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ضرورت مدیریت مصرف برق در بخش تجاری و 
 بازار كسب و كار

در سال های بررسي عملكرد مصرف كنندگان و فروش برق 
گذشته نشان مي دهد كه سهم بخش تجاری از كل انرژی 
مصرفي كشور، رقم قابل توجهي است و با به كار بستن 
راهكارهایي كه رفاه فعاالن حوزه تجارت كشور را كاهش 

انرژی كمك  به كاهش قابل توجه مصرف برق و مي توان ندهد،
 كرد.

شنایي، وسایل برقي بخش تجاری كشور از جمله لوازم رو
تجهيزات سرمایشي و گرمایشي، یخچال ها و فریزرها مصرف 
باالیي دارند و با تعميرات به موقع آنها، انتخاب محل مناسب 

 ،ساختمان های تجاری، مغازه ها، شركت ها برای این وسایل در
 تا حدودی مصرف را كاهش داد.مي توان پاساژها  بازارها و

از  درحاليكه تعداد مشتریان پاساژها بسياری از مغازه ها و
شب بسيار كم مي  21تا  9ساعت 

 ی ازبه طور غير ضرور، شود
و دستگاه های خنك  االمپه

پرمصرف استفاده مي  كننده
آنها كنند و سود حاصل از فروش 

 حتي از قيمت تمام شده برق
و به معنای  كمتر است مصرفي

اتالف منابع كشور وثروت ملي 
  است.

 در تجاری مالكان مكان های
با متخصصين برق مشورت كنند و ... بایستي مغازها  ، پاساژها

ساعات كار و نحوه با آگاهي از راههای كاهش مصرف انرژی تا 
 .استفاده از وسایل مصرف برق را تغيير دهند

 برخي راهكارهای مدیریت مصرف بخش تجاری
 

  جلوگيری از باز وبسته كردن غير ضروری درها و
 تجاری و های داشتن محيط نگه تواند به خنكپنجره ها، مي 

در فصل گرما و یا گرم نگه داشتن محيط در فصل  مغازه ها

 سرما كمك زیادی كند.

  بسياری از مواد و اجناس كافي است كه در محل سایه
یا خشك نگهداری شود و نيازی به انبار كردن آنها در یخچال 

 احساس نمي شود.

 آماده كردن اجناس و ي فروشندگان حتي پس از خبر
هم وسایل مصرف كننده انرژی را در درجه  مواد غذایي و... باز

باالی مصرف نگه مي دارند درحالي كه ضرورتي برای آن وجود 
 ندارد.

 و  خشك نگهداشتن و سرپوش های كاال گردش هوا و
انبارها، نصب سایه بان و سقف مناسب و تغيير پنجره ها و 

  تاثير دارد. در مصرف برق شيشه ها و...

 رهایي ساده در روشنایي بخش به كار بستن راهكا
. به عنوان ش دهد، مي تواند پيك مصرف شب را كاهتجاری

مثال، اگر در رنگ آميزی دیوارها و سقف از رنگ روشن 
استفاده شود، ميزان بازتاب نور افزایش و در نتيجه مصرف 

خاك موجود روشنایي نيز كاهش مي یابد. از سوی دیگر، گرد و 
در محيط كه این روزها به یكي از معضالت اصلي كالن 
شهرهای كشور تبدیل شده است، از ميزان نور المپ ها مي 
كاهد، تميز كردن منظم المپ ها سبب مي شود تا نوردهي 

 بهتری داشته باشند.

  بسيار كمتری نسبت المپ های كم مصرف گرمای در
به ا رصد برق مصرفي رد 99بيش از )كه المپ های رشته ای به 

نياز به سيستم در نتيجه ، مي شودتوليد  (دكنگرما تبدیل مي 
 د.یابمي  كاهشخنك كننده 

  مهم است بدانيم توان مصرفي مجموع چراغهای
استفاده شده در تابلوهای تبليغاتي واحدهای تجاری حداكثر 

وات به ازای هر متر مربع تعریف شده است. اصالح این  53
كاهش مصرف آنها در كاهش هزینه برق شما تأثير  تابلوها و

 زیادی خواهد داشت.

 استفاده از المپهایLED   به جای المپهای هالوژن در
ویترین واحدهای تجاری سهم بسزایي در كاهش هزینه برق 

 .مصرفي دارد

  كاهش مصرف برق در كولرهای آبي  و گازی
 

  انتخاب نوع كولر را متناسب با مناطق آب و هوایي
كنيد. از كولرهای گازی برای مناطق گرم و مرطوب و از 

  كولرهای آبي برای مناطق معتدل استفاده كنيد.
  كالس  5كولرهای گازی بسته به نوع آب وهوا به

سردسير تقسيم مي شوند.  معتدله و منطقه ای گرمسيری،
 را موقع خرید متناسب با آب وهوای محل زندگي خود كولر

های برق در كاهش هزینه 29% انتخاب كنيد. انتخاب صحيح تا 
 مصرفي كولر تاثير دارد.

  جدول زیر ظرفيت مورد نياز برودت را با توجه به
  دهد. مساحت محيط نشان مي
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هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقيم نور خورشيد بر آنها 

بان ساده بر  هد. در این مورد حتي نصب یك ساینشو محافظت
 ها هم مؤثر است. و كانال روی كولر

 صب كندانسورهای كولر گازی در سایه باعث ن
 29%جلوگيری از اتالف ميزان قابل توجهي از انرژی مصرفي تا 

  خواهد شد.

  در صورت امكان كولر گازی خود را در مسير باد نصب
علت كاهش فشار بر كولر باعث افزایش ه كنيد، زیرا این كار ب

 .شود بازدهي آن و كاهش مصرف انرژی مي

  هنگام خرید
گاهي را انتخاب دست

كنيد كه دارای عالمت 
استاندارد و برچسب 

باشد.  Aانرژی با رتبه 
درصد  49این انتخاب تا 

مصرف برق كولر شما را 
نسبت به كولرهای غير 
استاندارد و دارای رتبه 

  دهد.پایين كاهش مي

 ترین وسایل برقي  كولرهای گازی از جمله پرمصرف
بار كه  ساعات اوج در ها آنحتي االمكان از استفاده  هستند.

 ، خودداری شود.شود حداكثر مي مصرف در شبكه برق كشور

 ها و درها  برای جلوگيری از خروج سرما، اطراف پنجره
بندی كنيد. استفاده از تهویه  را با نوارهای درزگيری عایق

طبيعي بخصوص در شب 
در كاهش مصرف برق 

  .خواهد بودبسيار مؤثر 
  در روزهای خيلي

گرم، با بستن در و 
از   و كشيدن پردهها  پنجره

بيشتر به  حرارتورود 
داخل ساختمان جلوگيری 

  .كنيد

 كشي كولرهای آبي پرپيچ و خم و  هر چه مسير كانال
ها افت پيدا كرده و  تر باشد، فشار هوا در مسير كانال طوالني

نياز دارد و سرمای حاصل شده نيز بيشتری جبران آن به انرژی 
 ترین مسير كانال االمكان كوتاه شود. لذا باید حتي كمتر مي

 شود. كشي در نظر گرفته 

  .كولرهای گازی معموالً دارای درجة تنظيم دما هستند
 16تا  14تنظيم دما بر روی دمای مناسب فصل گرما كه بين 

يدن دمای شود تا هنگام رس درجة سانتيگراد است، باعث مي
اتاق به درجة دمای تنظيم شده، كولر به طور خودكار خاموش 
شود و بنابراین انرژی كمتری مصرف كند. در مورد كولرهای 

تواند مقدار  ها، مي یك ترموستات ساده در اتاق نصب آبي نيز
 زیادی از مصرف انرژی را كاهش دهد.

  در حد امكان از روشن نگه داشتن مداوم كولر در
دور  پرهيز كنيد و به ویژه تا حد امكان سعي كنيد از طول روز

 آهسته كولر استفاده كنيد.

 پذیر باشد باید از سيستم سرمایش  چنانچه امكان
 به موضعي استفاده گردد. به این معني كه هوای سرد را تنها

. به این گيرد منتقل كنيم هایي كه مورد استفاده قرار مي فضا
را  ها مكانبه سایر  های ورودی هوا توان دریچه منظور مي

 مسدود كرد.

 
 

 
 :)مد ظله العالي( مقام معظم رهبري

 اسالم عزیز و همه عقالی عالم، بر این نكته تأكيد
 شود. مدیریتميكنند كه مصرف باید مدبرانه و عاقالنه 

 

 

 

 

 
 

 

برق مصرف های کاهش اهر

 مشترکين تجاری برای

 

 

 

 9319 سال تابستان

 محمد رضا زینعلی
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