 .1هویسی اًرشی تفصیلی تا ّذف استاًذاردسازی ٍ کاّص ّسیٌِ اًرشی در صٌایغ ًفت ٍ گاز تاسیسات تْرُ
ترداری ًفت ٍ گاز ،پاالیطگاُ ّا ٍ پترٍضیوی ّا)ً ،یرٍگاُ ّا ،صٌایغ فرایٌذی (صٌایغ کاًی ّای فلسی ٍ
غیر فلسی ،سیواى ،خَدرٍ ٍ )..،سایر صٌایغ ،ساختواى ّای اداری ،تجاری ٍ هسکًَی
 .2کاّص ّسیٌِ ّای اًرشی ٍ ّسیٌِ ّای ًگْذاری -تؼویرات تا تازگطت سرهایِ کَتاُ هذت
 .3طراحی تاسیسات ٍ سیستن ّای تَْیِ هطثَع (تا استفادُ از  ٍ Carrierسایر ًرم افسارّای تخصصی)
 .4اًجام پرٍشُ ّای ( CFDهذلسازی سیاالتی ٍ تَْیِ تا استفادُ از ًرم افسارّای ) ...ٍ fluent ،Ansys
 .5تْیٌِ سازی پاراهترّای ترق هصرفی ٍاحذّای هسکًَی ،صٌؼتی ٍ اداری
 .6اًجام ترهَگرافی ٍ آًالیس حرارتی جْت پایص ٍضؼیت ،پیص تیٌی ػیَب ٍ یافتي ًماط تلفات در تجْیسات
الکتریکی ٍ هکاًیکی تا استفادُ از دٍرتیي ThermoVision
 .7تررسی فٌی التصادی ٍ طراحی سیستن تَلیذ ّوسهاى ترق ٍ حرارت  ٍ CHPسیستن تَلیذ ّوسهاى ترق ٍ
حرارت ٍ ترٍدت CCHP
 .8هطالؼِ ٍ تررسی در زهیٌِ اجرای سیستن ّای  On Gridو  Off Gridفتٍَلتائیک
 .9تِ کارگیری اًرشی خَرضیذی در زهیٌِ رٍضٌایی ٍ استفادُ از تکٌَلَشی ّای ًَیي هاًٌذ  LEDجْت
تْیٌِ سازی هصرف اًرشی
 .11استفادُ از اًرشی خَرضیذی در زهیٌِ هصارف حرارتی اػن از آب گرم هصرفی ،گرهایص داخل سَلِ ّا ٍ
ساختواًْای اداری
 .11اصالح ٍ استاًذارد سازی تاتلَّای ترق تا اًجام اًذازُ گیری ّای الکتریکی ٍ حرارتی
 .11کارگیری هرٍجیي در هذارس ،کارخاًِّا ،هساجذ ٍ هٌازل ٍ  ....جْت آهَزش ٍ ترٍیج فرٌّگ تْیٌِ
سازی هصرف اًرشی

 .13تررسی ٍ اصالح ًحَُ احتراق ٍ راًذهاى هطؼلْا ٍ تٌظین ًسثت دلیك سَخت تِ َّا تا دستگاُ Gas
Analyzer
 .14اهکاىسٌجی ٍ طراحی سیستنّای تازیافت حرارت
 .15کاّص هصرف اًرشی ٍ استاًذاردسازی کَرُّای صٌؼتی ،پرسّای ّیذرٍلیکی ،دستگاّْای
تسریك،کوپرسَرّای َّایفطردُ ،پوپّاٍ فيّا ،هَتَرّای الکتریکی
ً .16ترل َّضوٌذ هَتَرخاًَِّ ٍ ،ضوٌذسازی ساختواىBMS -
 .17ارائِ راُ حل ّای تْیٌِ سازی ٍ کٌترل تر پایِ ٍب
 .18طراحی ٍ اجرای سیستن ّای کٌترل ٍ تؼویر ٍ ًگْذاری پیطرفتِ  PDM ٍ CMترپایِ ارتؼاضات،
ترهَگرافی ،کیفیت تَاى ٍ ...
 .19هکاى سٌجی ٍ ًصة سیستن ّای کٌترل دٍر ()VSD
 .11ػییي ٍ تطخیص ّارهًَیک ّا ،تررسی تؼادل فازّا ٍ پخص تار ،تؼییي  ٍ cosφتار راکتیَ  -کاّص
تلفات ٍ ّسیٌِ ًاضی از آى
 .11تررسی ػایك کاری جذارُ ّای کَرُ ّا ٍ سردخاًِ ّا ٍ اًجام الذاهات اصالحی
 .11تررسی سَاتك دیواًذ هصرفی ٍ اًتخاب هٌاسة دیواًذ تا تَجِ تِ ًَساى هصرف ،طرح ّای تَسؼِ ٍ
فرسَدگی تاسیسات -اًتخاب تْیٌِ گسیٌِ تؼرفِ هٌاسة ترق
 .13هٌْذسی هجذد ٍ تْیٌِ سازی سیستن ّای رٍضٌایی
 .14ػارضِ یاتی ٍ تطخیص ػیَب پیص از ٍلَع خراتی
 .15هحاسثِ ضاخص هصرف اًرشی SEC
همایسِ تا استاًذاردّای داخلی ٍ جْاًی ٍ ارائِ راّکارّای اصالحی

