
اندازه گیری پارامترهای انرشی  تجهیسات

 

         دستگاه اندازه گیری لحظو ای پارامترىای انرژی الکتریکی 

-گیزی جٕاٌ يصزفی يصزفْای بزق ساخحًاٌ بّ يُظٕر اَذاسِگیزی بز رٔی جابهٕاَذاسِ :موارد استفاده عمومی

....،ٔنحاژ، ضزیب قذرت ٔ( آيپز)شذت جزیاٌ : ْای رٔی جابهٕ ٔ سایز پارايحزْای انکحزیکی ياَُذکُُذِ  

 

   

  :کاربرد ویژه در ممیسی انرژی

         شُاسایی ٔ جفکیک سزیغ يصزف کُُذگاٌ رٔی فیذرْا ٔ کُحٕرْا

       (  با دقث قابم قبٕل)کُُذِ در ساخحًاٌ ْای يخحهف يصزفجؼییٍ سٓى ٔ جزاس يصزف اَزژی بخش

        کشی ٔ سزبُذی جابهْٕا  اححًانی جهفات ٔ َشحی جزیاٌ در سیىجشخیص يٕارد

         جشخیص يٕارد اححًانی افث ٔ َٕساَات ٔنحاژ در جابهٕ جغذیّ ٔ سایز اَشؼابات

       ٌگذاری  اَذاسِ گیزی ضزیب قذرت ٔ يقذار جٕاٌ راکحیٕ ٔجشخیص َیاس اححًانی بّ خاس

 

       دستگاه اندازه گیری شدت نور 

  LUX, W/m2ْای يخحهف بز حسب اَذاسِ گیزی يیشاٌ ٔ شذت رٔشُایی در يکاٌ :موارد استفاده عمومی

                                   



  :کاربرد در ممیسی انرژی

 :يُظٕرگیزی شذت رٔشُایی يصُٕػی ٔ طبیؼی در اجاق ْا ٔ فضاْا، بّاَذاسِ

       قابٓای يٕجٕد بّ يُظٕر صزفّ جٕیی در يصزف اَزژی جا يیشاَی کّ يیشاٌ ْا در پیشُٓادکاْش جؼذاد اليپ

 . رٔشُایی اس اسحاَذاردْای جٕصیّ شذِ در حفظ شزایط آسایش افزاد کًحز َشٕد

        رٔشُایی يصُٕػی با  ٔ کاْش( باالخص در فضاْای اداری)پیشُٓاد اسحفادِ حذاکثز اس رٔشُایی طبیؼی رٔس

 . ی حذاقم رٔشُایی يٕرد َیاس فضاْا يحُاسب با کاربزی آَٓارػایث اسحاَذارد ْا

       اَذاسِ گیزی يیشاٌ رٔشُایی بز رٔی يیشْای اداری، با ْذف طزح پیشُٓاد کاْش ارجفاع رٔشُایی  

       ٔ در يًیشی اَزژی، اَذاسِ گیزی شذت رٔشُایی ْز اجاق در چُذ َقطّ اَجاو يی گیزد  

       شٕدی اس ارقاو اَذاسِ گیزی در َظز گزفحّ يیَٓایحا يحٕسط. 

  

       اندازه گیری دما و رطوبت 

 C, % RH°(يحیط خارج ٔ داخم)اَذاسِ گیزی درجّ حزارت ٔ رطٕبث َسبی ْٕا : موارد استفاده عمومی

                                     

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 :يُظٕرْا ٔ فضاْا، بّاجاقگیزی ديا ٔ رطٕبث در اَذاسِ

                     ّيُظٕر صزفّ جٕیی در يصزف اَزژی با حفظ شزایط آسایش حزارجی افزاد جا يیشاٌ پیشُٓاد جُظیى ديا ب

 . اسحاَذاردْای جٕصیّ شذِ

                     با رػایث ( اداریباالخص در فضاْای )ْا پیشُٓاد جُظیى ٔ ثابث َگاْذاشحٍ درجّ حزارت اجاق

  .اسحاَذاردْای يٕرد َیاس فضاْا يحُاسب با کاربزی آَٓا

                     ِگیزی ديا ٔ رطٕبث ْز اجاق در چُذ يُطقّ اَجاو يی گیزد ٔ َٓایحا يحٕسطی اس در يًیشی اَزژی، اَذاس

 .ارقاو اَذاسِ گیزی در َظز گزفحّ يی شٕد

  گر گازىای احتراق  تحلیلدستگاه(Gas Analyser) 

ًْچُیٍ  ٔ درصذ اکسیژٌ ٔ يُٕاکسیذ کزبٍ در خزٔجی دٔدکش  اَذاسِ گیزی :موارد استفاده عمومی

 خزٔجیاَذاسِ گیزی دياي دٔد 

 



  

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 ، درجّ حزارت ٔ( Air  /Fuel Ratio)بّ ْٕا   یا بّ ػبارجی َسبث سٕخث( اكسیژٌ)اَذاسِ گیزی درصذ ْٕای اضافی 

: يُظٕر، بّ ْٕای ٔرٔدی بّ يشؼم، ديای گاسْای خزٔجی اس دٔدكش  رطٕبث

  يحاسبة راَذياٌ اححزاق 
 اكسیذ  گیزی پارايحزْای يؤثز در اححزاق اس جًهّ اكسیژٌ، دی یابی بّ اححزاق كارآ ٔ بٓیُّ با اَذاسِ دسث

 كزبٍ 

  جُظیى يشؼم ْا  

 ْای يحیط سیسث َذِاَذاسِ گیزی جزكیب گاسْای حاصم اس اححزاق ٔ آالی  

 

   گر قدرت   تحلیلدستگاه(Power Analyzer )

 

ٔنحاژ ٔ جزیاٌ ْز خط ٔ يحاسبّ ٔ ًَایش جٕاٌ، اَزژی، ضزیب بار ٔ ضزیب  ًََّٕ بزداری :موارد استفاده عمومی

قذرت بز اساص آٌ 

 

 

                                   

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 ِيُظٕرپارايحزْای انکحزیکی بّگیزی اَذاس :
 ٌگذاری  اَذاسِ گیزی ضزیب قذرت ٔ يقذار جٕاٌ راکحیٕ ٔجشخیص َیاس اححًانی بّ خاس



 ْا بّ يُظٕر ارائّ راْکارْای بٓبٕد ْاريَٕیك  ثبث 

   ثبث ٔ ارائّ ًَٕدارْا اس پارايحزْای انکحزیکی بّ يُطٕر جحهیم ٔضؼیث ٔ ارائّ راْکارْای بٓبٕد 

 

       سنج مافوق صوت دبیدستگاه  

 دبی سیاالت بّ صٕرت انحزاسَٕیکاَذاسِ گیزی  :موارد استفاده عمومی

                                   

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 :يُظٕربّبخار ٔ سیاالت  ،دبی گاس گیزی اَذاسِ

        يصزف اطالع اس يیشاٌ جٕنیذ ٔ يصزف سیال در دیگٓای بخار بّ يُظٕر جحهیم 

        ثبث جزیاٌ سیال در نٕنّ ْا  

       جحهیم يقادیز يصزف سیال در ججٓیشات اَزژی بز بّ يُظٕر ارائّ راْکارْا بٓیُّ ساسی يصزف اَزژی  

 

      دستگاه دورسنج دیجیتالی 

 

 

 يکاَیکی ْاي دٔر انكحزٔيٕجٕرْا ٔ ديگز يحزكّاَذاسِ گیزی  :موارد استفاده عمومی



 

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 :يُظٕربّدٔر ججٓیشات دٔار گیزی اَذاسِ

 ِگیزي دٔر ٔاقؼي يٕجٕرْاي انكحزيكي ٔ يقايسّ آٌ با يقاديز َايي  اَذاس
  ٔجحهیم ػًهكزد بارْاي يكاَیكي يحصم بّ يٕجٕر َظیز پًپ، فٍ، كًپزسٕر.  ..

   ارسيابي باسدْي اَزژي ججٓیشات دٔار يكاَیكي ٔ انكحزيكي

 

       سرعت سنج ىوادستگاه 

 ْا ٔ يسیزْاي اَحقال در كاَال( ٔ سايز گاسْا)سزػث جزياٌ ْٕا اَذاسِ گیزی  :موارد استفاده عمومی

 

  :کاربرد در ممیسی انرژی

 ِيُظٕربّسزػث جزياٌ ْٕا گیزی اَذاس :

 ْا  ْا ٔ ديُذِ ػًهكزد فٍ يحاسبّ باسدْي

  ّْاي بخار ْا ٔ ديگ جهفات اَزژي اس دٔدكش كٕرِ يحاسب  
  ِارائّ جحهیم ْا ٔ راْکارْای کاْش يصزف اَزژی در ججٓیشات ديُذ

 


