
 مشترک و هم وطن گرامی

 با سالم

مدیریت مصرف مناسب در با رعایت الگوهای           

و مشارکت در برنامه های کاهش بار شبکه های برق، 

 در انجام یک وظیفه خطیر و مهم ملی گام برداریم.

پیامها و راهکارهای ارائه شده  این دفترچه در 

انرژی راستای پیاده سازی الگوهای مدیریت مصرف 

برق بوده و با مطالعه و اجرای آنها می توان بنحو 

چشمگیری هزینه های انرژی برق مصرفی را کاهش 

 داد.

 از مشارکت و همکاری شما سپاسگزارم 

 

 

 امید علی مرآتی

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 

 

 

 آشنایی با ساعات اوج بار شبکه برق

 

برق مصرفی به صورت تصاعدی درساعت اوج بار ، بهای 

 محاسبه می شود .

ساعات اوج مصرف را شناخته و از استفاده وسایل پرمصرف 

 در این ساعتها خود داری کنید.

 

 زمان اوج بار در شش ماهه اول سال )بهار و تابستان (:

 می باشد.  23الی  19هر روز  از ساعت 

 

 ن (:زمان اوج بار در شش ماهه دوم سال )پاییز و زمستا

 می باشد . 21الی  17هرروز  از ساعت 

 

 

 

 

 

 وسایل پرمصرف خانگی را بشناسیم :

 لوازم شستشو نظافت : 

ظرفشویی ، لباسشویی ،  جاروبرقی ، حوله خشک کن برقی 

 و ...

 لوازم پخت و پز برقی : 

زود پز ، پلو پز ، تستر ، مایکروفر ، سماور ، اجاق برقی ، 

 ...قهوه ساز ، چای ساز و 

 لوازم خیاطی : 

 اتوبرقی ، اتو بخار و ...

 لوازم آرایشی : 

 سشوار و اتوی مو و ...

 لوازم گرمایشی و سرمایشی : 

کولرگازی ،شوفاژ برقی، هیتر برقی،کولر آبی ،آب گرم کن 

 برقی و ...

 منابع روشنایی : 

   المپهای رشته ای ، التهابی

 

 



 مدیریت مصرف برق در بخش خانگی

گوناگون های مدلبا توجه به تنوع در گرامی :مشترک 

بسیار در این وسایل مصرف برق ، تفاوت وسایل خانگی 

جدید  وسیله ایقبل از خرید بهتر است  بنابراینزیاد است. 

مصرف برق آن از طریق برچسب انرژی و  میزان حتماً از 

شرایط آب و هوایی  مناسب بودن وسیله مورد نظر برای

 .محل سکونت شما ، اطالع کسب نمایید

برخی از  وکنند اکثر وسایل خانگی با برق کار می امروزه

های قدیمی معموالً برق بیشتری ها به ویژه دستگاهآن

شود که فکر کنیم این باعث نمیالبته کنند. مصرف می

 مصرف هستند. کم حتماًهایی جدید دستگاه

ان مصرف انرژی لوازم و تجهیزات برقی از آگاهی از میز

 طرق مختلف امکان پذیر است :

 توجه ویژه به برچسب انرژی دستگاه 

   آگاهی از میزان مصرف دستگاه از طریق بروشور و

 مشخصات فنی محصوالت سایت سازندگان

  مطالعه نظرات کاربران و مشتریان در اینترنت و

 پورتالهای مرتبط با محصول

 طریق نمایندگی های معتبر خدمات  کسب آگاهی از

 فنی و متخصصین مرتبط با وسیله

 

 فریزر و مدیریت مصرف برق یخچال 

  یخچال و فریزر موجب افزایش در فضای داخل برفک

برای اجتناب از قابل مالحظه مصرف برق می شود ، 

فریزر قرار  یایخچال  ونواد غذایی گرم را درماین امر، 

و از باز و بسته نمودن بیش از حد درب یخچال  ندهید

گرم باعث تولید بخار مواد غذایی و فریزر بپرهیزید؛ 

 می گردد. برفک 

  در هنگام خرید حتماً به بر چسب انرژی دستگاه توجه

 .نمایید

 گردش که قراردهیدهایی یخچال و فریزر را در مکان

 هوا وجود داشته باشد و این مکان دور از گرمای محیط

 و نیز تابش مستقیم خورشید باشد.

  ترموستات یخچال و فریزر نقش بسیار  مناسبتنظیم

شود توصیه می دارد؛مهمی در کاهش مصرف انرژی 

درجه  ۱۸تا  ۱۵فریزر را بین ترموستات  دمای

درجه  ۴تا  ۳گراد زیر صفر و  یخچال را بین سانتی

 .باالی صفر تنظیم نمایید

  فریزرهایی با ظرفیت گنجایش بیش از خرید یخچال و

از حد نیاز خانواده پرهیز نمایید و فقط مواد غذایی 

مورد نیاز و فاسد شدنی را درون آنها نگهداری نمایید؛ 

 زیرا این امر موجب افزایش مصرف برق آنها می شود.

 

 

 ۱لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

  کولر خود را متناسب با سرمایشی یا هوادهی ظرفیت

ظرفیت بیش از حد انتخاب کنید.  نیازفضای مورد 

 د.شوانرژی می موجب اتالف

 از کولرهای آبی برای مناطق معتدل و از کولرگازی 

 برای مناطق گرم و مرطوب استفاده کنید.

 ترین مسیر انجام داده و کشی کولرها را از کوتاهانالک

از هدر رفتن سرما در مسیر  مناسب عایق کاری باحتماً 

 هوا ، جلوگیری نمایید انتقال

 سالهرها را برای جلوگیری از اتالف انرژی، پوشال 

 تعویض نمایید.

 کولر استفاده کنید حتی االمکان از دور کند 

 داشتن دائم کولر خودداری کنید و سعی از روشن نگه

کنید حتماً از ترموستات برای کنترل درجه حرارت 

 .فاده نماییدمحیط است

 دریچه فضاهایی و  از سرمایش موضعی استفاده کنید

 این امر موجب  ؛که مورد نیاز نیستند را مسدود کنید

 .می شوداز کولر  بهینه و مطلوب استفاده

 

 

 

 



 2لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

 

  ترین کولرهای گازی از پرمصرفبا توجه به اینکه

در ساعات  بهتر است بنابراینوسایل خانگی هستند، 

 مورد استفاده قرار نگیرند.اوج بار 

  ،پنجره  تمامیبرای جلوگیری از خروج هوای سرد

 .ها و درها را با نوارهای درزگیر، عایق نمایید

 2۵تا  2۳ه کولر های گازی را بر روی دمای بهین 

تنظیم نمایید و از خنک نمودن بیش از حد  درجه

 محیط بپرهیزید.

  با گرید دارای برچسب انرژیاز کولرهای A  وA+ 

 استفاده نمایید.

  در ماه های گرم سال در محل سکونت خود از

 لباسهای نخی و نازک استفاده کنید.

  بعنوان یک راهکار ساده می توانید در ماه هایی که

گرمای هوا به حداکثر نرسیده است و یا اوج گرما 

های سپری شده است ) خرداد و شهریور (  با پنکه 

ایستاده و سقفی، دمای محیط را متعادل نمایید. و 

یا چنانچه هوای محیط خارجی آلوده نباشد ، با باز 

نگاه داشتن منافذ هوا ) پنجره و درهای بازشو (، هوا 

 را بگردش درآورده و دمای محیط را تنظیم نمایید.

 

 

 

   گرمایشیلوازم  مدیریت مصرف برق 

 

  برچسب انرژی در خرید وسایل گرمایشی به

 توجه ویژه داشته باشید

  برای گرم نمودن محل سکونت خود از وسایل

گرمایشی پرمصرفی مانند بخاری برقی و شوفاژ 

شده عالوه  ذکربرقی استفده نکنید؛ زیرا وسایل 

، موجب آسیب رساندن بر مصرف برق بسیار باال

 به سیم کشی مدارات داخل ساختمان میشوند.

  در محل سکونت خود از در ماه های سرد سال

لباسهای بافتنی و با تراکم بافت باال استفاده 

 نمایید.

  درجه  2۵تا  2۳دمای فضای داخلی را بین

گرم نمودن بیش از سانتیگراد تنظیم کنید؛ 

اندازه محل سکونت عالوه بر افزایش مصرف 

 انرژی، سالمت را نیز به مخاطره می اندازد!

  پنجره ها و گرمبرای جلوگیری از خروج هوای ،

د) به ا با نوارهای درزگیر، عایق نماییدرها ر

تهویه هوا و هشدارهای ایمنی توجه داشته 

 باشید(.

  برای تهیه آبگرم مورد نیاز جهت شستشو و

بگرمکن آمانند  یاستحمام از لوازم پرمصرف

 استفاده نکنید.برقی 

  یکاهش مصرف انرژی دربخش کشاورزروش های 

 
 
  باال.بازده  وانتخاب پمپهای با کیفیت 

 

 سرویس دوره ای دستگاه های برقی و ادوات کشاورزی 
 

  آبیاری در ساعات کم باری و میان باری ) ابتدای روز تا

 2۳و از ساعت  ۱9الی  ۱7و از ساعت  ۱۳قبل از ساعت 

 به بعد (
 

 

  ایجاد کانال بتونی و زهکشی در مسیرهای آبیاری

 های جدید درصورت عدم سیستم
 

  پرنمودن مخازن آب ) استخر یا هر مخزنی دیگر در

ساعات کم باری و استفاده از آب ذخیره شده در زمان 

 (  2۳الی  ۱9و ساعت  ۱7الی  ۱۳اوج بار شبکه ) ساعت 
 نصب اینورتر به جای تابلو ستاره مثلث 

 

  استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و سیستم تحت فشار

 سنتیبه جای آبیاری 

  

 تبدیل شفت و غالف به پمپهای شناور 

 



 (الف-3( شاورزیامتیاز و پاداش  کاهش بار چاه آب ک

  ( از  ۳۱با همکاری حداقل یک ماهه ) ۱۵روزه 

، برای چاه های  شهریورماه ۱۵خردادماه تا 

کشاورزی کل بهای برق مصرفی آن ماه رایگان 

خواهد بود؛ ضمن آنکه بعنوان پاداش همکاری، با 

میزان انرژی کاهش یافته بعنوان  ،نرخ تعرفه اوج بار

بستانکاری مشترک در صورتحساب قبض برق درج 

 می گردد؛

 به منظور درک ساده تر مطالب فوق می توان گفت 

ر معافیت از بهای قبض برق دوره : مشترک عالوه ب

همکاری، به ازای انرژی کاهش داده شده با تعرفه 

 .اوج بار پاداش میگیرد

 روز باشد، به  ۳۱کمتر از  ،چنانه همکاری مشترک

 برقتعداد روز همکاری از بخشودگی بهای 

 ۱۵صورتحساب برخوردار خواهد شد. مثالً به ازای 

روز از متوسط بهای برق  ۱۵روز همکاری ، 

 صورتحساب کاسته خواهد شد.

  همکاری در تیرماه یا مرداد ماه باشد به چنانچه

 % افزوده می شود.۱۵پاداش فوق 

 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

امتیاز و پاداش همکاری کاهش بار تعرفه های 

 ) به غیر از چاه های آب کشاورزی( شاورزیک

 ج (-۳ب و -۳ ) تعرفه های 

  با کاهش بار مصارف کشاورزی در ماه های تیر و

انرژی صرفه جویی شده  مرداد، پاداش همکاری

مشترک تحت عنوان مصرفی برق قبض  محاسبه و در

 مالحظه می گردد. بستانکاری 

  متوسط بار ۱0در این طرح مشترک باید حداقل %

% ۱0مصرفی خود را کاهش دهد و به مقادیر کمتر از 

 پاداش تعلق نمی گیرد.

  روز کاری متوالی همکاری   ۵مشترک باید حداقل

داشته باشد تا از پاداش کاهش بار بهره مند شود و 

 .محاسبه نمیگرددروز متوالی  ۵ برایروزهای تعطیل 

 

 کاهش مصرف مشترکین، فقط در ماه های تیر و 

 مرداد شامل پاداش می گردد.

 

 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

 

  تجاریکاهش مصرف انرژی دربخش روش های 

  استفاده از المپهای فوق کم مصرف در محل کسب و

 کار

  تنظیم مناسب روشنایی محیط کار و پرهیز از خیرگی

 مورد نیازو روشنایی بیش از حد 

 اجتناب از المپهای التهابی در روشنایی های موضعی 

  استفاده حتی المقدور از نور طبیعی به جای منابع

 روشنایی مصنوعی مانند المپ 

 ( 2۵الی   2۳انتخاب و تنظیم دمای بهینه محل کار 

 درجه سانتیگراد (

  عایق بندی درب و پنجره ها جهت جلوگیری از هدر

گرمای تولید شده توسط  رفتن انرژی و سرما و

 تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  مدیریت مصرف در ساعات اوج بار با خاموش نمودن و

 یا کاستن میزان مصرف لوازم برقی

  انتخاب ظرفیت مناسب تجهیزات سرمایشی و

جتناب از ظرفیتهای بیش از گرمایشی در محل کار و ا

 اندازه

  عدم استفاده از لوازم سرمایشی و گرمایشی پرمصرف

مانند شوفاژ برقی، بخاری برقی، کولر گازی با مبرد 

R22  ) و کمپرسور پیستونی ) در مناطق معتدل 

 

 



 ذخیره عملیاتیبرنامه   -یریت مصرف بخش صنعتی مد

 کاهش بار تحت عنوان ذخیره عملیاتی برنامه در

کیلو وات می توانند  ۱99مشترکین با دیماند بیش از 

و به صورت ذخیره در لیست کاهش  همکاری کنند

بار قرار گرفته و درصورت نیاز به کاهش بار اضطراری 

با هماهنگی قبلی مطابق تفاهم نامه فی مابین، اقدام 

 به کاهش بار مصرفی نمایند.

  این برنامه مناسب مشترکینی است که بدلیل ماهیت

و کاهش بار ندارند مصرف خویش تمایل به خاموشی 

اما میتوانند با مطالعه بار مصرفی خود، زمانهای 

مشخصی که با برنامه ذخیره عملیاتی تطبیق داشته 

باشد، در برنامه کاهش بار برنامه ریزی شده همکاری 

 نمایند:

  متوسط قدرت  %۱0حداقل میزان کاهش قدرت

 مصرفی است

  متوسط قدرت مصرفی برابر با میانگین ساعت های

روز کاری قبل ) بدون احتساب  ۱0تناظر همکاری با م

 روزهای تعطیل ( می باشد

  200حداکثر مدت زمان همکاری در این برنامه 

در طی دوره  22الی  ۱2ساعت حدفاصل ساعات 

 همکاری   می باشد.

 مشترک پاداش همکاری بر مبنای پرفایل بار  
ض برق نیمه دوم سال اعمال ومحاسبه شده و در قب

 گردد.می 

کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده
   

 هفتگی از روز جمعه به یکی از  تجابجایی تعطیال

 روزهای کاری هفته

  صنایع با هماهنگی قبلی با شرکتهای  ،این برنامهدر

برق منطقه ای یا توزیع برق، تعطیالت پایان هفته را 

از روز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته انتقال 

 میدهند.

  دوره همکاری در این برنامه از ابتدای تیرماه تا انتهای

 مرداد ماه می باشد.

  روز کاری باشد ۴حداقل دوره همکاری باید 

 متوسط دیماند  %70رت کاهش یافته باید حداقل قد

 مصرفی باشد) متوسط دیماند مصرفی یکماه (

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال 

  اینترنتیشرکت توزیع به آدرس 

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 

 

کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

 بار اوج ساعات در شده ریزی برنامه بار کاهش 

 شبکه

  در این برنامه، صنایع با هماهنگی قبلی با شرکتهای

برق منطقه ای یا توزیع برق، نسبت به کاهش بار 

 زمانی مشخص اقدام می نمایندمصرفی خود در بازه 

 

 ۱۸الی  ۱2ت همکاری در این برنامه از ساعت  اساع  

 می باشد.  2۳ الی 20ساعت  از و

  ۱۵خرداد ماه تا  20دوره همکاری در این برنامه از  

 می باشد.ساعت  220شهریور ماه و حداکثر بمدت 

  روز کاری باشد ۵حداقل دوره همکاری باید 

 در همکاری روز یک معادل همکاری ساعت ۴ هر 

 .شد خواهد گرفته نظر

  متوسط دیماند  %۱0حداقل قدرت کاهش یافته باید

 (قبل مصرفی باشد) متوسط دیماند مصرفی یکماه 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال  پاسخگویی

  شرکت توزیع به آدرس اینترنتی

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 



کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

 ساعته 2۴ شده ریزی برنامه بار قطع/کاهش 

 )ساالنه تعطیالت / تعمیرات انجام(

  تعمیرات و تعطیالت مشترکین صنعتی می توانند

نموده  تنظیماین برنامه  در بازه اجرایسالیانه خود را 

 و از پاداش آن بهره مند گردند.

 

 مرداد ۱۵ الی تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  غیر مستمر       می  روز کاری ۵حداقل دوره همکاری

 .اشدب

 

 
 
 
 
 
 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال 

  شرکت توزیع به آدرس اینترنتی

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 

کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

  کار برنامه ریزی شدهتعیین ساعت 

 اریک شیفت مشترکین صنعتی که دارای یک 
نموده و از  مشارکت برنامه این در میتوانند هستند

 پاداش آن بهره مند گردند.

 

 6 ساعت از را خود کاری ساعت باید همکار صنایع    

 .نمایند تنظیم ۱۳ الی )زودتر یا و (صبح

 الی 13 ساعت از باید مشترکین این مصرفی دیماند  

 داشته کاهش 80  %روز کاری ساعات به نسبت 17 

 .باشد

 مرداد تا انتهای تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  روز کاری مستمر می باشد. ۵حداقل دوره همکاری 

  ساعت پاداش همکاری  ۴به ازای هر روز همکاری

 مورد محاسبه قرار می گیرد.

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت 

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید

 CNGایستگاه های  همکاری در برنامه کاهش بار

 

  ایستگاه های مشترکینCNG  برنامه در توانند می 
نموده و از پاداش آن بهره مند  مشارکتکاهش بار 

 گردند.

 

 مرداد تا انتهای تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  روز کاری می باشد. ۵حداقل دوره همکاری 

  ساعت در روز می باشد. 2حداقل زمان همکاری 

 ماههای هفته کاری روزهای کل در که مشترکینی 

 پاداش مقدار باشند، داشته همکاری مرداد و تیر

 .شد خواهد برابر  2 آنها همکاری

 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

 

 

پاداش و مزایای برنامه های برای آگاهی بیشتر از 

به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت  پاسخگویی بار

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید



استفاده از دیزل ژنراتور ) مولد اضطراری ( در برنامه 

 کاهش بار

 

  توانند میکه دارای دیزل ژنراتور هستند  مشترکین 
از پاداش  شبکه برقکاهش بار  برنامه با همکاری در 

 آن بهره مند گردند.

 

 شهریور ۱۵تا  تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

   ساعت  ۵00حداکثر ساعت مشارکت در این برنامه

 و در روزهای کاری هفته می باشد.

   ۱6الی  ۱2ساعات همکاری در این برنامه از ساعت  

) ساعات اوج بار ( و از ساعت    2۳ الی ۱9ساعت  از و

) ساعات میان   ۱9  الی  ۱6  ساعت  از  و  ۱2الی  ۸

 می باشد.باری ( 

   ،به مشترکینی که در این طرح همکاری کنند

سهمیه سوخت گازوئیل با تعرفه دولتی تعلق خواهد 

 گرفت

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت 

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید

محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 ۱  سکونت و محل کار

 

  استفاده از المپهای فوق کم مصرفLED  و

SMD  مصرف انرژی بخش روشنایی را حدود

 % کاهش می دهد!۸0

  استفاده از المپهای فوق کم مصرف عالوه بر

کاهش چشمگیر انرژی، موجب  تقلیل آلودگی 

زیست محیطی، بهینه سازی مصرف سیستم 

سرمایشی ، کم نمودن هزینه ناشی از تعویض 

المپها و پایین آمدن صورتحساب قبض برق 

 مصرفی می گردد.

 ایی محل کار و سکونت خود را متناسب با روشن

توصیه های بهداشتی و سالمت انتخاب نموده 

 و از روشنایی بیش از حد نیاز بپرهیزید

  استفاده از نور طبیعی همواره مناسب تر از

نورهای مصنوعی است، زیرا عالوه بر صرفه 

جویی در مصرف انرژی، ضامن سالمت چشمها 

 میگردد.

  المپهای رشته ای صرف  انرژی %9۵از آنجا که

تولید گرما می شود بنابراین استفاده از این 

 المپها هرگز صرفه اقتصادی ندارد.

 

محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 2سکونت و محل کار  

  در انتخاب منابع تامین روشنایی محل کار و محل

 سکونت به نکات زیر توجه نمایید:

 ز المپهای فوق کم مصرف اLED  وSMD   به

دلیل مصرف انرژی بسیار پایین تر از انواع دیگر 

استفاده و همچنین طول عمر بسیار قابل قبول 

 نمایید.

  با استفاده از المپهای فوق مصرفLED  یا

SMD   از گرمای ناخواسته ناشی از روشن

نمودن منابع روشنایی مصنوعی ، بخصوص در 

 ماه های گرم اجتناب نمایید.

 ف یک المپ فوق کم مصرLED یا SMD  

کم مصرف فلورسنت و المپ  نصف یک  کمتر از

      عادی با همان میزان نوردهی انرژی مصرف

 می کند.

  یک المپ فوق کم مصرفLED  یاSMD  

یک  المپ عادی با همان میزان  %۱۵ کمتر از 

 نوردهی انرژی مصرف می کند.

  طول عمر المپهای فوق کم مصرفLED  یا

SMD    ًبرابر المپهای کم مصرف عادی  ۵تقریبا

 برابر المپهای رشته ای است !  ۵0و 

 



محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 ۳سکونت و محل کار  

  در انتخاب منابع تامین روشنایی محل کار و محل

 سکونت به نکات زیر توجه نمایید:

  المپهای فوق کم مصرفLED  وSMD   نسبت

نداشته و از این به قطع و وصل کردن حساسیت 

 نظر در اولویت هستند.

  المپهای کم مصرف عادی و فلورسنت بیشترین

 حساسیت را نسبت به قطع و وصل کردن دارند.

  المپهای رشته ای ) معمولی ( عالوه بر مصرف

      دارای طول عمر بسیار کوتاهی  بسیار باال ،

 می باشند.

  بدلیل نشتی ناشی از گازهای داخل المپهای

ای ، فلورسنت و کم مصرف عادی، استفاده  جیوه

از این المپها در فضاهای سربسته هرگز توصیه 

 نمی گردد.

  از آنجا که بهای برق مصرفی در ساعات اوج بار

کم فوق بمراتب بیشتر است ، استفاده از المپهای 

تاثیر بسیار زیادی در   SMDیا  LEDمصرف 

کاهش بهای قبض صورتحساب مصرفی خواهد 

 داشت.

 

 

 در ساعات اوج بارمدیریت مصرف برق 

  بهای برق در ساعات اوج بارهموطن گرامی ،

بیشتر از ساعات کم باری و میان باری مصرفی 

 است

 

  استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار

عالوه بر افزایش بهای صورتحساب برق مصرفی 

، خاموشی های گسترده را درسطح مناطق 

 مراه دارد.ه شهری و برون شهری به

 

  بهترین زمان برای استفاده از وسایل پرمصرفی

مانند: جارو برقی ، لباسشویی ، اتو ، ظرفشویی 

و لوازم پخت وپز که با برق کار می کنند از 

و همچنین  19تا  17و از ساعت  11ابتدای صبح تا 

 می باشد. 23بعد از ساعت 

 

 

 

 

 لوازم خانگی پرمصرف غیر ضروری

  انرژی و اجتناب از با رعایت الگوهای مصرف

ضمن مدیریت اقتصاد فرهنگ مصرف زدگی، 

 خانواده، در انجام یک وظیفه ملی گام برداریم.

 

  با پرهیز از بکاربردن وسایل پرمصرف تجمالتی

و غیرضروری مانند وسایل پخت و پز برقی و 

وسایل گرمایشی برقی ؛ تاحد قابل مالحظه ای 

 برق را کاهش داد.می توان مصرف 

 

  عمومًا استفاده از وسایل پخت و پز برقی عالوه

بر باالبردن هزینه برق مصرفی ، موجب آسیب 

؛ درحد ممکن می گرددافراد رساندن به سالمت 

 استفاده از این وسایل را به حداقل برسانیم

)مایکروفر، زودپز برقی ، تستر، سماور برقی ، اجاق برقی 

 و ... (

 شی  برقی عالوه بر مصرف برق وسایل گرمای

به مدارهای  بسیار باال ، موجب آسیب رساندن

سیم کشی شده می شوند و هرگز توجیه 

 اقتصادی ندارند. 
 )آبگرمکن برقی ، هیتر، شوفاژ برقی و ... (



 آشنایی با ساعات اوج بار شبکه برق

 

درساعت اوج بار ، بهای برق مصرفی به صورت تصاعدی 

 محاسبه می شود .

ساعات اوج مصرف را شناخته و از استفاده وسایل پرمصرف 

 در این ساعتها خود داری کنید.

 

 زمان اوج بار در شش ماهه اول سال )بهار و تابستان (:

 می باشد.  23الی  19هر روز  از ساعت 

 

 زمان اوج بار در شش ماهه دوم سال )پاییز و زمستان (:

 می باشد . 21الی  17هرروز  از ساعت 

 

 

 

 

 

 وسایل پرمصرف خانگی را بشناسیم :

 لوازم شستشو نظافت : 

ظرفشویی ، لباسشویی ،  جاروبرقی ، حوله خشک کن برقی 

 و ...

 لوازم پخت و پز برقی : 

زود پز ، پلو پز ، تستر ، مایکروفر ، سماور ، اجاق برقی ، 

 قهوه ساز ، چای ساز و ...

 لوازم خیاطی : 

 اتوبرقی ، اتو بخار و ...

 لوازم آرایشی : 

 سشوار و اتوی مو و ...

 لوازم گرمایشی و سرمایشی : 

کولرگازی ،شوفاژ برقی، هیتر برقی،کولر آبی ،آب گرم کن 

 برقی و ...

 منابع روشنایی : 

   المپهای رشته ای ، التهابی

 

 

 مدیریت مصرف برق در بخش خانگی

گوناگون های مدلبا توجه به تنوع در مشترک گرامی :

بسیار در این وسایل مصرف برق ، تفاوت وسایل خانگی 

جدید  وسیله ایقبل از خرید بهتر است  بنابراینزیاد است. 

مصرف برق آن از طریق برچسب انرژی و  میزان حتماً از 

شرایط آب و هوایی  مناسب بودن وسیله مورد نظر برای

 .محل سکونت شما ، اطالع کسب نمایید

برخی از  وکنند ی با برق کار میاکثر وسایل خانگ امروزه

های قدیمی معموالً برق بیشتری ها به ویژه دستگاهآن

شود که فکر کنیم این باعث نمیالبته کنند. مصرف می

 مصرف هستند. کم حتماًهایی جدید دستگاه

آگاهی از میزان مصرف انرژی لوازم و تجهیزات برقی از 

 طرق مختلف امکان پذیر است :

 به برچسب انرژی دستگاه توجه ویژه 

   آگاهی از میزان مصرف دستگاه از طریق بروشور و

 مشخصات فنی محصوالت سایت سازندگان

  مطالعه نظرات کاربران و مشتریان در اینترنت و

 پورتالهای مرتبط با محصول

  کسب آگاهی از طریق نمایندگی های معتبر خدمات

 فنی و متخصصین مرتبط با وسیله

 



 فریزر و برق یخچالمدیریت مصرف  

  یخچال و فریزر موجب افزایش در فضای داخل برفک

برای اجتناب از قابل مالحظه مصرف برق می شود ، 

فریزر قرار  یایخچال  ونواد غذایی گرم را درماین امر، 

و از باز و بسته نمودن بیش از حد درب یخچال  ندهید

گرم باعث تولید بخار مواد غذایی و فریزر بپرهیزید؛ 

 می گردد. برفک 

  در هنگام خرید حتماً به بر چسب انرژی دستگاه توجه

 .نمایید

 گردش که قراردهیدهایی یخچال و فریزر را در مکان

هوا وجود داشته باشد و این مکان دور از گرمای محیط 

 و نیز تابش مستقیم خورشید باشد.

  ترموستات یخچال و فریزر نقش بسیار  مناسبتنظیم

شود توصیه می دارد؛مهمی در کاهش مصرف انرژی 

درجه  ۱۸تا  ۱۵فریزر را بین ترموستات  دمای

درجه  ۴تا  ۳گراد زیر صفر و  یخچال را بین سانتی

 .باالی صفر تنظیم نمایید

  از خرید یخچال و فریزرهایی با ظرفیت گنجایش بیش

پرهیز نمایید و فقط مواد غذایی از حد نیاز خانواده 

مورد نیاز و فاسد شدنی را درون آنها نگهداری نمایید؛ 

 زیرا این امر موجب افزایش مصرف برق آنها می شود.

 

 

 ۱لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

  کولر خود را متناسب با سرمایشی یا هوادهی ظرفیت

ظرفیت بیش از حد انتخاب کنید.  نیازفضای مورد 

 د.شوانرژی می جب اتالفمو

 از کولرهای آبی برای مناطق معتدل و از کولرگازی 

 برای مناطق گرم و مرطوب استفاده کنید.

 ترین مسیر انجام داده و کشی کولرها را از کوتاهانالک

از هدر رفتن سرما در مسیر  مناسب عایق کاری باحتماً 

 هوا ، جلوگیری نمایید انتقال

 سالهرها را برای جلوگیری از اتالف انرژی، پوشال 

 تعویض نمایید.

 کولر استفاده کنید حتی االمکان از دور کند 

 داشتن دائم کولر خودداری کنید و سعی از روشن نگه

کنید حتماً از ترموستات برای کنترل درجه حرارت 

 .محیط استفاده نمایید

 ایی دریچه فضاهو  از سرمایش موضعی استفاده کنید

 این امر موجب  ؛که مورد نیاز نیستند را مسدود کنید

 .می شوداز کولر  بهینه و مطلوب استفاده

 

 

 

 

 2لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

 

  ترین کولرهای گازی از پرمصرفبا توجه به اینکه

در ساعات  بنابراین بهتر استوسایل خانگی هستند، 

 مورد استفاده قرار نگیرند.اوج بار 

  ،پنجره  تمامیبرای جلوگیری از خروج هوای سرد

 .ها و درها را با نوارهای درزگیر، عایق نمایید

 2۵تا  2۳ه کولر های گازی را بر روی دمای بهین 

تنظیم نمایید و از خنک نمودن بیش از حد  درجه

 محیط بپرهیزید.

  از کولرهای دارای برچسب انرژی با گریدA  وA+ 

 استفاده نمایید.

 های گرم سال در محل سکونت خود از  در ماه

 لباسهای نخی و نازک استفاده کنید.

  بعنوان یک راهکار ساده می توانید در ماه هایی که

گرمای هوا به حداکثر نرسیده است و یا اوج گرما 

سپری شده است ) خرداد و شهریور (  با پنکه های 

ایستاده و سقفی، دمای محیط را متعادل نمایید. و 

چه هوای محیط خارجی آلوده نباشد ، با باز یا چنان

نگاه داشتن منافذ هوا ) پنجره و درهای بازشو (، هوا 

 را بگردش درآورده و دمای محیط را تنظیم نمایید.

 

 

 



   گرمایشیلوازم  مدیریت مصرف برق 

 

  در خرید وسایل گرمایشی به برچسب انرژی

 توجه ویژه داشته باشید

 خود از وسایل  برای گرم نمودن محل سکونت

گرمایشی پرمصرفی مانند بخاری برقی و شوفاژ 

برقی استفده نکنید؛ زیرا وسایل ذکر شده عالوه 

بر مصرف برق بسیار باال، موجب آسیب رساندن 

 به سیم کشی مدارات داخل ساختمان میشوند.

  در ماه های سرد سال در محل سکونت خود از

تفاده لباسهای بافتنی و با تراکم بافت باال اس

 نمایید.

  درجه  2۵تا  2۳دمای فضای داخلی را بین

گرم نمودن بیش از سانتیگراد تنظیم کنید؛ 

اندازه محل سکونت عالوه بر افزایش مصرف 

 انرژی، سالمت را نیز به مخاطره می اندازد!

  پنجره ها و گرمبرای جلوگیری از خروج هوای ،

د) به ا با نوارهای درزگیر، عایق نماییدرها ر

تهویه هوا و هشدارهای ایمنی توجه داشته 

 باشید(.

  برای تهیه آبگرم مورد نیاز جهت شستشو و

استحمام از لوازم پرمصرفی مانند آبگرمکن 

 برقی استفاده نکنید.

  یکاهش مصرف انرژی دربخش کشاورزروش های 

 
 
 .انتخاب پمپهای با کیفیت و بازده باال 

 

  ادوات کشاورزیسرویس دوره ای دستگاه های برقی و 
 

  آبیاری در ساعات کم باری و میان باری ) ابتدای روز تا

 2۳و از ساعت  ۱9الی  ۱7و از ساعت  ۱۳قبل از ساعت 

 به بعد (
 

 

  ایجاد کانال بتونی و زهکشی در مسیرهای آبیاری

 درصورت عدم سیستم های جدید
 

  پرنمودن مخازن آب ) استخر یا هر مخزنی دیگر در

و استفاده از آب ذخیره شده در زمان ساعات کم باری 

 (  2۳الی  ۱9و ساعت  ۱7الی  ۱۳اوج بار شبکه ) ساعت 
 نصب اینورتر به جای تابلو ستاره مثلث 

 

  استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و سیستم تحت فشار

 به جای آبیاری سنتی

  

 تبدیل شفت و غالف به پمپهای شناور 

 

 (الف-3(کشاورزی  امتیاز و پاداش  کاهش بار چاه آب

  ( از  ۳۱با همکاری حداقل یک ماهه ) ۱۵روزه 

شهریورماه ، برای چاه های  ۱۵خردادماه تا 

کشاورزی کل بهای برق مصرفی آن ماه رایگان 

خواهد بود؛ ضمن آنکه بعنوان پاداش همکاری، با 

میزان انرژی کاهش یافته بعنوان  ،نرخ تعرفه اوج بار

بستانکاری مشترک در صورتحساب قبض برق درج 

 می گردد؛

  به منظور درک ساده تر مطالب فوق می توان گفت

: مشترک عالوه بر معافیت از بهای قبض برق دوره 

همکاری، به ازای انرژی کاهش داده شده با تعرفه 

 اوج بار پاداش میگیرد.

 روز باشد، به  ۳۱متر از چنانه همکاری مشترک، ک

 برقتعداد روز همکاری از بخشودگی بهای 

 ۱۵صورتحساب برخوردار خواهد شد. مثالً به ازای 

روز از متوسط بهای برق  ۱۵روز همکاری ، 

 صورتحساب کاسته خواهد شد.

  چنانچه همکاری در تیرماه یا مرداد ماه باشد به

 % افزوده می شود.۱۵پاداش فوق 

 

  مشترک محاسبه شده و در قبوض پاداش همکاری
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 



امتیاز و پاداش همکاری کاهش بار تعرفه های 

 ) به غیر از چاه های آب کشاورزی( شاورزیک

 ج (-۳ب و -۳ ) تعرفه های 

  با کاهش بار مصارف کشاورزی در ماه های تیر و

انرژی صرفه جویی شده  مرداد، پاداش همکاری

محاسبه و در قبض برق مصرفی مشترک تحت عنوان 

 بستانکاری  مالحظه می گردد.

  متوسط بار ۱0در این طرح مشترک باید حداقل %

% ۱0مصرفی خود را کاهش دهد و به مقادیر کمتر از 

 پاداش تعلق نمی گیرد.

  روز کاری متوالی همکاری   ۵مشترک باید حداقل

از پاداش کاهش بار بهره مند شود و داشته باشد تا 

 روز متوالی محاسبه نمیگردد. ۵روزهای تعطیل برای 

 

  کاهش مصرف مشترکین، فقط در ماه های تیر و

 مرداد شامل پاداش می گردد.

 

 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

 

  تجاریکاهش مصرف انرژی دربخش روش های 

  استفاده از المپهای فوق کم مصرف در محل کسب و

 کار

  تنظیم مناسب روشنایی محیط کار و پرهیز از خیرگی

 و روشنایی بیش از حد مورد نیاز

 اجتناب از المپهای التهابی در روشنایی های موضعی 

  استفاده حتی المقدور از نور طبیعی به جای منابع

 روشنایی مصنوعی مانند المپ 

 ( 2۵الی   2۳انتخاب و تنظیم دمای بهینه محل کار 

 درجه سانتیگراد (

  عایق بندی درب و پنجره ها جهت جلوگیری از هدر

رفتن انرژی و سرما و گرمای تولید شده توسط 

 تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

  مدیریت مصرف در ساعات اوج بار با خاموش نمودن و

 یا کاستن میزان مصرف لوازم برقی

 ب ظرفیت مناسب تجهیزات سرمایشی و انتخا

گرمایشی در محل کار و اجتناب از ظرفیتهای بیش از 

 اندازه

  عدم استفاده از لوازم سرمایشی و گرمایشی پرمصرف

مانند شوفاژ برقی، بخاری برقی، کولر گازی با مبرد 

R22  ) و کمپرسور پیستونی ) در مناطق معتدل 

 

 

 ذخیره عملیاتیبرنامه   -یریت مصرف بخش صنعتی مد

  دربرنامه کاهش بار تحت عنوان ذخیره عملیاتی

کیلو وات می توانند  ۱99مشترکین با دیماند بیش از 

همکاری کنند و به صورت ذخیره در لیست کاهش 

بار قرار گرفته و درصورت نیاز به کاهش بار اضطراری 

با هماهنگی قبلی مطابق تفاهم نامه فی مابین، اقدام 

 صرفی نمایند.به کاهش بار م

  این برنامه مناسب مشترکینی است که بدلیل ماهیت

مصرف خویش تمایل به خاموشی و کاهش بار ندارند 

اما میتوانند با مطالعه بار مصرفی خود، زمانهای 

مشخصی که با برنامه ذخیره عملیاتی تطبیق داشته 

باشد، در برنامه کاهش بار برنامه ریزی شده همکاری 

 نمایند:

  متوسط قدرت  %۱0حداقل میزان کاهش قدرت

 مصرفی است

  متوسط قدرت مصرفی برابر با میانگین ساعت های

روز کاری قبل ) بدون احتساب  ۱0متناظر همکاری با 

 روزهای تعطیل ( می باشد

  200حداکثر مدت زمان همکاری در این برنامه 

در طی دوره  22الی  ۱2ساعت حدفاصل ساعات 

 .همکاری   می باشد

 مشترک پاداش همکاری بر مبنای پرفایل بار  
ض برق نیمه دوم سال اعمال ومحاسبه شده و در قب

 می گردد.



کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده
   

 هفتگی از روز جمعه به یکی از  تجابجایی تعطیال

 روزهای کاری هفته

  شرکتهای در این برنامه، صنایع با هماهنگی قبلی با

برق منطقه ای یا توزیع برق، تعطیالت پایان هفته را 

از روز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته انتقال 

 میدهند.

  دوره همکاری در این برنامه از ابتدای تیرماه تا انتهای

 مرداد ماه می باشد.

  روز کاری باشد ۴حداقل دوره همکاری باید 

  سط دیماند متو %70حداقل قدرت کاهش یافته باید

 مصرفی باشد) متوسط دیماند مصرفی یکماه (

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال 

  شرکت توزیع به آدرس اینترنتی

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 

 

کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

 بار اوج ساعات در شده ریزی برنامه بار کاهش 

 شبکه

  در این برنامه، صنایع با هماهنگی قبلی با شرکتهای

برق منطقه ای یا توزیع برق، نسبت به کاهش بار 

 مصرفی خود در بازه زمانی مشخص اقدام می نمایند

 

   ۱۸الی  ۱2ساعات همکاری در این برنامه از ساعت  

 می باشد.  2۳ الی 20ساعت  از و

  ۱۵خرداد ماه تا  20دوره همکاری در این برنامه از  

 ساعت می باشد. 220شهریور ماه و حداکثر بمدت 

  روز کاری باشد ۵حداقل دوره همکاری باید 

 در همکاری روز یک معادل همکاری ساعت ۴ هر 

 .شد خواهد گرفته نظر

  متوسط دیماند  %۱0حداقل قدرت کاهش یافته باید

 مصرفی باشد) متوسط دیماند مصرفی یکماه قبل (

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پرتال  پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در

  شرکت توزیع به آدرس اینترنتی

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 

کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

 ساعته 2۴ شده ریزی برنامه بار قطع/کاهش 

 )ساالنه تعطیالت / تعمیرات انجام(

  مشترکین صنعتی می توانند تعمیرات و تعطیالت

نموده  تنظیماین برنامه  بازه اجرایدر سالیانه خود را 

 و از پاداش آن بهره مند گردند.

 

 مرداد ۱۵ الی تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  روز کاری غیر مستمر       می  ۵حداقل دوره همکاری

 باشد.

 

 
 
 
 
 
 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 گردد.برق نیمه دوم سال اعمال می 

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال 

  شرکت توزیع به آدرس اینترنتی

  www.kpedc.ir مراجعه فرمائید 



کاهش / قطع بار   -مدیریت مصرف بخش صنعتی 

 برنامه ریزی شده

 

 تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده 

  اریک شیفت که دارای یکمشترکین صنعتی 
نموده و از  مشارکت برنامه این در میتوانند هستند

 پاداش آن بهره مند گردند.

 

 6 ساعت از را خود کاری ساعت باید همکار صنایع    

 .نمایند تنظیم ۱۳ الی )زودتر یا و (صبح

 الی 13 ساعت از باید مشترکین این مصرفی دیماند  

 داشته کاهش 80  %روز کاری ساعات به نسبت 17 

 .باشد

 مرداد تا انتهای تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  روز کاری مستمر می باشد. ۵حداقل دوره همکاری 

  ساعت پاداش همکاری  ۴به ازای هر روز همکاری

 مورد محاسبه قرار می گیرد.

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 اعمال می گردد.برق نیمه دوم سال 

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت 

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید

 CNGهمکاری در برنامه کاهش بار ایستگاه های 

 

  ایستگاه های مشترکینCNG  برنامه در توانند می 
نموده و از پاداش آن بهره مند  مشارکتکاهش بار 

 گردند.

 

 مرداد تا انتهای تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

  روز کاری می باشد. ۵حداقل دوره همکاری 

  ساعت در روز می باشد. 2حداقل زمان همکاری 

 ماههای هفته کاری روزهای کل در که مشترکینی 

 پاداش مقدار باشند، داشته همکاری مرداد و تیر

 .شد خواهد برابر  2 آنها همکاری

 

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

 

 

 

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت 

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید

استفاده از دیزل ژنراتور ) مولد اضطراری ( در برنامه 

 کاهش بار

 

  توانند میکه دارای دیزل ژنراتور هستند  مشترکین 
کاهش بار شبکه برق از پاداش  برنامه با همکاری در 

 آن بهره مند گردند.

 

 شهریور ۱۵تا  تیر ابتدای از طرح اجرای زمانی بازه 

 .میباشد ماه

   ساعت  ۵00حداکثر ساعت مشارکت در این برنامه

 و در روزهای کاری هفته می باشد.

   ۱6الی  ۱2ساعات همکاری در این برنامه از ساعت  

) ساعات اوج بار ( و از ساعت    2۳ الی ۱9ساعت  از و

) ساعات میان   ۱9  الی  ۱6  ساعت  از  و  ۱2الی  ۸

 باری ( می باشد.

  مشترکینی که در این طرح همکاری کنند،  به

سهمیه سوخت گازوئیل با تعرفه دولتی تعلق خواهد 

 گرفت

 ض ودر قب و محاسبه شده پاداش همکاری مشترک
 برق نیمه دوم سال اعمال می گردد.

برای آگاهی بیشتر از پاداش و مزایای برنامه های 

پاسخگویی بار به منوی مدیریت مصرف در پرتال شرکت 

   www.kpedc.ir  توزیع به آدرس اینترنتی

 مراجعه فرمائید



محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 ۱سکونت و محل کار  

 

  استفاده از المپهای فوق کم مصرفLED  و

SMD  مصرف انرژی بخش روشنایی را حدود

 % کاهش می دهد!۸0

  استفاده از المپهای فوق کم مصرف عالوه بر

موجب  تقلیل آلودگی کاهش چشمگیر انرژی، 

زیست محیطی، بهینه سازی مصرف سیستم 

سرمایشی ، کم نمودن هزینه ناشی از تعویض 

المپها و پایین آمدن صورتحساب قبض برق 

 مصرفی می گردد.

  روشنایی محل کار و سکونت خود را متناسب با

توصیه های بهداشتی و سالمت انتخاب نموده 

 بپرهیزیدو از روشنایی بیش از حد نیاز 

  استفاده از نور طبیعی همواره مناسب تر از

نورهای مصنوعی است، زیرا عالوه بر صرفه 

جویی در مصرف انرژی، ضامن سالمت چشمها 

 میگردد.

  انرژی المپهای رشته ای صرف  %9۵از آنجا که

تولید گرما می شود بنابراین استفاده از این 

 المپها هرگز صرفه اقتصادی ندارد.

 

محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 2سکونت و محل کار  

  در انتخاب منابع تامین روشنایی محل کار و محل

 سکونت به نکات زیر توجه نمایید:

  از المپهای فوق کم مصرفLED  وSMD   به

دلیل مصرف انرژی بسیار پایین تر از انواع دیگر 

و همچنین طول عمر بسیار قابل قبول استفاده 

 نمایید.

  با استفاده از المپهای فوق مصرفLED  یا

SMD   از گرمای ناخواسته ناشی از روشن

نمودن منابع روشنایی مصنوعی ، بخصوص در 

 ماه های گرم اجتناب نمایید.

 ف یک المپ فوق کم مصرLED  یاSMD  

کمتر از نصف یک  المپ فلورسنت و کم مصرف 

عادی با همان میزان نوردهی انرژی مصرف      

 می کند.

  یک المپ فوق کم مصرفLED  یاSMD  

یک  المپ عادی با همان میزان  %۱۵کمتر از  

 نوردهی انرژی مصرف می کند.

  طول عمر المپهای فوق کم مصرفLED  یا

SMD    ًبرابر المپهای کم مصرف عادی  ۵تقریبا

 برابر المپهای رشته ای است !  ۵0و 

 

محل   در روشنایی مدیریت مصرف برق 

 ۳سکونت و محل کار  

  در انتخاب منابع تامین روشنایی محل کار و محل

 سکونت به نکات زیر توجه نمایید:

  المپهای فوق کم مصرفLED  وSMD   نسبت

نداشته و از این به قطع و وصل کردن حساسیت 

 نظر در اولویت هستند.

  المپهای کم مصرف عادی و فلورسنت بیشترین

 حساسیت را نسبت به قطع و وصل کردن دارند.

  المپهای رشته ای ) معمولی ( عالوه بر مصرف

بسیار باال ، دارای طول عمر بسیار کوتاهی       

 می باشند.

  بدلیل نشتی ناشی از گازهای داخل المپهای

ای ، فلورسنت و کم مصرف عادی، استفاده  جیوه

از این المپها در فضاهای سربسته هرگز توصیه 

 نمی گردد.

  از آنجا که بهای برق مصرفی در ساعات اوج بار

کم بمراتب بیشتر است ، استفاده از المپهای فوق 

تاثیر بسیار زیادی در   SMDیا  LEDمصرف 

کاهش بهای قبض صورتحساب مصرفی خواهد 

 داشت.

 

 



 در ساعات اوج بارمدیریت مصرف برق 

  هموطن گرامی در ساعات اوج بار، بهای برق

مصرفی بیشتر از ساعات کم باری و میان باری 

 است

 

  استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار

عالوه بر افزایش بهای صورتحساب برق مصرفی 

، خاموشی های گسترده را درسطح مناطق 

 همراه دارد. شهری و برون شهری به

 

  بهترین زمان برای استفاده از وسایل پرمصرفی

مانند: جارو برقی ، لباسشویی ، اتو ، ظرفشویی 

و لوازم پخت وپز که با برق کار می کنند از 

و همچنین  19تا  17و از ساعت  11ابتدای صبح تا 

 می باشد. 23بعد از ساعت 

 

 

 

 

 لوازم خانگی پرمصرف غیر ضروری

  انرژی و اجتناب از با رعایت الگوهای مصرف

فرهنگ مصرف زدگی، ضمن مدیریت اقتصاد 

 خانواده، در انجام یک وظیفه ملی گام برداریم.

 

  با پرهیز از بکاربردن وسایل پرمصرف تجمالتی

و غیرضروری مانند وسایل پخت و پز برقی و 

وسایل گرمایشی برقی ؛ تاحد قابل مالحظه ای 

 رق را کاهش داد.می توان مصرف ب

 

  عمومًا استفاده از وسایل پخت و پز برقی عالوه

بر باالبردن هزینه برق مصرفی ، موجب آسیب 

رساندن به سالمت افراد می گردد؛ درحد ممکن 

 استفاده از این وسایل را به حداقل برسانیم

)مایکروفر، زودپز برقی ، تستر، سماور برقی ، اجاق برقی 

 و ... (

  گرمایشی  برقی عالوه بر مصرف برق وسایل

به مدارهای  بسیار باال ، موجب آسیب رساندن

سیم کشی شده می شوند و هرگز توجیه 

 اقتصادی ندارند. 
 )آبگرمکن برقی ، هیتر، شوفاژ برقی و ... (

 آشنایی با ساعات اوج بار شبکه برق

 

درساعت اوج بار ، بهای برق مصرفی به صورت تصاعدی 

 شود .محاسبه می 

ساعات اوج مصرف را شناخته و از استفاده وسایل پرمصرف 

 در این ساعتها خود داری کنید.

 

 زمان اوج بار در شش ماهه اول سال )بهار و تابستان (:

 می باشد.  23الی  19هر روز  از ساعت 

 

 زمان اوج بار در شش ماهه دوم سال )پاییز و زمستان (:

 شد .می با 21الی  17هرروز  از ساعت 

 

 

 

 

 



 وسایل پرمصرف خانگی را بشناسیم :

 لوازم شستشو نظافت : 

ظرفشویی ، لباسشویی ،  جاروبرقی ، حوله خشک کن برقی 

 و ...

 لوازم پخت و پز برقی : 

زود پز ، پلو پز ، تستر ، مایکروفر ، سماور ، اجاق برقی ، 

 قهوه ساز ، چای ساز و ...

 لوازم خیاطی : 

 و ... اتوبرقی ، اتو بخار

 لوازم آرایشی : 

 سشوار و اتوی مو و ...

 لوازم گرمایشی و سرمایشی : 

کولرگازی ،شوفاژ برقی، هیتر برقی،کولر آبی ،آب گرم کن 

 برقی و ...

 منابع روشنایی : 

   المپهای رشته ای ، التهابی

 

 

 مدیریت مصرف برق در بخش خانگی

گوناگون های مدلبا توجه به تنوع در مشترک گرامی :

بسیار در این وسایل مصرف برق ، تفاوت وسایل خانگی 

جدید  وسیله ایقبل از خرید بهتر است  بنابراینزیاد است. 

مصرف برق آن از طریق برچسب انرژی و  میزان حتماً از 

شرایط آب و هوایی  مناسب بودن وسیله مورد نظر برای

 .محل سکونت شما ، اطالع کسب نمایید

برخی از  وکنند ایل خانگی با برق کار میاکثر وس امروزه

های قدیمی معموالً برق بیشتری ها به ویژه دستگاهآن

شود که فکر کنیم این باعث نمیالبته کنند. مصرف می

 مصرف هستند. کم حتماًهایی جدید دستگاه

آگاهی از میزان مصرف انرژی لوازم و تجهیزات برقی از 

 طرق مختلف امکان پذیر است :

 وجه ویژه به برچسب انرژی دستگاهت 

   آگاهی از میزان مصرف دستگاه از طریق بروشور و

 مشخصات فنی محصوالت سایت سازندگان

  مطالعه نظرات کاربران و مشتریان در اینترنت و

 پورتالهای مرتبط با محصول

  کسب آگاهی از طریق نمایندگی های معتبر خدمات

 فنی و متخصصین مرتبط با وسیله

 

 فریزر و مدیریت مصرف برق یخچال 

  یخچال و فریزر موجب افزایش در فضای داخل برفک

برای اجتناب از قابل مالحظه مصرف برق می شود ، 

فریزر قرار  یایخچال  ونواد غذایی گرم را درماین امر، 

و از باز و بسته نمودن بیش از حد درب یخچال  ندهید

گرم باعث تولید بخار مواد غذایی و فریزر بپرهیزید؛ 

 می گردد. برفک 

  در هنگام خرید حتماً به بر چسب انرژی دستگاه توجه

 .نمایید

 گردش که قراردهیدهایی یخچال و فریزر را در مکان

هوا وجود داشته باشد و این مکان دور از گرمای محیط 

 و نیز تابش مستقیم خورشید باشد.

  ترموستات یخچال و فریزر نقش بسیار مناسبتنظیم 

شود توصیه می دارد؛مهمی در کاهش مصرف انرژی 

درجه  ۱۸تا  ۱۵فریزر را بین ترموستات  دمای

درجه  ۴تا  ۳گراد زیر صفر و  یخچال را بین سانتی

 .باالی صفر تنظیم نمایید

  از خرید یخچال و فریزرهایی با ظرفیت گنجایش بیش

از حد نیاز خانواده پرهیز نمایید و فقط مواد غذایی 

نیاز و فاسد شدنی را درون آنها نگهداری نمایید؛ مورد 

 زیرا این امر موجب افزایش مصرف برق آنها می شود.

 

 



 ۱لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

  کولر خود را متناسب با سرمایشی یا هوادهی ظرفیت

ظرفیت بیش از حد انتخاب کنید.  نیازفضای مورد 

 د.شوانرژی می موجب اتالف

  آبی برای مناطق معتدل و از کولرگازیاز کولرهای 

 برای مناطق گرم و مرطوب استفاده کنید.

 ترین مسیر انجام داده و کشی کولرها را از کوتاهانالک

از هدر رفتن سرما در مسیر  مناسب عایق کاری باحتماً 

 هوا ، جلوگیری نمایید انتقال

 سالهرها را برای جلوگیری از اتالف انرژی، پوشال 

 تعویض نمایید.

 کولر استفاده کنید حتی االمکان از دور کند 

 داشتن دائم کولر خودداری کنید و سعی از روشن نگه

کنید حتماً از ترموستات برای کنترل درجه حرارت 

 .محیط استفاده نمایید

 دریچه فضاهایی و  از سرمایش موضعی استفاده کنید

 موجب  این امر ؛که مورد نیاز نیستند را مسدود کنید

 .می شوداز کولر  بهینه و مطلوب استفاده

 

 

 

 

 2لوازم سرمایشی   مدیریت مصرف برق 

 

  ترین کولرهای گازی از پرمصرفبا توجه به اینکه

در ساعات  بنابراین بهتر استوسایل خانگی هستند، 

 مورد استفاده قرار نگیرند.اوج بار 

  ،پنجره  تمامیبرای جلوگیری از خروج هوای سرد

 .ها و درها را با نوارهای درزگیر، عایق نمایید

 2۵تا  2۳ه کولر های گازی را بر روی دمای بهین 

تنظیم نمایید و از خنک نمودن بیش از حد  درجه

 محیط بپرهیزید.

  از کولرهای دارای برچسب انرژی با گریدA  وA+ 

 استفاده نمایید.

  در ماه های گرم سال در محل سکونت خود از

 لباسهای نخی و نازک استفاده کنید.

  بعنوان یک راهکار ساده می توانید در ماه هایی که

گرمای هوا به حداکثر نرسیده است و یا اوج گرما 

سپری شده است ) خرداد و شهریور (  با پنکه های 

ایستاده و سقفی، دمای محیط را متعادل نمایید. و 

با باز یا چنانچه هوای محیط خارجی آلوده نباشد ، 

نگاه داشتن منافذ هوا ) پنجره و درهای بازشو (، هوا 

 را بگردش درآورده و دمای محیط را تنظیم نمایید.

 

 

 

   گرمایشیلوازم  مدیریت مصرف برق 

 

  در خرید وسایل گرمایشی به برچسب انرژی

 توجه ویژه داشته باشید

  برای گرم نمودن محل سکونت خود از وسایل

ند بخاری برقی و شوفاژ گرمایشی پرمصرفی مان

برقی استفده نکنید؛ زیرا وسایل ذکر شده عالوه 

بر مصرف برق بسیار باال، موجب آسیب رساندن 

 به سیم کشی مدارات داخل ساختمان میشوند.

  در ماه های سرد سال در محل سکونت خود از

لباسهای بافتنی و با تراکم بافت باال استفاده 

 نمایید.

  درجه  2۵تا  2۳بین دمای فضای داخلی را

گرم نمودن بیش از سانتیگراد تنظیم کنید؛ 

اندازه محل سکونت عالوه بر افزایش مصرف 

 انرژی، سالمت را نیز به مخاطره می اندازد!

  پنجره ها و گرمبرای جلوگیری از خروج هوای ،

د) به ا با نوارهای درزگیر، عایق نماییدرها ر

داشته تهویه هوا و هشدارهای ایمنی توجه 

 باشید(.

  برای تهیه آبگرم مورد نیاز جهت شستشو و

استحمام از لوازم پرمصرفی مانند آبگرمکن 

 برقی استفاده نکنید.

 


