتلفة ملعيار EERs بناء على خمتلف 
طاقات �لتكييف و�أنو�ع �أجهزته. وو�صعت �لهيئة نظامها لإ�صد�ر �صهاد�ت يف عام 2011 يف خطوة 
تكييف.  �أي جهاز  �صر�ء  تعديل عند  �آخر  �عتماد  ولذلك يجب   2014 تعديله يف عام  ثم مت  �أوىل 

وميكن �صر�ء هذ� �لنظام من موقع �لهيئة على �صبكة �لنرتنت.

وميكن للموؤ�ص�صات �حلكومية �أي�صًا �حل�صول على �صهاد�ت �لآيزو �لعاملية �ملتعلقة باأنظمة �إد�رة 
�إد�رية ت�صاعد  �أنظمة  �إن�صاء  50001 لإد�رة �لطاقة و�لهادف مل�صاعدتها على  �لطاقة، مثل �لآيزو 

على تر�صيد ��صتهالك �لكهرباء وبالتايل حتقيق قدر من �لتوفري �لقت�صادي.

�ل�صيانة �لدورية
�أهمية  �لتكييف  لأجهزة  و�لوقائية  �لدورية  �ل�صيانة  ت�صكل 
�لكفاءة.  ورفع  �لكهرباء  و��صتهالك  تكلفة  خلف�ض  كربى 
�لتي تعمل  �لتكييف  و�ل�صيانة هي م�صاألة �صرورية لأجهزة 
بنظام تربيد �ملياه، �أو �ملركزية، وغريها من �لأنو�ع �لأخرى. 
ويقدم �مللحق �أ بروتوكولت حول �ل�صيانة �ل�صاملة لأي جهاز 

للتكييف. ويجب �أن جترى �ل�صيانة �لدورية كل ثالثة �صهور بناء على نوع جهاز �لتكييف �مل�صتخدم 
يف �ملبنى. وترت�وح فرتة �ل�صيانة بني �صهر �إىل كل ثالثة �صهور �أو كل �صتة �صهور �أو مرة و�حدة كل 
�صنة. وين�صح �إجر�ء �ل�صيانة ب�صورة �صهرية خالل فرتة �ل�صيف يف �أبوظبي، من �صهر يونيو �إىل 
�صبتمرب لأن �أد�ء هذه �لأجهزة ينخف�ض ب�صورة �أكرث ن�صبة لزيادة ��صتخد�مها و�رتفاع م�صتويات 

�حلر�رة و�لرطوبة خالل هذه �لفرتة من �لعام.

فعالية �ملحرك
وحد�ت  لت�صغيل  �لكهربائية  �ملحركات  ت�صتخدم 
�ملياه  لتوزيع  �مل�صخات  وت�صتخدم  وغريها  �لتربيد 
ويبني  �لهو�ء.  لتوزيع  �لهو�ء  وم�صخات  �لباردة 
�ل�صكل 3-2 �أنه عندما تنخف�ض فعالية �ملحرك فاإن 

ذلك يوؤدي لهدر كميات كبرية من �لطاقة.

�صيانة �ملربد�ت
�صيانة و ت�صغيل �أنظمة �لتدفئة 

 )HVAC ( و�لتهوية و�لتكييف

لف �ملحركات �لكهربائية .
ن�صائح توفري طاقة �ملحرك

حمركات كهربائية ذ�ت كفاءة
�لفرق بني �لكهرباء �لد�خلة و�صرعة �ملوتور

17 عن هيئة �لإمار�ت للمو��صفات و�ملقايي�ض،(http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/About-ESMA.aspx)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016.

http://www.achrnews.com/articles/89604-regular-maintenance-keeps-chiller-efficiency-high
https://industry.gov.au/Energy/EnergyEfficiency/Non-residentialBuildings/HVAC/Documents/HVACBestPracticeGuide-Complete.pdf
http://www.wikihow.com/Rewind-an-Electric-Motor
http://www.mntap.umn.edu/greenbusiness/energy/123-MotorTips.htm
http://electrical-engineering-portal.com/8-energy-efficiency-improvement-opportunities-in-electric-motors
http://ecmweb.com/content/minimizing-ac-induction-motor-slip
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على  �ملحركات  ت�صغيل  يف  �مل�صتهلكة  �لكهرباء  ��صتهالك  لرت�صيد  ��صرت�تيجيات  بع�ض  وت�صتمل 
�لتايل19,18:  

من  �لكثري  توفر  الكهرباء.  ا�صتهالك  يف  عالية  كفاءة  ذات  مبحركات  ال�صتعانة  	.1

�أن  ��صتهالك �لطاقة وعلى �لرغم من  �جلهات �مل�صنعة للمحركات بد�ئل ذ�ت كفاءة عالية يف 
�لتكلفة �لأولية ل�صر�ء هذه �لأجهزة قد تكون مرتفعة ولكن ميكن تعوي�ض ذلك عن طريق �نخفا�ض 
تكلفة ��صتهالك �لكهرباء وخالل فرتة زمنية ب�صيطة.  �إن �قتناء جهاز حمرك حا�صل على �صهادة 

كفاءة ��صتهالك �لطاقة ي�صاعد يف خف�ض ��صتهالك �لكهرباء. 

2( احلجم املنا�صب للمحرك: تعمل �لكثري من �أجهزة �لتكييف بكفاءة �أقل ن�صبة ل�صتخد�م 
حمرك بحجم �أكرب من �حتياجها �لفعلي، فلذلك �إن ��صتخد�م حمرك مبقيا�ض منا�صب، كما هو 
مو�صح يف �لرو�بط �ملدرجة هنا، �صي�صاعد على عمل جهاز �لتكييف بكفاءة ويوؤدي خلف�ض قيمة 

فاتورة ��صتهالك �لكهرباء.

3( لف املحرك: من �لناحية �لقت�صادية فاإن �أحيانًا يكون من �لأف�صل لف �ملحرك قبل �عتباره 
غري �صالح للعمل.  ويقدم �لر�بط يف �ملربع �أعاله معلومات تف�صيلية حول عملية لف �ملحرك.

�أنظمة  عنو�ن  حتت   )5( رقم  للنقطة  �لرجوع  يرجى  الرتدد:  ب�صرعة  التحكم  اأنظمة   )4
�ملربد�ت �ملركزية من هذ� �لدليل للح�صول على معلومات حول �أنظمة �لتحكم ب�صرعة �لرتدد�ت 
و�لدور �لذي تلعبه يف رفع كفاءة عمل �ملحرك و�مل�صخة. ويطلق على هذ� �جلهاز، �لذي ي�صتخدم 

يف �صبط �صرعة �ملكيف لتتو�فق مع �حلاجة �لفعلية، ��صم جهاز �صبط �ل�صرعة.

�لكهربائية تعمل عن طريق حقل مغناطي�صي  �أن �ملحركات  5( ت�صحيح معامل الطاقة: مبا 
يوؤدي لتحريك عمود �ملحرك يف �صكل د�ئري فاإن جزء من �لطاقة �مل�صتهلكة يف هذ� �لعملية هي 
طاقة تفاعلية ت�صتخدم يف حتريك �لقطع �ملغناطي�صية، �إ�صافة للطاقة �لفعلية �لتي ت�صتخدم يف 
�لنوعني من �لطاقة ينتج �لطاقة  �لتي يقوم بها �ملحرك. فاإن حا�صل جمع هذين  �لوظيفة  �أد�ء 
�لظاهرية �لتي تزود �ملحرك وتوؤدي للطلب على نظام �لطاقة.�إن ن�صبة �لطاقة �لفعلية �مل�صتخدمة

18 جامعة ميني�صوتا )نوفمرب 2009( �ر�صاد�ت حول تر�صيد ��صتهالك �ملحركات من �لطاقة

(http://www.mntap.umn.edu/greenbusiness/energy/123-MotorTips.htm1) بح�صب �لدخول للموقع يف مايو20061.

19�ملوقع �لإلكرتوين للهند�صة �لكهربائية )�صبتمرب 2014( 8 فر�ض لتح�صني �أد�ء �حلركات �لكهربائية. 

(http://electrical-engineering-portal.com/8-energy-efficiency-improvement-opportunities-in-electric-motors)1بح�صب �لدخول للموقع يف 

مايو 2016.   2016.
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20�سبكة اأم اآر بي االإلكرتونية التعرف على اال�ستهالك الفعال للمحركات الكهربائية . )http://www.mrb78.info/?page_id=14008( بح�سب الدخول للموقع 

يف يوليو 2016
21 اإن�ساء و�سيانة االأجهزة الكهربائية. تقليل انزالق حمركات اأجهزة التكييف التي تعمل بنظام اندك�سن 

)http://ecmweb.com/content/minimizing-ac-induction-motor-slip( بح�سب الدخول للموقع يف يوليو  2016.

) http://www.engineeringtoolbox.com/electrical-motor-slip-d_652.html( 22 اإجنرينغ تولبوك�س، اأنظمة التحكم يف �سرعة اأجهزة التكييف

بح�سب الدخول للموقع يف يوليو  2016.
23 مفو�سية والية كلفورنيا للطاقة، ار�سادات حول خف�س ا�ستهالك الطاقة خالل ف�سل ال�سيف

)http://www.consumerenergycenter.org/tips/summer.html( بح�سب الدخول للموقع يف يونيو 2016.

.)2016/01 45C( 24 وفقًا للقرار ال�سادر عن اللجنة التنفيذية رقم

   https://e-services.dewa.gov.ae/( بتمديد حملتها حتت �سعار 24 درجة مئوية لت�سمل القطاع التجاري )25 قامت هيئة كهرباء ومياه دبي )اأغ�سط�س 2014

)NewsHist/details.aspx?id=0243311400000000000000002433114

بح�سب الدخول للموقع يف يوليو 2016.

درجة حرارة مكان العمل

اال�ستخدام  من  ونهدف  الطاقة.  معامل  متثل  للمحرك  املوفرة  الظاهرية  والطاقة  العمل  الأداء 
الفعال للطاقة اإىل ت�سحيح الطاقة التفاعلية حتى ن�سل بقدر االمكان اإىل وحدة معامل الطاقة. 

وميكن القيام بهذا الت�سحيح عرب تو�سيع اخلط املغذي الأحمال املحرك.

6. احلد من عدم توازن الطاقة: اإ�سافة لت�سحيح معامل القوى، فاإن �سمان تزويد املحرك 
بالطاقة الكافية ي�ساعد يف زيادة كل من فعالية وعمر املحرك. واإذا دعت احلاجة ميكن اال�ستعانة 
بجهاز التحكم يف الطاقة ُيركب على املحرك ل�سمان ال�سيطرة على كمية الكهرباء الداخلة ب�سكل 

جيد.
 

وهو  املوتور:  و�سرعة  الداخلة  الكهرباء  بني  الفرق   .7

وعدد  الداخلة  الكهرباء  كمية  تنتجها  التي  ال�سرعة  بني  الفرق 
املثبتات املوجودة يف ملف املحرك و�سرعته الفعلية. ويقا�س ذلك 
بوحدات الرتدد. وهي من مميزات املحركات  والذي يجب و�سعها 
واملحركات  الأداء مهمة حمددة.  �سراء حمرك  يف احل�سبان عند 
)املوتورات( ذات الكفاءة العالية لديها فرق ب�سيط بني الكهرباء 

الداخلة و�سرعتها مقارنة باملحركات ذات الكفاءة القيا�سية 22,21.

جهاز �سبط درجة احلرارة
هذه االأجهزة مهمة يف �سبط درجة احلرارة يف امل�ساحات الداخلية للمبنى وقد توؤثر ب�سكل كبري 
على حجم ا�ستهالكه من الكهرباء. ون�سبة لالرتفاع الكبري لدرجة احلرارة والرطوبة يف اأبوظبي، 
خ�سو�سًا خالل ف�سل ال�سيف، فاإنه عادة ما يتم ت�سغيل اأجهزة التكييف طوال �ساعات اليوم. 
االأول هو م�ستوى �سبط جهاز  تكييف على عاملني  اأي جهاز  يوفره  الذي  التربيد  ويتوقف حجم 
التحكم يف احلرارة والثاين هو كمية احلرارة الداخلة للمبنى عرب النوافذ واالأبواب واجلدران، 
اأنظر الق�سم 4 من هذا الدليل. وكلما انخف�ست درجة احلرارة املو�سوعة على جهاز التحكم يف 
احلرارة كلما عمل جهاز التكييف ب�سورة اأكرب وبالتايل تزيد كمية الطاقة التي ي�ستهلكها. وميكن 
خف�س كمية الكهرباء التي ي�ستهلكها جهاز التكييف بن�سبة %3 كلما مت خف�س موؤ�سر جهاز �سبط 
احلرارة بدرجة واحدة 23 .  واأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن �سبط جهاز التحكم يف احلرارة على درجة 
24 ميكن اأن يوفر التوازن املن�سود بني راحة م�ستخدمي املبنى ويف نف�س الوقت حتقيق اال�ستهالك 

الفعال للكهرباء 25,24.

ال�شكل 2-3: عمل املحرك 
والطاقة املهدورة 20

http://www.bristolite.com/blog/how-to-use-your-workplace-thermostat-efficiently/
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لتكييف  �لذي تكون فيه �صرورة  �لوقت  فاإن حتديد  �إىل �صبط جهاز منظم �حلر�رة  وبالإ�صافة 
�ملبنى يعطي فر�صة لرت�صيد ��صتهالك �لكهرباء. ولتحقيق �لتو�زن بني �ل�صتخد�م �لفعال للكهرباء 
وتوفري �أكرب قدر من �لر�حة مل�صتخدمي �ملبنى فاإنه ين�صح برتكيب �أجهزة رقمية ل�صبط درجة 
�حلر�رة و�لتي ميكن برجمتها ل�صبط �حلر�رة. ووفقًا للفرتة �لزمنية �لتي يوجد خاللها �لنا�ض يف 
�ملبنى ميكن �صبط �أجهزة تنظيم �حلر�رة لتعديل درجتها وي�صمل ذلك زيادة �حلر�رة يف �ملناطق 
لتوفري  للمبنى وذلك  �لنا�ض  �لطبيعي قبل وقت منا�صب من دخول  لو�صعها  �إعادتها  ثم  �خلالية 
عن�صر �لر�حة لهم. وثبت فعالية هذه �لعملية يف خف�ض ��صتهالك �لكهرباء يف �ملباين �حلكومية 
و�ملنازل ب�صورة كبرية مقارنة ب�صبط �جلهاز على درجة حر�رة و�حدة طو�ل �ليوم. ويتم تزويد 
معظم �أجهزة �صبط �حلر�رة �ليوم باأجهزة ��صت�صعار للحركة، مثل �مل�صتخدم يف �أجهزة ��صت�صعار 
�حلركة �خلا�صة باأجهزة �ل�صاءة، وخا�صية �أخرى لقر�ءة م�صتوى �إ�صغال �ملكان وبالتايل �لعمل 
على خف�ض كمية �لطاقة �مل�صتهلكة يف �لتكييف وذلك بخف�ض درجة حر�رة �لتكييف يف �لأماكن 
�لفارغة. وكقاعدة عامة، فاإنه يجب �صبط �أجهزة �لتحكم يف �حلر�رة على درجة 24 درجة مئوية 
على �لأقل خالل ف�صل �ل�صيف مع �لو�صع يف �لعتبار �أنه كل ما �قرتبت درجة �حلر�رة �لد�خلية 

لدرجة �حلر�رة �خلارجية كلما �نخف�ض حجم �لطاقة �مل�صتهلكة.   

�إعادة مو�زنة وت�صغيل �ملبنى
و�لأنظمة  و�ملعد�ت  �لأجهزة  وتعديل  تقييم  �لعملية  هذه  وتت�صمن 
��صتهالك  يف  �أكرب  فعالية  ذ�ت  ت�صبح  حتى  حاليًا  فيه  �مل�صتخدمة 
�لعملية  هذه  وت�صمل  �لطاقة.  ��صتخد�مات  ذلك  وي�صمل  �لكهرباء، 

در��صة �ملباين �لتي مت تقييمها يف �ل�صابق، على �صبيل �ملثال مت تقييمها بنهاية عملية �لبناء وقبل 
��صتخد�مها، بينما ت�صمل عملية �إعادة �ملو�زنة و�لت�صغيل على تقييم �ملباين �لتي مل يتم تقييمها 
مطلقًا من قبل �أو �ملبنى �لذي مت �دخال تعديالت على �ملهام و�ملو��صفات �لأ�صلية له. وتهدف هذه 
�لرب�مج ملعاجلة كافة �لق�صايا �لتي قد تظهر خالل فرتة ��صتخد�م �ملبنى ويجب �لقيام به ب�صورة 
دورية ) ن�صف �صنوية �أو �صنوية �أو مع بد�ية كل ف�صل( بناء على توفر برنامج ل�صيانة �ملبنى 26. 
وتتمثل �أهمية عملية �إدخال �لتعديالت على �أنها حتدد، وبالتف�صيل، خمتلف �لظروف �لت�صغيلية 
لكل �لأنظمة �مل�صتخدمة يف �ملبنى وت�صمح باإجر�ء حت�صينات عليها. وتتكون عملية �إعادة �ملو�زنة 

و�لت�صغيل من �أربع مر�حل وهي: �لتخطيط و�لتق�صي وبيان �ل�صالحية وت�صليم �ملبنى.

26  كامنت �إنريجي )مار�ض 2008( دليل �إعادة �لت�صغيل ملالك ومدر�ء �لعقار�ت �لن�صخة �لأوىل 

(http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/NRCan_RCx_Guide.pdf1)

بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

�إعادة ت�صغيل �ملباين

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/NRCan_RCx_Guide.pdf
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�أنظمة توزيع �لهو�ء �لبارد
تقوم �أنظمة توزيع �لهو�ء بتوزيع �لهو�ء �لبارد على كافة �لأماكن يف 
يف  و�ملر�جعني  للموظفني  �ملطلوبة  �لر�حة  م�صتويات  ل�صمان  �ملبنى 

�ملبنى. ولذلك من �ل�صروري �صيانة وحماية هذه �لأنظمة بهدف �ل�صتفادة �لق�صوى من �لكهرباء 
وتقليل تكلفة �صر�ئها. وي�صتمل هذ� على در��صة �لكثري من �خليار�ت �لتي متت مناق�صتها �صابقًا 
�أو تقييم �لأجهزة �لأخرى، مثل �ملر�وح و�لفالتر. ويجب �لعمل على �ل�صتفادة �لق�صوى من نظام 
توزيع �لكهرباء قبل تطوير نظام �لتكييف بهدف �ل�صتفادة �لق�صوى من �لطاقة �ملوفرة للمبنى. 
و�إذ� كان نظام توزيع �لهو�ء غري فعال، على �صبيل �ملثال �إذ� كان هنالك ت�صريب من �لأنابيب �أو �أن 

حجم �جلهاز نف�صه غري منا�صب، فاإن �أف�صل جهاز تكييف لن يعمل ب�صورة فعالة. 

تاأثري �أنظمة �لإ�صاءة على �لتكييف
�لغرفة من  �لإ�صاءة ب�صورة مبا�صرة على �حتياجات  توؤثر 
�لتكييف. فعندما يطلق �مل�صباح �ل�صوء فاإنه كذلك يبعث يف 
حميطه حر�رة. وتبعث م�صار �ل�صوء �لغري فعالة قدر �أكرب 

من �حلر�رة يف حميطها مقابل كل �صعاع �صوء تطلقها مما يتطلب ��صتخد�م �لتكييف ب�صورة �أكرب 
للتقليل من �أثر �حلر�رة �لناجتة عن عملية �لإ�صاءة. و�أثبتت در��صة �صابقة �أجريت يف �لإمار�ت �إىل 
�أن ��صتبد�ل �مل�صابيح �لكهربائية �ملتوهجة �لتقليدية باأخرى �كرث فعالية يف ��صتهالك �لكهرباء 
يوؤدي �إىل خف�ض ن�صبة %65 من �لكهرباء �مل�صتهلكة يف �لإ�صاءة و%7من �لكهرباء �مل�صتهلكة يف 
�لتكييف 27 . ومن �ملف�صل �لتوجه نحو ��صتخد�م �أنظمة �لإ�صاءة �لفعالة قبل �إدخال �أي تعديالت 

على �أنظمة �لتكييف ل�صمان �ل�صتفادة �لق�صوى من تلك �لتعديالت.

در��صة �أنظمة �لتكييف
ميكن للم�صوؤولني عن �إد�رة �ملباين �حلكومية �إجر�ء در��صة مبدئية ملعرفة �ل�صتخد�مات �لرئي�صية 
للطاقة و�لفر�ض �ملتاحة لتطوير فعالية ��صتهالكها و�حلاجة لإجر�ء مر�جعة �صاملة لحتياجات 
�ملبنى من �لكهرباء. ويجب �أن ت�صمل �لدر��صة �خلا�صة بالتكييف �لنقاط �لأ�صا�صية �لو�ردة يف هذ� 
�لدليل. ويعطي �مللحق ب �إر�صاد�ت حول �جلو�نب �لأ�صا�صية �لتي يجب �أن ت�صملها هذه �لدر��صة 
و�لتي قد ل ت�صتغرق �أكرث من �صاعتني وذلك بناء على حجم �لأنظمة �مل�صتخدمة يف �ملبنى. ومن ثم 
يجب ت�صليم �ملعلومات �لتي مت جمعها حول �أنظمة �لتكييف �إىل �صركة �لتوزيع )�أبوظبي للتوزيع �أو 
�لعني للتوزيع( و�لتي بدورها �صتقوم با�صتخد�م هذه �ملعلومات لتحديد �إمكانية تر�صيح هذ� �ملبنى 
لإجر�ء مر�جعة ل�صتخد�ماته من �لطاقة و�لتي �صيتم على �صوئها حتديد بع�ض �لجر�ء�ت �لتي 

ت�صاعد على خف�ض �ل�صتهالك.

�أنظمة توزيع �لهو�ء

�لإ�صاءة و �أنظمة �لتدفئة و�لتهوية
   )HVAC ( و�لتكييف

�أحمال �لإ�صاءة و �لتربيد

27  مبادرة �لب�صمة �لبيئية )دي�صمرب 2014( فو�ئد �لتطبيق �لفعال لأنظمة �لإ�صاءة يف �لإمار�ت  

(http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/auh_english_1.pdf1)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

https://www.energystar.gov/
http://www.lightsearch.com/resources/lightguides/hvac.html
http://www.hoveyelectric.com/hovey-electric-power-blog/bid/82536/How-Can-Energy-Efficient-Lighting-Reduce-Cooling-Loads-By-40
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�أنظمة �لإ�صاءة
ت�صتهلك �لإ�صاءة نحو %15 من �لطاقة �لتي 
ي�صتهلكها �أي مبنى مكتبي 28 . وحتتل �لإ�صاءة 
��صتهالك  يف  �لتكييف  بعد  �لثانية  �ملرتبة 
توؤدي  �أن  وميكن  مبنى  �أي  يف  �لكهرباء 
��صتهالك  خلف�ض  بها  تتعلق  �إجر�ء�ت  �أي 

�لكهرباء ب�صرعة و�صهولة.

�لنوع  من  �ملتوفرة  �مل�صابيح  �أنو�ع  وترت�وح 
�لثنائية  �لتقليدي م�صابيح �لإ�صاءة  �ملتوهج 
و�مل�صابيح    )LED( لل�صوء  �لباعثة  �ل�صمام 
 3-1 �ل�صكل  ويقدم   .)CFL( �ملدجمة  �لفلورية 
نوع  كل  بها  يقوم  �لتي  �لكيفية  حول  و�صفًا 
من  �ل�صوء  باإنتاج  هذه  �مل�صابيح  �أنو�ع  من 

�لكهرباء.

��صتخد�م  بني  مقارنة   3-2 �ل�صكل  ويقدم 
من  نوع  لكل  �لفرت��صي  و�لعمر  �لكهرباء 
�لإ�صاءة  م�صابيح  وتعترب  �لثالثة.  �لأنو�ع 

�لأكرث  )CFL(�لنوعان  �ملدجمة  �لفلورية  و�مل�صابيح   )LED( لل�صوء  �لباعثة  �ل�صمام  �لثنائية 
�نت�صارً� يف �لعامل حللول حمل �مل�صباح �ملتوهج �لتقليدي. و�أ�صبحت م�صابيح �لإ�صاءة �لثنائية 
بع�صرة  �أكرث  �لفرت��صي  عمرها  لأن  وذلك  متز�يدً�  قبوًل  جتد   )LED( لل�صوء  �لباعثة  �ل�صمام 
�أ�صعاف من �مل�صابيح �لفلورية كما �أن تكلفة ت�صغيلها �أقل �إ�صافة �إىل �أن �لتكنولوجيات �ملدخلة 
�لنتقاد�ت  من  �لرغم  وعلى  �صبق.  مما  �أرخ�ض  �ل�صوق  يف  بيعها  �صعر  من  جعلت  حديثًا  عليها 
�لكثرية �لتي وجهت للم�صابيح �لفلورية �ملدجمة )CFL( ل�صنو�ت طويلة ب�صبب وجود مادة �لزئبق 
فيها �لتي قد توؤدي للتدهور �لبيئي ولكن ميكن �عتبارها بديل جيد للم�صابيح �ملتوهجة �لتقليدية 

�إذ� مت �لتخل�ض منها بالطريقة �ل�صليمة.

ال�سكل	1-3:	و�سف	عملية	حتويل	الكهرباء	اإىل	
�سوء	يف	كل	نوع	من	اأنواع	امل�سابيح	الكهربائية	30

28   �إنهاييتانت )مايو 2012( كيف ميكن �لقيام بـ: �غالق �مل�صابيح و�ل�صتعد�د ملرحلة �مل�صابيح �لكبرية ماأخوذ من  

(/http://inhabitat.com/how-to-switch-your-bulbs-to-leds-to-get-ready-for-the-incandescent-bulb-phase-out/time-line-phase-out1)

بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.
29	 كي كيو �أي دي للعلوم )يوليو 2013( م�صابيح �أل �أي دي ت�صئ

(http://ww2.kqed.org/quest/2013/06/27/comparing-led-cfl-incandescent-light-bulbs-energy-saving/)1للموقع يف مايو 2016

30 �جلامعة �لربيطانية دبي  )يناير 2016( ��صرت�تيجيات �صيانة �ملباين وتاأثريها على ��صتهالك �لطاقة يف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

(1http://content.buid.ac.ae/events/Proceedings/SBE16D154.pdf) بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو20161.
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متعلقة  �أنظمة  موؤخرً�  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  �أقرت 
��صتخد�م  متنع  �مل�صاكن  �إ�صاءة  يف  �مل�صتخدمة  باملنتجات 
ت�صتويف  ل  منتجات  من  وغريها  �لتقليدية  �ملتوهجة  �مل�صابيح 
معايري حمددة ومتنع بيع �مل�صابيح �ملتوهجة يف حمالت �لتجزئة 
�خلا�صة  �لأجهزة  بيع  ومنع   2014 يوليو   1 تاريخ  من  �عتبارً� 
فاإنه  لذلك  وكنتاج   .2015 يناير   1 تاريخ  من  �عتبارً�  بتو�صيلها 
�أ�صبح من غري �ملتوقع ��صتخد�م �مل�صابيح �لتقليدية يف �ملباين 

�حلكومية.  
�صكان  من  بع�ض  فاإن  فعالة  �لغري  �ل�صاءة  لأنظمة  و�إ�صافة 

فيها  يوجد  ل  �لتي  �لأماكن  تعمل حتى يف  �مل�صابيح  ترك  �لكهرباء عن طريق  يهدرون  �أبوظبي 
�أ�صخا�ض و��صتخد�م م�صابيح كبرية تفوق حاجة منطقة حمددة يف �ملبنى من �لإ�صاءة.  ونقدم يف 
�لأق�صام �لتالية �إر�صاد�ت للم�صوؤولني عن �ملباين �حلكومية حول تطوير فعالية ��صتخد�م �لإ�صاءة 

يف د�خل �ملباين دون تقليل �مل�صتوى �ملطلوب منها. 
ويعترب م�صتوى �صدة �لإ�صاءة عامل �آخر مهم يجب و�صعه يف قيد �لنظر فيما يتعلق بخلق تو�زن بني 
فعالية ��صتخد�م �لكهرباء يف �ل�صاءة وحتقيق �لر�حة مل�صتخدمي �ملبنى. وقامت د�ئرة �ل�صوؤون 
�لذي  �لطاقة"  ��صتهالك  لرت�صيد  �لدويل  �أبوظبي  "كود  باإطالق    2013 عام  يف  و�لنقل  �لبلدية 
يت�صمن تو�صيات مب�صتوى قوة �لإ�صاءة �ملطلوب توفرها لكل مبنى يف �جلدول رقم 2-5-505 حتت 

��صم "م�صتوى �لإ�صاءة �لد�خلية" و�ملوجود يف �صفحة 63 من �لكود �ملذكور 32 .
و�لقو�عد  �مل�صابيح  و��صتبد�ل  نظافتها  ذلك  وي�صمل  �لدورية  لل�صيانة  �لإ�صاءة  �أجهزة  وحتتاج 
�خلا�صة بها. ومن �ل�صرورة فك جهاز �مل�صباح فورً� عندما تتجاوز �لقاعدة عمرها �لفرت��صي 

و��صتبد�ل �لقاعدة باأ�صرع فر�صة لتوفري �أكرب قدر ممكن من �لكهرباء.

ال�سكل	3-2	مقارنة	بني	م�سابيح	الإ�ساءة	الثنائية	ال�سمام	الباعثة	لل�سوء	
)LED(	وامل�سابيح	الفلورية	املدجمة	)CFL(من	ناحية	ا�ستهالك	الكهرباء	

والعمر	الفرتا�سي	31	

 معايري �لإ�صاءة لدولة �لإمار�ت
�لعربية �ملتحدة

 كود �أبوظبي �لدويل لرت�صيد
��صتهالك �لطاقة 2013

�صيانة و ت�صغيل �لإ�صاءة
�لإ�صاءة �ملوفرة للطاقة

�لإ�صاءة

31 د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل �لكود �لدويل لرت�صيد ��صتهالك �لطاقة 

(https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.aspx1,.)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو   2016.

https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode._1) 32 د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل �لكود �لدويل لرت�صيد ��صتهالك �لطاقة

aspx) بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016.

http://uae.panda.org/what_we_do/ecological_footprint_initiative/uae_lighting_standard/
https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Energy_Conservation_Code/Index.html#p=1
https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/lighting-operations-maintenance
http://eartheasy.com/live_energyeff_lighting.htm
https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EPA_BUM_CH6_Lighting.pdf
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م�صادر �لإ�صاءة- �ملكاتب �لفردية
هنالك �لعديد من �لطرق �لتي ميكن تطبيقها لتح�صني ��صتخد�م 
�لإ�صاءة يف �ملكاتب �لفردية يف �أبوظبي، ومت ربط هذه �لتح�صينات 
برفع �إنتاجية �ملوظفني وحت�صني �لبيئة �لعامة ب�صورة مبا�صرة. 

ووفقًا لكود ��صتهالك �لطاقة لعام 2013 يف �أبوظبي فاإن قوة �لإ�صاءة �ملثلى للمكاتب �لفردية هي 
10.8 و�ط للمرت �ملربع 33. وميكن حت�صني م�صتوى �لإ�صاءة يف �ملكاتب بالعديد من �لطرق منها:

1. ��صتبد�ل �أجهزة �لإ�صاءة باأخرى �أكرث فعالية
2. ��صتخد�م �لإ�صاءة �لطبيعية عرب �لنو�فذ خالل �لنهار بدًل عن �لإ�صاءة �ل�صناعية 

3. تعديل و�صع �مل�صابيح يف �ملكتب، مثل تركيب م�صباح فوق �لر�أ�ض �أو فوق طاولة �ملكتب
4. �لتاأكد من �أن م�صتوى �ل�صاءة يف �مل�صتوى �ملنا�صب 

5. تركيب �أجهزة �لتحكم يف �لإ�صاءة عن طريق ��صت�صعار �حلركة 
6. �لتاأكد من �غالق �مل�صابيح بعد �نتهاء �صاعات �لعمل

وكما مت �ل�صارة �إليه �صابقًا، فاإن معظم �ملكاتب يف �أبوظبي مزودة باأنظمة �إ�صاءة �أكرث مما هو 
ب�صهولة  تعديالت  �إدخال  وميكن  �لكهرباء.  من  ��صتخد�ماتها  تكلفة  لرتفاع  يوؤدي  مما  مطلوب 
�لنهار  خالل  �لطبيعي  �ل�صم�ض  ل�صوء  �للجوء  مثل  لالإ�صاءة  �ملفتوحة  �ملكاتب  ��صتخد�مات  على 
ب�صورة كبرية  �لكهرباء  فاتورة  تكلفة  يوؤدي خلف�ض  قد  لكل طاولة مكتب مما  و�صع م�صباح  �أو 
وزيادة �نتاجية �ملوظفني. ومتكني كل موظف من �لتحكم يف �مل�صباح �خلا�ض به، مثل �إغالق وفتح 
�مل�صباح ح�صب �حلاجة، و�إ�صافة �ملزيد من مفاتيح �لتحكم يف �مل�صابيح قد ي�صاعد يف تطبيق هذه 
�ملبادرة. �إ�صافة �إىل �أن تعديل م�صتوى �لإ�صاءة يف كل غرفة وفقًا مل�صتوى عك�ض �صا�صات �أجهزة 
�أي�صًا. وجاء يف كود تر�صيد  �إجر�ء مفيد جدً�  �مل�صتخدم هو  لل�صوء مع مر�عاة ر�حة  �لكمبيوتر 

��صتهالك �لطاقة يف �أبوظبي لعام 2013 �أن �مل�صتوى �لأف�صل لقوة �ل�صاءة هو 10.8 و�ط لكل مرت

ت�صميم �لإ�صاءة يف �ملكاتب
حقائق �لإ�صاءة �ملكتبية

33 د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل �لكود �لدويل لرت�صيد ��صتهالك �لطاقة 

(https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.aspx1)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو 2016.

http://hub.currentbyge.com/h/c/242782-commercial-offices?utm_source=gelighting.com-na&utm_medium=link&utm_content=lighting-the-evolving-workspace
http://www.littlefootprintlighting.com/green-task-lighting/task-lighting-facts/
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معلومات	اإ�سافية		م�ستوى	الإ�ساءة )Luxa(الن�ساط	املكتبي
—500–1000�أجهزة �لكمبيوتر

�إذ� مل تتوفر �إ�صاءة متخ�ص�صة 300–500�لإ�صاءة فوق �لر�أ�ض 
—250–500لقر�ءة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �أو �ل�صحف 

—500–1,000روؤية �ل�صور ودليل �لهاتف
�أد�ء مهام ب�صرية �أو �صغرية �حلجم لفرت�ت 

—2,000–5,000زمنية طويلة

—5,000–10,000�أد�ء مهام ب�صرية لفرت�ت طويلة جدً�
�أد�ء مهام ب�صرية خا�صة جدً� بانعكا�ض �صوئي 

—10,000–20,000�صعيف و�أحجام �صغرية 

Lux هي وحدة قيا�ض م�صتوى �لإ�صاءة حيث lumen 1	1	=	Lux	/مرت مربع و lumen هو وحدة قيا�ض �ل�صوء �ل�صادر عن �أي م�صدر.

م�صادر �لإ�صاءة – �ملناطق �مل�صرتكة
�لأفر�د  من  �لعديد  قبل   من  �مل�صرتكة  للمناطق  �لإ�صاءة  �حتياجات  يف  للنظر  �أي�صا  نحتاج 
)على �صبيل �ملثال قاعات �جتماعات و�ملمر�ت(. يجب �أن تكون هذه �ملناطق م�صاءة فقط عند 
�ل�صتخد�م، و كما ينبغي �أن تكون قابلة لتعديل �صطوع �لإ�صاءة وفقا لحتياجات �لغرفة. تو�صي  
W/	5.4 لغرفة �لجتماعات و  W/m2	11.8 يف �أبوظبي ب�صبط قوة �صطوع �لإ�صاءة على  IECC	2013

m2  للممر�ت 39.

مربع للمكاتب ذ�ت �لت�صميم �ملفتوح 34 . ويقدم �جلدول 1-3 تو�صيات مب�صتويات �لإ�صاءة �ملنا�صبة 
ملختلف �ملهام �ملكتبية.

جدول 1-3  قوة الإ�صاءة املطلوب توفرها ملختلف الأن�صطة املكتبية 38,37,36,35   

http://www.lightingdeluxe.com/workplace-lighting-ergonom-1) 34 ليتنج ديلوك�ض. �إ�صاءة �ملكاتب: �أف�صل �ملمار�صات لت�صميم �أنظمة �إ�صاءة �ملكاتب

ics.html.12016.)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو   2016.

35 �ملركز �لكندي لل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية ماأخوذ من :  (http://www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/office/eye_discomfort.html1.1)1بح�صب 

�لدخول للموقع يف مايو 2016.
http://www.humanscale.com/userfiles/file/tasklightingsolu-1) 36 هيمون ��صكيل: حلول �لإ�صاءة �ملتخ�ص�صة: فو�ئدها �لقت�صادية وما توفره من ر�حة

1tions.pdf6)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

37 ذ� �جنيرنينغ تولبوك�ض- �ليموني�ض – م�صتويات �لإ�صاءة �ملف�صلة.  (1http://www.engineeringtoolbox.com/light-level-rooms1d_708.html1)1بح�صب 

�لدخول للموقع يف مايو 2016.

38 �جنيرنينغ تولبوك�ض- �ليموني�ض – م�صتويات �لإ�صاءة �ملف�صلة.   (1http://www.engineeringtoolbox.com/light-level-rooms-d_708.html1)1بح�صب 

�لدخول للموقع يف مايو 2016.
https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.1)   39 د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل �لكود �لدويل لرت�صيد ��صتهالك �لطاقة

1aspx)1بح�صب �لدخول للموقع يف يوليو  2016.
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م�صادر �لإ�صاءة – �ل�صتعمالت �ملتخ�ص�صة
�أو قاعات �ملحا�صر�ت.  �أبو ظبي على غرف �جتماعات  �ملباين �حلكومية يف  �لعديد من  حتتوي 
وتعترب هذه �لغرف، غرف "�لحتياجات �خلا�صة" وفقا ملتطلبات �لإ�صاءة �خلا�صة  �لتي تختلف 
عن �لإ�صاءة يف �ملدخل �أو مكتب �لغرفة.  عادًة ما تكون هذه �لغرف كبرية �مل�صاحة حيث حتتوي 
على مقاعد عديدة ملجموعة كبرية من �لنا�ض حل�صور موؤمتر ما �أو فيديو عر�ض �أو ما �صابه ذلك. 
و لدى هذه �لغرف �ملتعددة �ل�صتخد�مات خا�صية تعديل �لإ�صاءة من خالل �ل�صتخد�م �لفردي 
لتحقيق �أق�صى قدرة من كفاءة �ل�صتخد�م ) و على �صبيل �ملثال �إيقاف �ل�صوء حني تقدمي عرو�ض 
  W/m2 6.5 يف �أبوظبي ب�صبط قوة �صطوع �لإ�صاءة على 	IECC	2013  على �صا�صة �لعر�ض(. تو�صي

لقاعة �ملوؤمتر�ت �لرئي�صية، 11.8	W/m2  لغرفة �ملوؤمتر�ت، و 14.0	W/m2	 لغرفة �ملحا�صرة.

�أجهزة ��صت�صعار �حلركة
�أ�صخا�ض  للتحكم يف �لإ�صاءة يف حالة عدم وجود  ��صت�صعار �حلركة �صرورية يف �ملباين  �أجهزة 
فيها وهي مزودة باأجهزة ��صت�صعار متكنها من حتديد دخول �أو مغادرة �صخ�ض للغرفة وميكنها 
�إر�صال �أ�صعة فوق �حلمر�ء �أو فوق �صوتية �أو �أ�صعة ميكروويف �أو غريها من �لر�صائل �لإلكرتونية 
�لتي تقوم بتو�صيل �لر�صالة عرب �أجهزة �لكمبيوتر �إىل م�صادر �لإ�صاءة للغلق �أو �لفتح. وتركيب 
هذ� �لنوع من �لأجهزة هو و�صيلة �صهلة ورخي�صة لتحكم يف �لإ�صاءة وبالتايل خف�ض ��صتهالك 

�لطاقة يف �ملباين.

�أجهزة ��صت�صعار �لإ�صاءة �لطبيعية:
تقوم �أجهزة ��صت�صعار �لإ�صاءة �لطبيعية بالتعرف على توفر �صوء 
�لإ�صاءة  �أجهزة  تعديل  باملبنى ثم  �ملنطقة �ملحيطة  �ل�صم�ض يف 
وهي  �ملكان  �لإ�صاءة يف  من  �ملنا�صب  �لقدر  لإعطاء  �ل�صناعية 
�قت�صادية وفعالة يف خف�ض ��صتهالك �لطاقة �مل�صتهلكة بو��صطة 

�أجهزة �لإ�صاءة خ�صو�صًا يف حال وجود نو�فذ كبرية �حلجم ت�صمح بدخول كميات كبرية من �صوء 
�ل�صم�ض.

 �أجهزة ��صت�صعار �لإ�صاءة
�لطبيعية

http://www.microsemi.com/product-directory/ics/895-visible-light-sensor
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�لإ�صاءة �خلارجية 
�أو  خارجية  م�صاحات  �حلكومية  �ملباين  من  �لعديد  يف  توجد 
�لإ�صاءة  يف  �لتحكم  ويجب  لالإ�صاءة.  حتتاج  �صيار�ت  مو�قف 

�خلارجية بنف�ض �لطريقة �لتي يتم بها �لتحكم يف �لإ�صاءة �لد�خلية كما هو مو�صوح يف �لأق�صام 
�ل�صابقة.

ويجب �لأخذ يف �حل�صبان �لنقاط �لتالية عند �ختيار �أنظمة �لإ�صاءة �خلارجية:

1.		م�صتوى قوة �لإ�صاءة 

2.	 �أنو�ع �مل�صابيح �مل�صتخدمة، خ�صو�صًا �لتي تعطي �إ�صاءة بي�صاء خفيفة 
3.	 �أجهزة �لتحكم يف �لإ�صاءة خ�صو�صًا �ملوؤقتات و�أجهزة ��صت�صعار �لإ�صاءة �لطبيعية. 

م�صتو�ها  يكون  و�أن  فقط  �إليها  حتتاج  �لتي  �ملناطق  يف  �خلارجية  �لإ�صاءة  م�صادر  و�صع  يجب 
بالقدر �ملطلوب و�ملنا�صب.

در��صة �أنظمة �لإ�صاءة
�ملرفق  �إد�رة  عن  للم�صوؤول  ميكن  �لتكييف،  �أنظمة  در��صة  مثل 
�حلكومي.  �ملبني  يف  �لإ�صاءة  �أنظمة  وتقييم  بدر��صة  �لقيام 

�ملبنى. وجتب  �أنحاء  كل  �مل�صتخدمة يف  �لإ�صاءة  �أنظمة  �أنو�ع  للتعرف عن  �لتجول  ذلك  وي�صمل 
�لإ�صارة �إىل �أنه لي�ض بال�صرورة تقييم كل م�صباح لوحده ولكن يجب تقييم و�صع �أنظمة �لإ�صاءة 

ب�صكل عام.

�أنو�ع �لأنظمة �مل�صتخدمة لالإ�صاءة يف  �إجر�ء هذه �لدر��صة:  ويجب ت�صجيل �لنقاط �لتالية عند 
�صيانة  و�أنظمة  مكان  كل  للم�صابيح يف  �لجمايل  و�لعدد  �لجتماعات  وغرف  و�ملمر�ت  �ملكاتب 
و�إ�صالح �أنظمة �لإ�صاءة و�أوقات ت�صغيل �مل�صابيح ومدى توفر �أنظمة للتحكم فيها. ويقدم �مللحق 
ج ��صتمارة جمع معلومات عن �لأجهزة �لتي يجب �أن ت�صملها هذه �لدر��صة و�لتي قد ل ت�صتغرق 
�أكرث من �صاعتني وذلك وفقًا حلجم �ملبنى. و	يجب ت�صليم �ملعلومات �ملجموعة خالل هذه �لدر��صة 
�إدر�ج  للتوزيع( حتى يتمكنا من �تخاذ قر�ر ب�صاأن  للتوزيع و�لعني  �لتوزيع )�أبوظبي  �إىل �صركتي 
�أن يتم من خاللها و�صع  هذ� �ملبنى يف عملية �ملر�جعة �ل�صاملة ل�صتهالك �لطاقة و�لتي ميكن 

�إجر�ء�ت قد ت�صاعد يف خف�ض �ل�صتهالك.

�لإ�صاءة

�أدو�ت �لتدقيق

https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EPA_BUM_CH6_Lighting.pdf
http://www.cityswitch.net.au/Resources/CitySwitchResources/Energyefficientequipment/Energyefficientequipmentarticle/TabId/153/ArtMID/816/ArticleID/10256/CitySwitch-Energy-Audit-Toolkits.aspx
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�لهيكلية �خلارجية للمباين 
�لق�صم  هذ�  يف  نقدم  �صوف  بالفعل  �لقائمة  �ملباين  هي  �لدليل  بهذ�  �مل�صتهدفة  �ملباين  �أن  ومبا 
�خليار�ت �ملتوفرة لعزل �ملباين ذ�ت �لتكلفة �ملنخف�صة وهي ت�صتمل على و�صع بع�ض �لإجر�ء�ت 
�لتي متكن من �ل�صتهالك �لفعال للطاقة فيما يتعلق بعزل �ملباين وتعديل �لنو�فذ ومعاجلة �لت�صرب 

وغريها من �لق�صايا �ملتعلقة ببيئة �لعمل 39. 

1.	اجلدران: ميكن �إ�صافة �ملزيد من �أنظمة �لعزل للجدر�ن �خلارجية لتقليل كمية �حلر�رة 

من  �حلار  �لهو�ء  لت�صرب  �ملانعة  �ملو�د  بع�ض  و�إ�صافة  له  �ملحيطة  �لبيئة  من  للمبنى  �لد�خلة 
خاللها، مثل �ل�صقوق، ل�صمان عدم ت�صرب �حلر�رة من �خلارج للد�خل.

2. النوافذ: ميكن ��صتبد�ل �صتائر �لنو�فذ باأخرى عاك�صة للحر�رة للحد من ت�صرب �حلر�رة 
�خلارجية �إىل د�خل �ملبنى.

3. اإدخال تعديالت على النوافذ: ميكن ��صتبد�ل �إطار�ت �لنو�فذ �لقدمية باأخرى غري 
ذ�ت  �لنو�فذ  ��صتبد�ل  �ملبنى.  لد�خل  �خلارج  من  �حلر�رة  ت�صرب  من  للحد  عازلة  معدنية 
�لألو�ح �لزجاجية �ملفردة بنو�فذ ذو�ت �ألو�ح مزدوجة �أو ثالثية عازلة للحر�رة. ون�صبة لرتفاع 
درجة �حلر�رة يف �أبوظبي فاإن تركيب عازل حر�ري على زجاج �لنو�فذ ي�صاعد �أي�صًا على �حلد 

من ت�صرب �حلر�رة من �خلارج للد�خل.

4. الأبواب اخلارجية: توؤدي �لبو�بات �لدو�رة للحد من ت�صرب �حلر�رة من �لد�خل للخارج 
وت�صرب هو�ء �لتكييف من �لد�خل للخارج مما ي�صاعد يف زيادة فعالية عمل �أنظمة �لتكييف.

5. ت�صرب التكييف: يوؤدي تركيب مو�د �ملانعة لت�صرب �حلر�رة متدنية �جلودة على �جلدر�ن 
لت�صرب �حلر�رة من �لد�خل للخارج

�إىل د�خل �ملبنى عرب ��صتخد�م مو�د عاك�صة  الأ�صقف: ميكن �حلد من ت�صرب �حلر�رة   .6
للحر�رة، مثل �حلجارة �لبي�صاء �أو �لطالء �لعاك�ض، على �أ�صقف �ملباين. وعلى �لرغم من �أن 
هذه �ملو�د ل ت�صكل بديل منا�صب لعو�زل �ل�صقف، فاإن مثل تكنولوجيا �ل�صقف �لبارد  هذه ميكن 
تطبيقها على �ملباين �لقائمة بالفعل وقد �أثبتت جناحها يف �حلد من ت�صرب �حلر�رة �إىل د�خل 

�ملبنى عرب �ل�صقف.

39 �ملعمل �لوطني للطاقة �ملتجددة تر�صيد ��صتهالك �لطاقة يف �ملباين �لتجارية ماأخوذ من:  

(http://www.nrel.gov/tech_deployment/pdfs/commercial_building_checklists.pdf1)1بح�صب �لدخول للموقع يف مايو 2016.

طاقة �ملبنى

http://www.nrel.gov/tech_deployment/pdfs/commercial_building_checklists.pdf
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�أجهزة كهربائية متنوعة
يف  �لكهربائية  و�ملعد�ت  �لأدو�ت  من  �لكثري  ��صتخد�م  يتم 
�لعر�ض  و�صا�صات  �لطابعات  مثل  باأبوظبي  �حلكومية  �ملكاتب 
هذه  �أن  ومبا  �لفاك�ض.  و�أجهزة  �لإلكرتونية  �لبيع  وماكينات 

�ملاكينات ت�صتهلك �لكثري من �لطاقة وب�صكل م�صتمر وحتى عندما تكون غري م�صتخدمة، و�لكثري 
تكلفة  لزيادة  يوؤدي  ذلك  فاإن  �ليوم،  خالل  جدً�  �صيق  نطاق  على  ت�صتخدم  �ملاكينات  هذه  من 
�لكثري  ترك  ويتم  �أي�صًا.  لها  �مل�صاحبة  �لغازية  و�لنبعاثات  لذلك  دون حاجة  �لطاقة  ��صتهالك 
�ملاكينات  من  �لعديد  ت�صنيع  �لآن  بد�أ  ولكن  �لدو�م.  �صاعات  بعد  تعمل  وهي  �لأجهزة  هذه  من 
�جلديدة �ملزودة بخ�صائ�ض تقليل ��صتهالك �لطاقة و�لتي ميكن �صبطها خالل دقائق قليلة وهذه 
ت�صمح بانتقال �ملاكينة لو�صعية �ل�صتهالك �لقليل للكهرباء �أو �ل�صتعد�د للعمل عندما ل تكون طور 
�ل�صتخد�م، على �صبيل �ملثال عندما يكون �مل�صتخدمني بعيدين عن �صا�صة �لكمبيوتر �أثناء تناول 
�لطعام �أو �لطابعات خالل طو�ل �صاعات �لعمل. وميكن �لطالع على دليل �ل�صتخد�م �ملرفق مع 

�لأجهزة للتعرف على وجود هذه �خل�صائ�ض يف �ملعد�ت �مل�صتخدمة يف �ملكتب.

�أف�صل  ب�صورة  �لبيانات  �إد�رة  فاإن  لذ�  �لكهرباء،  من  �لكثري  �لكمبيوتر  خو�دم  غرف  وت�صتهلك 
و�لتخل�ض من �خلدمات �لغري م�صتخدمة هي �إجر�ء�ت ب�صيطة ميكن �أن ت�صاعد على تر�صيد �لكثري 
من ��صتهالك �لكهرباء يف مثل هذه �لغرف. وكذلك من �ملهم حتديد �لعدد �لدقيق من �لأجهزة 
�لكهربائية �ملطلوب توفرها يف �أي مكتب وفقًا لعدد �ملوظفني �لذين يعملون فيه. ويجب ��صتخد�م 
�أقل عدد ممكن من �لطابعات �لفردية، �لتي ي�صتخدمها �صخ�ض و�حد، يف �ملكاتب لأنها ت�صكل 
م�صدرً� �إ�صافيًا ل�صتهالك �لكهرباء. ويجب �إطفاء �أو �إغالق �ملعد�ت �لكهربائية �لتي ل ت�صتخدم 

ب�صكل م�صتمر وت�صغيلها عند �حلاجة فقط وذلك لرت�صيد �أكرب قدر من �لكهرباء �مل�صتهلكة.

رفع م�صتويات �لوعي لدى �ملوظفني
من �ملهم �لقيام بحمالت لتوعية م�صتخدمي �ملكاتب حول حت�صني ��صتخد�ماتهم للمعد�ت و�لبيئة 
�ملكتبية لتحقيق �ل�صتخد�م �لأكفاأ للكهرباء.  وتختلف و�صائل �لتوعية من �ملطبوعات و�ملن�صور�ت 
�لأجهزة  ��صتهالك  تت�صمن معلومات حول  �لتي  �لإلكرتونية  �لر�صائل  �أو  �إىل تنظيم �ملحا�صر�ت 
ب�صرورة  �ملوظفني  �إبالغ  ميكن  �ملثال،  �صبيل  على  بتخفي�صها.  �لكفيلة  و�لإجر�ء�ت  �لإلكرتونية 

�إغالق �أجهزة �لكمبيوتر عند �نتهاء �صاعات �لدو�م للحد من هدر �لكهرباء. 

معد�ت �ملكاتب
 �أدو�ت �لتدقيق �ملكتبية

http://www.stateelectronicschallenge.net/pdf/sec_computer_power_management_guide.pdf
http://www.cityswitch.net.au/Portals/0/CitySwitch%20Toolkits/Energy%20Audit%20toolkit%20-%20Office%20Equipment.pdf
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ولتنظيم برنامج لتوعية �ملوظفني يجب �لو�صع يف �لعتبار �لنقاط �لتالية 40 :  

يجب  للكهرباء  �لفعال  �ل�صتخد�م  لربنامج  �لنجاح  حتقيق  ول�صمان  اجلماعي:  العمل   .1
�لتز�م �لإد�ر�ت �لعليا يف �ملوؤ�ص�صة مبا جاء فيه وتعني م�صوؤول وفريق متخ�ص�ض لتنفيذه.

�ل�صرورة  من  تخفي�صها  �مل�صتهدف  �لكهرباء  كمية  لتحديد  واملعلومات:  البيانات  جمع   .2
جمع معلومات وبيانات حول ��صتخد�مات �لكهرباء يف �ملبنى ومقارنتها باملباين �لأخرى.

3. حتديد الأهداف: فور �لنتهاء جمع �لبيانات و�ملعلومات، تتمثل �خلطوة �لتالية يف حتديد 
�أهد�ف �حلملة �لتوعوية و�لتي ت�صتمل �أي�صًا على �إحد�ث تغيري يف �صلوكيات �ملوظفني.

4. الرتويج والتطبيق: يجب �لرتويج للحملة �لتوعوية عرب خمتلف و�صائل �لتو��صل وبني كل 
موظفي �جلهة �حلكومية ويجب �أن يتم تطبيق هذ� �لربنامج عرب و�صائل �لتو��صل هذه وغريها 

من �لأن�صطة �لتي يت�صمنها وطو�ل فرتة �لعمل به.

ول�صمان حتقيق  تقييم مدى جناحه.  يجب  �لربنامج  تطبيق  من  �لنتهاء  وعند  التقييم:   .5
�لتح�صني �مل�صتمر يف �لربنامج يجب �لتحقق من مدى �لنجاح يف تطبيق كل هدف من �لأهد�ف 

�ملو�صوعة له ومقارنة �لو�صع يف �ملبنى باملباين �حلكومية �لأخرى. 

لتقدمي  �حلكومية  �جلهات  مدر�ء  مع  لقاء�ت  للتوزيع  و�لعني  للتوزيع  �أبوظبي  �صركتي  و�صتنظم 
مبانيها.   يف  �لكهرباء  ��صتهالك  خف�ض  يف  �ملوظفني  ��صر�ك  كيفية  حول  لهم  �لر�صاد�ت  بع�ض 
وتهدف يف مثل هذه �مللتقيات �أي�صًا ملناق�صة حمتويات هذ� �لدليل وتقدمي �ر�صاد�ت حول �خلطو�ت 
�لتالية �لتي يجب �تخاذها لإجر�ء در��صة مف�صلة حول و�صع �أنظمة �لتربيد و�لإ�صاءة وتو�صيح 
�لتحديات �لتي تو�جه مدر�ء �ملر�فق �حلكومية يف  �إمارة �أبوظبي �إ�صافة لالإجابة عن كافة �لأ�صئلة 
توعية  كيفية  �ر�صاد�ت حول  �أي�صًا  �للقاء  و�صتقدم خالل  قبلهم.  �لتي تطرح من  و�ل�صتف�صار�ت 
�ملوظفني وكيفية �لرتويج لهذه �حلمالت وذلك بهدف م�صاعدة كافة �ملوؤ�ص�صات �حلكومية لتحقيق 

�لأهد�ف �ملو�صوعة لها خلف�ض ��صتهالكها من �لكهرباء ووفقًا للجدول �لزمني �ملو�صوع لذلك.
 

40 �ملو�رد �لطبيعية كند�. تطبيق برنامج لن�صر �لوعي باأهمية �ل�صتهالك �لفعال للطاقة:  

(https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commercial/Awareness_Program_e.pdf1)1بح�صب �لدخول 

للموقع يف يوليو 2016.
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�مللحق �أ: بروتوكولت �صيانة و��صالح �أنظمة �لتكييف
تقدم �مللحقات �أ - 1 وحتى �أ - 6 �لربوتوكولت �لتالية حول �صيانة و�إ�صالح وحد�ت �لتكييف: 

�لتكييف �ملركزي  و�أنظمة  و�إ�صالح �ملربد�ت �ملركزية  �أ - 1: بروتوكولت �صيانة  امللحق   .1
للمناطق.

امللحق �أ - 2: بروتوكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة   .2

امللحق �أ - 3: بروتوكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة �ل�صغرية   .3

امللحق �أ - 4: بروتوكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة �لتي ت�صتخدم �لقنو�ت   .4
لتوزيع �لهو�ء

امللحق �أ - 5: بروتوكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملدجمة  .5

امللحق �أ - 6: بروتوكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة تكييف �ل�صباك  .6
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�مللحق �أ -	1: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �ملربد�ت �ملركزية و�أنظمة 
�لتكييف �ملركزي للمناطق.

قم بفح�ض م�صتوى غاز �لتربيد و�أ�صف �ملزيد منه �إذ� كان منخف�صًا يف كل مربد للمياه •
قم بفح�ض كافة �أجز�ء �أنابيب �لتو�صيل و�ملحاب�ض للتاأكد من عدم وجود ت�صرب لغاز �لتربيد •
قم بفح�ض مو�د عزل �أنابيب توزيع غاز �لتربيد وقم باإ�صالح �لأجز�ء �لتالفة منها •
قم بفح�ض حمب�ض �لتحكم يف �ملياه �ملربدة  •
قــم بفح�ــض م�صــتوى �لزيــت يف جهــاز �صغــط �لزيــت بعــد ت�صــغيل مــربد �مليــاه بطاقتــه �لق�صــوى  •

وملــدة 15 دقيقــة علــى �لأقــل وقــم باإ�صــالح �أي مو��صــع للت�صــرب وتاأكــد من �أن �لزيت يف �مل�صــتوى 
�ملطلوب

قــم بفح�ــض �لتو�صيــالت �لكهربائيــة �خلا�صــة بجهــاز �صغــط �لزيــت للتاأكــد مــن �أنهــا حمكمــة  •
�لربــط وقــم بفح�ــض �لأ�صــالك للتاأكــد مــن �صالحيتهــا ومــن جــودة �لعــازل وقــم با�صــتبد�ل �أي 

تالفــة  �أجــز�ء 
قم بفح�ض عمود �ل�صخان.  •
قم بقيا�ــض بفح�ض قوة �ل�صــحب و�لإخر�ج يف جهاز �لتكييف ومقارنتها باملو��صفات �ملو�صوعة  •

من �جلهة �مل�صنعة. 
تاأكد من وجود مكان تو�صيل �لكهرباء يقع بالقرب من وحدة �لتكييف. •
قــم بفح�ــض خــط �لتو�صيــل بالكهرباء وقــم بتنظيف وربط �لأجز�ء �لغري حمكمة �لربط ب�صــكل  •

جيد وقم با�صتبد�له يف حالة حدوث خلل يف �ملادة �لعازلة. 
قــم بفح�ــض دقــة جهــاز �لتحكــم يف �لكهربــاء و�ذ� كان هنالــك �ختــالف باأكــرث مــن 1.2 درجــة  •

مئويــة مــن �حلــد �ملعتمد لها قم با�صــتبد�له.
تاأكد من �أنه مت معاجلة �صبكة توزيع �ملياه �لباردة ب�صكل جيد. •
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب لل�صغــط مــن جمففــات فالتــر غــاز �لتربيــد وقــم با�صــتبد�ل  •

�لتالفــة منهــا. 
قم بفح�ض �أجهزة �لتحكم يف �ملياه �لباردة ثم نظافتها.  •
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لنظافة ثم �أم�صح عليها باملياه.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •



 

32

تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •
�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 

قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •
يجب تنظيف �ملكثف على �لنحو �لتايل:  •

يجب �إيقاف �ملربد�ت وتركها ملدة �صاعة على �لأقل قبل �لبدء بتنظيف لفائف �ملكثف. - 
يجــب �أوًل تنظيــف �ملربد�ت من �لغبار و�لألياف با�صــتخد�م فر�صــة مــن �لألياف �للينة �لغري - 

معدنية.
يجــب تنظيــف لفائــف �ملكثــف مــن �لد�خــل للخــارج با�صــتخد�م منظف �صديق للبيئــة كما هو - 

مو�صح �أدناه 
يجــب �أن يكــون منظــف لفائــف �ملكثــف  غــري قابــل لال�صــتعال ول يحتــوى علــى �لبكرتيــا وغري - 

م�صــبب للح�صا�صــية وقابــل للتحلــل وغــري �صــار بالبيئــة بن�صــبة %100	حتــى ل ي�صــبب �أي �صرر 
للفائــف �ملكثــف �أو �لأجهــزة �ملحيطــة بهــا مثــل �لتو�صيــالت �لكهربائيــة �أو �لأ�صــطح �ملعدنيــة 

�ملطليــة �أو �لعو�زل.
ويجــب م�صــح كافــة �لأجــز�ء باملنظــف وي�صــمل ذلــك �ملــر�وح و�لأنابيــب و�ل�صــخانات ب�صــورة - 

ر�أ�صية من �أ�صفل لأعلى با�صتخد�م ر�صا�ض �صغري م�صغوط مثل �لذي ي�صتخدم يف �حلد�ئق 
ثم غ�صــلها باملياه بو��صــطة خرطوم منخف�ض �ل�صــرعة.

تاأكد من �أن �صائل �لتنظيف قد غطى كافة �أجز�ء لفائف �ملكثف. - 

* قم مبر�جعة �ر�صاد�ت �جلهة �مل�صنعة ملربد �ملياه للتو�صيات.   
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�مللحق �أ-	2: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة
�لوحدة �خلارجية:

قــم بفح�ــض �لغطــاء �خلارجــي للتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــد�أ �أو تلــف ويجب مالحظــة �أن �إذ�  •
كان �لغطــاء �خلارجــي تالفــًا فــاإن ذلك قد يوؤثر على �أد�ء عمل �لوحدة. 

تاأكد من �لوحدة مثبتة ب�صكل جيد على �ل�صقف و�أنها ل تتحرك عندما يعمل �صاغط �لهو�ء. •
تاأكد من �أن نقطة �لتو�صيل �لكهرباء على م�صافة قريبة من �لوحدة.  •
ــتبد�لها �إذ� كان  • ــاء و�أنهــا نظيفــة ومربوطــة باأحــكام وقــم با�ص قــم بفح�ــض تو�صيــالت �لكهرب

�لعــازل تالفًا.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لأقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لنظافة ثم �أم�صح عليها باملياه. 
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •
تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •

�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 
قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •

�لوحدة �لد�خلية: 
قم بفح�ض م�صتبدلت �حلر�رة ووحد�ت معاجلة �لهو�ء �أو وحد�ت مروحة لفائف �ملكثف. •
قم بتنظيف و�إ�صالح مر�وح لفائف �ملبخر، �إذ� دعت �حلاجة لذلك. •
قم بالتاأكد من عدم وجود �أي ج�صم يعيق �لتهوية.   •
قم بفح�ض نافخ �لهو�ء و�إ�صالحه �إذ� دعي �لأمر وتنظيفه.  •
قم بتزييت حمرك نافخ �لهو�ء. •
قم بفح�ض تو�صيالت �لكهرباء و�إ�صالح �لتالف منها. •
قم بتنظيف فالتر �لهو�ء و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منها.  •
قم بتنظيف �أجز�ء جتفيف �ملياه �لتالفة و�لتاأكد من �أنها تعمل ب�صورة جيدة.  •
قــم بفح�ــض �لأجــز�ء �لقريبــة مــن جمرى �لهو�ء وقفل �أي فتحات فيها قد توؤدي لت�صــرب �لهو�ء  •

�لبارد.
قم بفح�ض كافة �أجهزة �صبط �حلر�رة وو�صع �ملوؤ�صر على درجة 24 درجة مئوية. •
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�لت�صغيل و�ل�صيانة و�لت�صليح 

�صــغل جهــاز �لتكييــف �أوًل و�أتركــه يعمــل ملــدة 10 دقائــق علــى �لأقــل حتــى ت�صــتقر درجــة �حلر�رة  •
و�ل�صغط. 

تاأكد من عمل و�صبط جهاز منظم �حلر�رة وقم باإ�صالح �أو ��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منه. •
تاأكد من �أن �لتهوية جيدة من جهاز �لتكييف. •
قم بقيا�ض وت�صجيل درجة �حلر�رة �لد�خلة و�خلارجة من نظام �لتكييف. •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مبخر �ملياه و��صتبدل �لتالف منها.  •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مروحة �ملكثف و��صتبد�ل �لتالف منها. •
قم بفح�ض وت�صليح �أجز�ء تثبيت �صاغط �لهو�ء.  •
قــم بت�صــجيل تــردد �لكهربــاء �لد�خلــة ل�صاغط �لهو�ء ومقارنتها باملو�صفــات �ملو�صوعة من قبل  •

�جلهة �مل�صنعة. 
قــم بفح�ــض خــط �صــري �صــائل �لتربيــد و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب مــن �أي مــن �أجز�ئــه  •

وذلك با�صتخد�م �صائل �ل�صابون و�أجهزة �لفح�ض �لإلكرتونية �أو غريها من �لو�صائل �ملنا�صبة 
ثم �إ�صالح �لأعطال �لتي توؤدي للت�صــرب.

وبعــد ت�صليــح �لت�صــرب قــم بفح�ــض جهــاز �صــخ غــاز �لتربيد بــاأي طريقة منا�صــبة وقــم باإ�صافة  •
غــاز تربيــد �إذ� كانــت كميتــه منخف�صــة. و�إذ� كانــت كميــة �لغــاز �أكرب مما هو مطلــوب قم بو�صع 

�لفائ�ــض منــه يف علبــة حمكمــة �لقفــل حتى ل يت�صــرب �إىل �لبيئة �ملحيطة.
 و�إذ� كان جهــاز غــاز �لتربيــد مفتوحــًا، ب�صــبب ��صــتبد�ل �صاغــط �لهــو�ء علــى �صــبيل �ملثــال، قــم  •

برتكيــب من�صــفات جديــدة للفلــرت و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود ت�صــرب يف مكان �لربط بــني �مل�صفى 
و�ملجفف بعــد تركيبها. 
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�مللحق �أ -	3: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة 
�ل�صغرية

�لوحدة �خلارجية: 

قــم بفح�ــض �لغطــاء �خلارجــي للتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــد�أ �أو تلــف ويجب مالحظــة �أن �إذ�  •
كان �لغطــاء �خلارجــي تالفــًا فــاإن ذلك قد يوؤثر على �أد�ء عمل �لوحدة. 

تاأكد من �لوحدة مثبتة ب�صكل جيد على �ل�صقف و�أنها ل تتحرك عندما يعمل �صاغط �لهو�ء. •
تاأكد من �أن قاب�ض �لكهرباء على م�صافة قريبة من �لوحدة.  •
ــتبد�لها �إذ� كان  • ــاء و�أنهــا نظيفــة ومربوطــة باأحــكام وقــم با�ص قــم بفح�ــض تو�صيــالت �لكهرب

�لعــازل تالفًا.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لأقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لتنظيف ثم �أم�صح عليها باملياه. 
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •
تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •

�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 
قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •

�لوحدة �لد�خلية: 
قم بفح�ض م�صتبدلت �حلر�رة ووحد�ت معاجلة �لهو�ء �أو وحد�ت مروحة لفائف �ملكثف. •
قم بتنظيف وت�صليح مر�وح لفائف �ملبخر، �إذ� دعت �حلاجة لذلك. •
قم بالتاأكد من عدم وجود �أي ج�صم يعيق �لتهوية.   •
قم بفح�ض نافخ �لهو�ء و��صالحه �إذ� دعي �لأمر وتنظيفه.  •
قم بتزييت حمرك نافخ �لهو�ء. •
قم بفح�ض تو�صيالت �لكهرباء و�إ�صالح �لتالف منها. •
قم بتنظيف فالتر �لهو�ء و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منها.  •
قم بتنظيف �أجز�ء جتفيف �ملياه �لتالفة و�لتاأكد من �أنها تعمل ب�صورة جيدة.  •
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قــم بفح�ــض �لأجــز�ء �لقريبــة مــن جمرى �لهو�ء وقفل �أي فتحات فيها قد توؤدي لت�صــرب �لهو�ء  •
�لبارد.

قم بفح�ض كافة �أجهزة �صبط �حلر�رة وو�صع �ملوؤ�صر على درجة 24 درجة مئوية •

�لت�صغيل و�ل�صيانة و�لت�صليح: 

�صــغل جهــاز �لتكييــف �أوًل و�أتركــه يعمــل ملــدة 10 دقائــق علــى �لأقــل حتــى ت�صــتقر درجــة �حلر�رة  •
و�ل�صغط. 

تاأكد من عمل و�صبط جهاز منظم �حلر�رة وقم باإ�صالح �أو ��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منه. •
تاأكد من �أن �لتهوية جيدة من جهاز �لتكييف. •
قم بقيا�ض وت�صجيل درجة �حلر�رة �لد�خلة و�خلارجة من نظام �لتكييف. •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مبخر �ملياه و��صتبدل �لتالف منها.  •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مروحة �ملكثف و��صتبد�ل �لتالف منها. •
قم بفح�ض وت�صليح �أجز�ء تثبيت �صاغط �لهو�ء.  •
قــم بت�صــجيل تــردد �لكهربــاء �لد�خلــة ل�صاغط �لهو�ء ومقارنتها باملو�صفــات �ملو�صوعة من قبل  •

�جلهة �مل�صنعة. 
قــم بفح�ــض خــط �صــري �صــائل �لتربيــد و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب مــن �أي مــن �أجز�ئــه  •

وذلك با�صتخد�م �صائل �ل�صابون و�أجهزة �لفح�ض �لإلكرتونية �أو غريها من �لو�صائل �ملنا�صبة 
ثم �إ�صالح �لأعطال �لتي توؤدي للت�صــرب.

وبعــد ت�صليــح �لت�صــرب قــم بفح�ــض جهــاز �صــخ غــاز �لتربيد بــاأي طريقة منا�صــبة وقــم باإ�صافة  •
غــاز تربيــد �إذ� كانــت كميتــه منخف�صــة. و�إذ� كانــت كميــة �لغــاز �أكرب مما هو مطلــوب قم بو�صع 

�لفائ�ــض منــه يف علبــة حمكمــة �لقفــل حتى ل يت�صــرب �إىل �لبيئة �ملحيطة.
و�إذ� كان جهــاز غــاز �لتربيــد مفتوحــًا، ب�صــبب ��صــتبد�ل �صاغــط �لهــو�ء علــى �صــبيل �ملثــال، قــم  •

برتكيــب من�صــفات جديــدة للفلــرت و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود ت�صــرب يف مكان �لربط بــني �مل�صفى 
و�ملجفف بعــد تركيبها.
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�مللحق �أ-	4: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملنف�صلة 
�لتي ت�صتخدم �لقنو�ت لتوزيع �لهو�ء

�لوحدة �خلارجية: 
قــم بفح�ــض �لغطــاء �خلارجــي للتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــد�أ �أو تلــف ويجب مالحظــة �أن �إذ�  •

كان �لغطــاء �خلارجــي تالفــًا فــاإن ذلك قد يوؤثر على �أد�ء عمل �لوحدة. 
تاأكد من �لوحدة مثبتة ب�صكل جيد و�أنها ل تتحرك عندما يعمل �صاغط �لهو�ء. •
تاأكد من �أن قاب�ض �لكهرباء على م�صافة قريبة من �لوحدة.  •
ــتبد�لها �إذ� كان  • ــاء و�أنهــا نظيفــة ومربوطــة باأحــكام وقــم با�ص قــم بفح�ــض تو�صيــالت �لكهرب

�لعــازل تالفًا.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لأقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لتنظيف ثم �أم�صح عليها باملياه. 
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •
تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •

�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 
قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •

�لوحدة �لد�خلية: 
قم بفح�ض م�صتبدلت �حلر�رة ووحد�ت معاجلة �لهو�ء �أو وحد�ت مروحة لفائف �ملكثف. •
قم بتنظيف وت�صليح مر�وح لفائف �ملبخر، �إذ� دعت �حلاجة لذلك. •
قم بالتاأكد من عدم وجود �أي ج�صم يعيق �لتهوية.   •
قم بفح�ض نافخ �لهو�ء و��صالحه �إذ� دعي �لأمر وتنظيفه.  •
قم بتزييت حمرك نافخ �لهو�ء. •
قم بفح�ض تو�صيالت �لكهرباء و�إ�صالح �لتالف منها. •
قم بتنظيف فالتر �لهو�ء و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منها.  •
قم بتنظيف �أجز�ء جتفيف �ملياه �لتالفة و�لتاأكد من �أنها تعمل ب�صورة جيدة.  •
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قــم بفح�ــض �لأجــز�ء �لقريبــة مــن جمرى �لهو�ء وقفل �أي فتحات فيها قد توؤدي لت�صــرب �لهو�ء  •
�لبارد.

قم بفح�ض كافة �أجهزة �صبط �حلر�رة وو�صع �ملوؤ�صر على درجة 24 درجة مئوية •

�لت�صغيل و�ل�صيانة و�لت�صليح: 

�صــغل جهــاز �لتكييــف �أوًل و�أتركــه يعمــل ملــدة 10 دقائــق علــى �لأقــل حتــى ت�صــتقر درجــة �حلر�رة  •
و�ل�صغط. 

تاأكد من عمل و�صبط جهاز منظم �حلر�رة وقم باإ�صالح �أو ��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منه. •
تاأكد من �أن �لتهوية جيدة من جهاز �لتكييف. •
قم بقيا�ض وت�صجيل درجة �حلر�رة �لد�خلة و�خلارجة من نظام �لتكييف. •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مبخر �ملياه و��صتبدل �لتالف منها.  •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مروحة �ملكثف و��صتبد�ل �لتالف منها. •
قم بفح�ض وت�صليح �أجز�ء تثبيت �صاغط �لهو�ء.  •
قــم بت�صــجيل تــردد �لكهربــاء �لد�خلــة ل�صاغط �لهو�ء ومقارنتها باملو�صفــات �ملو�صوعة من قبل  •

�جلهة �مل�صنعة. 
قــم بفح�ــض خــط �صــري �صــائل �لتربيــد و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب مــن �أي مــن �أجز�ئــه  •

وذلك با�صتخد�م �صائل �ل�صابون و�أجهزة �لفح�ض �لإلكرتونية �أو غريها من �لو�صائل �ملنا�صبة 
ثم �إ�صالح �لأعطال �لتي توؤدي للت�صــرب.

وبعــد ت�صليــح �لت�صــرب قــم بفح�ــض جهــاز �صــخ غــاز �لتربيد بــاأي طريقة منا�صــبة وقــم باإ�صافة  •
غــاز تربيــد �إذ� كانــت كميتــه منخف�صــة. و�إذ� كانــت كميــة �لغــاز �أكرب مما هو مطلــوب قم بو�صع 

�لفائ�ــض منــه يف علبــة حمكمــة �لقفــل حتى ل يت�صــرب �إىل �لبيئة �ملحيطة.
و�إذ� كان جهــاز غــاز �لتربيــد مفتوحــًا، ب�صــبب ��صــتبد�ل �صاغــط �لهــو�ء علــى �صــبيل �ملثــال، قــم  •

برتكيــب من�صــفات جديــدة للفلــرت و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود ت�صــرب يف مكان �لربط بــني �مل�صفى 
و�ملجفف بعــد تركيبها.
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�مللحق �أ-	5: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة �لتكييف �ملدجمة
وحدة �لتربيد / �لتكثيف: 

قــم بفح�ــض �لغطــاء �خلارجــي للتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــد�أ �أو تلــف ويجب مالحظــة �أن �إذ�  •
كان �لغطــاء �خلارجــي تالفــًا فــاإن ذلك قد يوؤثر على �أد�ء عمل �لوحدة. 

تاأكد من �لوحدة مثبتة ب�صكل جيد و�أنها ل تتحرك عندما يعمل �صاغط �لهو�ء. •
تاأكد من �أن قاب�ض �لكهرباء على م�صافة قريبة من �لوحدة.  •
ــتبد�لها �إذ� كان  • ــاء و�أنهــا نظيفــة ومربوطــة باأحــكام وقــم با�ص قــم بفح�ــض تو�صيــالت �لكهرب

�لعــازل تالفًا.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لأقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لتنظيف ثم �أم�صح عليها باملياه. 
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •
تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •

�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 
قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •

وحدة �لتهوية / �لتبخري: 
قم بفح�ض م�صتبدلت �حلر�رة ووحد�ت معاجلة �لهو�ء �أو وحد�ت مروحة لفائف �ملكثف. •
قم بتنظيف وت�صليح مر�وح لفائف �ملبخر، �إذ� دعت �حلاجة لذلك. •
قم بالتاأكد من عدم وجود �أي ج�صم يعيق �لتهوية.   •
قم بفح�ض نافخ �لهو�ء و��صالحه �إذ� دعي �لأمر وتنظيفه.  •
قم بتزييت حمرك نافخ �لهو�ء. •
قم بفح�ض تو�صيالت �لكهرباء و�إ�صالح �لتالف منها. •
قم بتنظيف فالتر �لهو�ء و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منها.  •
قم بتنظيف �أجز�ء جتفيف �ملياه �لتالفة و�لتاأكد من �أنها تعمل ب�صورة جيدة.  •
قــم بفح�ــض �لأجــز�ء �لقريبــة مــن جمرى �لهو�ء وقفل �أي فتحات فيها قد توؤدي لت�صــرب �لهو�ء  •

�لبارد.
قم بفح�ض كافة �أجهزة �صبط �حلر�رة وو�صع �ملوؤ�صر على درجة 24 درجة مئوية •
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�لت�صغيل و�ل�صيانة و�لت�صليح: 
�صــغل جهــاز �لتكييــف �أوًل و�أتركــه يعمــل ملــدة 10 دقائــق علــى �لأقــل حتــى ت�صــتقر درجــة �حلر�رة  •

و�ل�صغط. 
تاأكد من عمل و�صبط جهاز منظم �حلر�رة وقم باإ�صالح �أو ��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منه. •
تاأكد من �أن �لتهوية جيدة من جهاز �لتكييف. •
قم بقيا�ض وت�صجيل درجة �حلر�رة �لد�خلة و�خلارجة من نظام �لتكييف. •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مبخر �ملياه و��صتبدل �لتالف منها.  •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مروحة �ملكثف و��صتبد�ل �لتالف منها. •
قم بفح�ض وت�صليح �أجز�ء تثبيت �صاغط �لهو�ء.  •
قــم بت�صــجيل تــردد �لكهربــاء �لد�خلــة ل�صاغط �لهو�ء ومقارنتها باملو�صفــات �ملو�صوعة من قبل  •

�جلهة �مل�صنعة. 
قــم بفح�ــض خــط �صــري �صــائل �لتربيــد و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب مــن �أي مــن �أجز�ئــه  •

وذلك با�صتخد�م �صائل �ل�صابون و�أجهزة �لفح�ض �لإلكرتونية �أو غريها من �لو�صائل �ملنا�صبة 
ثم �إ�صالح �لأعطال �لتي توؤدي للت�صــرب.

وبعــد ت�صليــح �لت�صــرب قــم بفح�ــض جهــاز �صــخ غــاز �لتربيد بــاأي طريقة منا�صــبة وقــم باإ�صافة  •
غــاز تربيــد �إذ� كانــت كميتــه منخف�صــة. و�إذ� كانــت كميــة �لغــاز �أكرب مما هو مطلــوب قم بو�صع 

�لفائ�ــض منــه يف علبــة حمكمــة �لقفــل حتى ل يت�صــرب �إىل �لبيئة �ملحيطة.
و�إذ� كان جهــاز غــاز �لتربيــد مفتوحــًا، ب�صــبب ��صــتبد�ل �صاغــط �لهــو�ء علــى �صــبيل �ملثــال، قــم  •

برتكيــب من�صــفات جديــدة للفلــرت و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود ت�صــرب يف مكان �لربط بــني �مل�صفى 
و�ملجفف بعــد تركيبها.
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�مللحق �أ-	6: بروتكولت �صيانة و�إ�صالح �أجهزة تكييف �ل�صباك
وحدة �لتربيد / �لتكثيف: 

قــم بفح�ــض �لغطــاء �خلارجــي للتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــد�أ �أو تلــف ويجب مالحظــة �أن �إذ�  •
كان �لغطــاء �خلارجــي تالفــًا فــاإن ذلك قد يوؤثر على �أد�ء عمل �لوحدة. 

تاأكد من �لوحدة مثبتة ب�صكل جيد و�أنها ل تتحرك عندما يعمل �صاغط �لهو�ء. •
تاأكد من �أن قاب�ض �لكهرباء على م�صافة قريبة من �لوحدة.  •
ــتبد�لها �إذ� كان  • ــاء و�أنهــا نظيفــة ومربوطــة باأحــكام وقــم با�ص قــم بفح�ــض تو�صيــالت �لكهرب

�لعــازل تالفًا.
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي عو�ئــق لتدفــق �لهــو�ء نحــو �ملكثــف ثــم قــم باإز�لــة �أي قطــع متحركــة  •

مل�صــافة 60 �صــنتمرت علــى �لأقــل قــدر �لإمــكان. 
قــم باإرجــاع ري�ــض مروحــة تربيــد �ملكثــف لو�صعهــا �مل�صــتقيم و�إذ� كانــت تعر�صــت للتلف �ل�صــديد  •

قم با�صــتبد�ل �ملكثف. 
قم بتنظيف ري�ــض مروحة �ملكثف و�إذ� كانت بها �أو�صــاخ كثرية ��صــتخدم فر�صــة �أو جهاز �صغط  •

�لهو�ء �أو �صائل �لتنظيف ثم �أم�صح عليها باملياه. 
تاأكــد مــن عــدم وجــود �أي �صــقوق علــى ري�ــض مروحــة �ملكثــف و��صــتبد�لها �أو �رجاعهــا لو�صعهــا  •

�مل�صــتقيم و�إذ� كانــت مت�صــخة قــم بتنظيفهــا.
تاأكد من �أن عمود �ملحرك يعمل ب�صورة جيدة ودون �أي عو�ئق. •
تاأكــد مــن �أن �لتو�صيــالت �لكهربائيــة للمحــرك يف حالــة جيــدة وقــم بتنظيــف و�إحــكام ربــط �أي  •

�أجــز�ء غــري حمكمة �لربط و��صــتبد�ل �لتالف منها. 
قم بفح�ض حز�م ربط �ملروحة و��صتبد�له �إذ� كان تعر�ض للتلف وتاأكد من �أنه حمكم �لربط.  •
قم بفح�ض �ملربد وتنظيفه و�لتاأكد من �أنه غري تالف �أو مت�صخ.  •

وحدة �لتهوية / �لتبخري: 
قم بفح�ض م�صتبدلت �حلر�رة ووحد�ت معاجلة �لهو�ء �أو وحد�ت مروحة لفائف �ملكثف. •
قم بتنظيف وت�صليح مر�وح لفائف �ملبخر، �إذ� دعت �حلاجة لذلك. •
قم بالتاأكد من عدم وجود �أي ج�صم يعيق �لتهوية.   •
قم بفح�ض نافخ �لهو�ء و��صالحه �إذ� دعي �لأمر وتنظيفه.  •
قم بتزييت حمرك نافخ �لهو�ء. •
قم بفح�ض تو�صيالت �لكهرباء و�إ�صالح �لتالف منها. •
قم بتنظيف فالتر �لهو�ء و��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منها.  •
قم بتنظيف �أجز�ء جتفيف �ملياه �لتالفة و�لتاأكد من �أنها تعمل ب�صورة جيدة.  •
قــم بفح�ــض �لأجــز�ء �لقريبــة مــن جمرى �لهو�ء وقفل �أي فتحات فيها قد توؤدي لت�صــرب �لهو�ء  •

�لبارد.
قم بفح�ض كافة �أجهزة �صبط �حلر�رة وو�صع �ملوؤ�صر على درجة 24 درجة مئوية •
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�لت�صغيل و�ل�صيانة و�لت�صليح: 

�صــغل جهــاز �لتكييــف �أوًل و�أتركــه يعمــل ملــدة 10 دقائــق علــى �لأقــل حتــى ت�صــتقر درجــة �حلر�رة  •
و�ل�صغط. 

تاأكد من عمل و�صبط جهاز منظم �حلر�رة وقم باإ�صالح �أو ��صتبد�ل �لأجز�ء �لتالفة منه. •
تاأكد من �أن �لتهوية جيدة من جهاز �لتكييف. •
قم بقيا�ض وت�صجيل درجة �حلر�رة �لد�خلة و�خلارجة من نظام �لتكييف. •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مبخر �ملياه و��صتبدل �لتالف منها.  •
قم بفح�ض �أجز�ء تثبيت حمرك مروحة �ملكثف و��صتبد�ل �لتالف منها. •
قم بفح�ض وت�صليح �أجز�ء تثبيت �صاغط �لهو�ء.  •
قــم بت�صــجيل تــردد �لكهربــاء �لد�خلــة ل�صاغط �لهو�ء ومقارنتها باملو�صفــات �ملو�صوعة من قبل  •

�جلهة �مل�صنعة. 
قــم بفح�ــض خــط �صــري �صــائل �لتربيــد و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود �أي ت�صــرب مــن �أي مــن �أجز�ئــه  •

وذلك با�صتخد�م �صائل �ل�صابون و�أجهزة �لفح�ض �لإلكرتونية �أو غريها من �لو�صائل �ملنا�صبة 
ثم �إ�صالح �لأعطال �لتي توؤدي للت�صــرب.

وبعــد ت�صليــح �لت�صــرب قــم بفح�ــض جهــاز �صــخ غــاز �لتربيد بــاأي طريقة منا�صــبة وقــم باإ�صافة  •
غــاز تربيــد �إذ� كانــت كميتــه منخف�صــة. و�إذ� كانــت كميــة �لغــاز �أكرب مما هو مطلــوب قم بو�صع 

�لفائ�ــض منــه يف علبــة حمكمــة �لقفــل حتى ل يت�صــرب �إىل �لبيئة �ملحيطة.
و�إذ� كان جهــاز غــاز �لتربيــد مفتوحــًا، ب�صــبب ��صــتبد�ل �صاغــط �لهــو�ء علــى �صــبيل �ملثــال، قــم  •

برتكيــب من�صــفات جديــدة للفلــرت و�لتاأكــد مــن عــدم وجــود ت�صــرب يف مكان �لربط بــني �مل�صفى 
و�ملجفف بعــد تركيبها.
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1. نوع وحدة التربيد )�صع عالمة �صح على املربع املنا�صب(
 نظام تكييف مركزي للمناطق   

 نظام مربد�ت مركزية 
 نظام وحد�ت تكييف منف�صلة 
 نظام وحد�ت تكييف مدجمة 

 نظام وحد�ت تكييف منف�صلة �صغرية 
 نظام وحد�ت �لتكييف �ملنف�صلة �لتي ت�صتخدم �لقنو�ت لتوزيع �لهو�ء 

 �أجهزة تكييف �ل�صباك  

2. طاقة وحدة التربيد
طن          ________________________________________________________________                   

�أو
كيلوو�ط �صاعة  ___________________________________________________________                                         

3.  تقييم فعالية نظام التكييف
                   :)COP(و�ط          ________________________________________________معامل فعالية �لأد�ء

�أو
)EER(	فعالية ��صتهالك �لكهرباء	__________________________________________   BTU/Wh

4. نوع غاز التربيد )�صع عالمة �صح على املربع املنا�صب(
 �آر-22

 �آر - 134 
 �آر -134�أ 
 �آر-410�أ 

 �آر-12 
 �آر-123

 �آر 245�أف �أيه
 �آر-407�صي4

 �آر-417�أيه
__________________________________________________________________: �أنوع �أخرى

�مللحق )ب(: ��صتمارة در��صة �أنظمة �لتربيد
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5. عمر وحد التكييف )�صع عالمة �صح على املربع املنا�صب(
 �أكرث من �صنة

 من �صنة �إىل خم�ض �صنو�ت
 من خم�ض �إىل ع�صرة �صنو�ت
 من ع�صرة �إىل ع�صرين �صنة

 �أقل من ع�صرين �صنة
6. احلال��ة العام��ة لوح��دة التكيي��ف اخلارجي��ة )�صاغ��ط اله��واء وامل�صخ��ة وغريه��ا م��ن 

اأج��زاء( )�ص��ع عالمة �صح على املربع املنا�ص��ب(
ل يوجد ت�صرب و��صح وكل �لأجز�ء تعمل ب�صورة جيدة و�لوحدة نظيفة  حالة جيدة=

يوجــد ت�صــرب ب�صــيط ول تعمــل كل �لأجــز�ء بطاقتهــا �لق�صــوى و�ل�صيانة 
ل تتم ب�صورة منتظمة و�جلهاز مت�صخ نوعًا ما  حالة متو�صطة=

يوجــد ت�صــريبات كثــرية وكبــرية مل تتــم �صيانة �جلهاز ب�صــورة جيدة وهو 
مت�صــخ جــدً� وكل �لأجــز�ء ل تعمــل ب�صــورة جيــدة ويجــب ��صــتبد�ل نظــام 

�لتكييف كله
 حالة �صيئة=

7. ه��ل وح��دة التكيي��ف ه��ذه مزودة بنظ��ام اأوتوماتيكي لإدارة املب��اين، وهو نظام رقمي 
مرك��زي للتحك��م يف درج��ة احل��رارة وتدف��ق اله��واء واأوق��ات الت�ص��غيل، اأو اأنه��ا م��زودة 

مبنظ��م لدرج��ة احل��رارة فق��ط؟
 نظام �إلكتروني لإد�رة �لمباني

 منظم لدرجة �لحر�رة فقط

• 	�مالأ ��صتمارة و�حدة لكل وحدة	
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�ملحلق )ج(: ��صتمارة در��صة �أنظمة �لإ�صاءة 
�لغرفة ويهدف  �ملنف�صلة يف د�خل  �لوحد�ت  لدر��صة  لي�صت هنالك حاجة  �أنه  *يرجى مالحظة 

هذ� �مل�صح للتعرف على و�صع �أنظمة �لإ�صاءة يف كل مبنى. على �صبيل �ملثال �إذ� كانت كل �ملكاتب 
مت�صابهة يف �ملبنى يجب در��صة مكتب و�حد يف هذه �ملرحلة ثم ت�صجيل �لعدد �لإجمايل للمكاتب. 
و�إذ� كان �ملكتب يتم �إ�صاءته بنوع و�حد من �مل�صابيح يجب و�صف م�صباح و�حد فقط وذكر �لعدد 

�لإجمايل للم�صابيح يف كل مكتب.  

1. نوع الغرفة 
 مكتب

 منطقة جتمع عامة
 ممر

 غرفة �جتماعات
________________________________________________________________	غريها 

2.  حجم الغرفة 
______________________________مرت X ____________________________مرت         

3.  ن��وع امل�صابي��ح الفلوري��ة امل�ص��تخدمة )انتق��ل لل�ص��وؤال الت��ايل اإذا ل توج��د م�صابي��ح 
فلورية(

 �أنبوبة فلورية
 تي-12

 تي-8
 تي-5

4. موا�صفات امل�صابيح الفلورية امل�صتخدمة 
�حلجم: �صم______________________________	X	�صم______________________________

�مل�صافة بني كل م�صباح و�آخر بالطول:______________________________	�صم
�مل�صافة بني كل م�صباح و�آخر بالعر�ض: ____________________________		�صم

5. نوع امللف الكهربائي امل�صتخدم يف كل م�صباح فلوري )اإذا كان معلومًا(
 �إلكرتوين

 مغناطي�صي
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6. اأنوع اأخرى من امل�صابيح
ال�ستهالك	من	الكهرباء	

بالواط العدد نوع	امل�سباح












_________

تقليدي متوهج 
)CFL( مل�صابيح �لفلورية �ملدجمة�

م�صابيح تفريغ عالية �لكثافة – زئبق 
م�صابيح تفريغ عالية �لكثافة– �صوديوم 
م�صابيح تفريغ عالية �لكثافة– هوليجني 
�أنظمة �لإ�صاءة �لثنائية �ل�صمام �لباعثة 

)LED( لل�صوء
�أنو�ع �أخرى







_________

7. نوع حامل امل�صباح 
 د�خل �حلائط �أو �ل�صقف

 على �ل�صقف
على �حلائط

�أنوع �أخرى 

  نعم
   ل

8. هل الغرفة مزودة بجهاز ا�صت�صعار 
احلركة؟

 د�خل �حلائط �أو �ل�صقف

• 	�مالأ ��صتمارة و�حدة لكل نوع من �أنو�ع �لغرف	
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�مللحق )د(: �ملر�جع 

https://www.ashrae.org/

https://www.wbdg.org/resources/hvac.php

http://www.coolingtechnology.com/about_process_cooling/water-cooled-chiller/default.

html

http://www.achrnews.com/articles/92941-maximizing-chiller-efficiency	

http://www.plantservices.com/articles/2004/192/?start=1

http://www.comdronic.co.uk/resources/docs/balancingbasics.pdf

http://www.empower.ae/php/what-is-district-cooling.php?id=1

http://www.districtenergy.org/assets/CDEA/Best-Practice/IEA-District-Heat-

ing-and-Cooling-Connection-Handbook.pdf

http://twentyonecelsius.com.au/blog/the-most-energy-efficient-ways-to-use-an-air-

conditioner/

https://qcc.abudhabi.ae/en/Pages/ConformitySchemes.aspx	

http://estidama.upc.gov.ae/template/estidama/docs/PBRS%20Version%201.0.pdf	[

http://estidama.upc.gov.ae/estidama-villa-products-database/air-conditioning-.aspx	

https://municipalgateway.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.aspx

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Purchase-Standards.aspx	

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
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http://www.achrnews.com/articles/89604-regular-maintenance-keeps-chiller-efficien-

cy-high

http://industry.gov.au/Energy/EnergyEfficiency/Non-residentialBuildings/HVAC/Docu-

ments/HVACBestPracticeGuide-Complete.pd

http://www.wikihow.com/Rewind-an-Electric-Motor]

http://www.mntap.umn.edu/greenbusiness/energy/123-MotorTips.htm	

http://electrical-engineering-portal.com/8-energy-efficiency-improvement-opportuni-

ties-in-electric-motors	

http://ecmweb.com/content/minimizing-ac-induction-motor-slip

http://www.bristolite.com/blog/how-to-use-your-workplace-thermostat-efficiently/

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/canmetenergy/files/pubs/NRCan_

RCx_Guide.pdf	

https://www.energystar.gov/ia/business/EPA_BUM_CH8_AirDistSystems.pdf

http://www.lightsearch.com/resources/lightguides/hvac.html

http://classic-archived-site-47330.web4.hubspot.com/hovey-electric-power-blog/

bid/82536/How-Can-Energy-Efficient-Lighting-Reduce-Cooling-Loads-By-40

http://uae.panda.org/what_we_do/ecological_footprint_initiative/uae_lighting_standard/	

https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Energy_Conservation_Code/

Index.html#p=1

http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/lighting-operations-maintenance

http://eartheasy.com/live_energyeff_lighting.htm
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https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EPA_BUM_CH6_Lighting.

pdf

https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/economics_eel.pdf

https://energytrust.org/library/GetDocument/2464

http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/industry/office/expert-insights/

lighting-the-evolving-workspace.jsp

http://littlefootprintlighting.com/green-task-lighting/task-lighting-facts/

http://inspectapedia.com/BestPractices/Lighting_Interior_Guide.php

https://www.engr.psu.edu/ae/thesis/portfolios/2006/bjh228/Auditorium.pdf

http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/pdf/view/sros2.pdf

http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/3683197.pdf

http://www.microsemi.com/product-directory/ics/895-visible-light-sensor

https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EPA_BUM_CH6_Lighting.

pdf

http://www.cityswitch.net.au/Resources/CitySwitchResources/Energyefficientequip-

ment/Energyefficientequipmentarticle/TabId/153/ArtMID/816/ArticleID/10256/City-

Switch-Energy-Audit-Toolkits.aspx	

http://www.nrel.gov/tech_deployment/pdfs/commercial_building_checklists.pdf

http://www.stateelectronicschallenge.net/pdf/sec_computer_power_management_guide.

pdf
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http://www.cityswitch.net.au/Portals/0/CitySwitch%20Toolkits/Energy%20Audit%20

toolkit%20-%20Office%20Equipment.pdf	

https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/employee-aware-

ness-and-office-energy-efficiency

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commer-

cial/Awareness_Program_e.pdf


