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ميانگين مصرف تجهيزات مراكز

خواهران الزهراء ١٣ارزيابي اطالعات برق مركز شماره 
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)دوره سال ( زمان قرائت 

ميزان مصرف

  ٩١٣٣٨٠١٦٠٤١٢١:  شناسه قبض 
                          ٩١٣٣٨٠١٧٠٤١٢٦

١٣٣٨٠١٦٣ :  رمز رايانه اي 
                            ١٣٣٨٠١٧١

٥٦٩٤٦٨٠: شماره پرونده 
                           ٥٦٩٤٦٩٨

kw  ٤٥٨٢:      باالترين مصرف 
                                    ١٠٩٦ kw

:   ديماند پيشنهادي  : ديماند قراردادي 

kw ١٩٧٤:   ٩٩ميانگين كاركرد 
                                    ٤٨٨   kw

kw  ٢٥٩٦:  ٩٨ميانگين كاركرد 
                                     ٥٨٥ kw

kw  ٨٨٧:   ٩٧ميانگين كاركرد 
                                    ٣٠٨٨ kw
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2برق برق

  ٩١٣٣٨٠١٦٠٤١٢١:  شناسه قبض 
                          ٩١٣٣٨٠١٧٠٤١٢٦

١٣٣٨٠١٦٣ :  رمز رايانه اي 
                            ١٣٣٨٠١٧١

٥٦٩٤٦٨٠: شماره پرونده 
                           ٥٦٩٤٦٩٨

kw  ٤٥٨٢:      باالترين مصرف 
                                    ١٠٩٦ kw

:   ديماند پيشنهادي  : ديماند قراردادي 

kw ١٩٧٤:   ٩٩ميانگين كاركرد 
                                    ٤٨٨   kw

kw  ٢٥٩٦:  ٩٨ميانگين كاركرد 
                                     ٥٨٥ kw

kw  ٨٨٧:   ٩٧ميانگين كاركرد 
                                    ٣٠٨٨ kw
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خواهران الزهراء ١٣ارزيابي اطالعات آب و گاز مركز شماره

خواهران ١٣اطالعات آب  مركز   

آموزشي: كد و نوع تعرفه  :شماره اشتراك   ٥٠٦٦٥٠٧٩: شماره پرونده  

مترمكعب ٢٢:  ٩٩كاركرد سال ميانگين  مترمكعب ٢٨:  ٩٨ميانگين كاركرد سال  متر مكعب ٣٦ : ٩٧ميانگين كاركرد سال  

خواهران ١٣اطالعات گاز مركز 

٠٠٦٥٠١٧١٠٦: شماره سريال كنتور  ٢٣٠٣٤٧: شماره پرونده  ٠٣٠٨٧١٤٣٤٧٩: شماره  اشتراك 

٨٧١٤٣٤٠٦٢٣٥: شناسه قبض  ١٦: ظرفيت  A: گروه  :اقليم 

آموزشي: نوع مصرف كننده ها   لوله كشي  گاز   موتورخانه     :         نوع سيستم گرمايشي مركز        

مترمكعب ٥٢:  ٩٩ميانگين كاركرد سال  مترمكعب ٦٩٨: ٩٨ميانگين كاركرد سال  متر مكعب٦٨٣: ٩٧ميانگين كاركرد سال 



راهكارها و پيشنهادات اصالحي رتبه بندي حامل هاي انرژي نام مركز

  هب گازي و مهتابي هاي المپ تعويض صورت در

SMDكيلووات ٢ به كيلووات ٦/٧ از برق مصرف 

.كند مي پيدا كاهش

 صرفم آبي به گازي هاي كولر تعويض صورت در

.كند مي پيدا كاهش ١/٦ به كيلووات ١٠ از برق

برق

خواهران الزهرا ١٣مركز 
زلزله وقوع در گاز كن قطع نصب

موتورخانه هوشمندسازي

 از عدب گازسوز وسايل و ها دستگاه كردن خاموش

اداري ساعت

گاز

سبز فضاي وجود عدم آب

خواهران الزهراء ١٣ارزيابي و ارائه راهكار مركز شماره 


