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অফিস ভবনে শীতাতপ ফেয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Air Conditioner) জ্বালাফে সাশ্রয়ী ব্যবহার, রক্ষণানবক্ষণ ও পফরদশশনের ফেনদ শফশকা
(Energy Management guideline for Air Conditioner used in Office Building)
প্রদয়াগ: এই ননদে ৃনশকাটি অনিস ভবদন শীতাতপ নন ়ন্ত্রণ শীতাতপ ননয়ন্ত্রণ ন্ত্র ( Air Conditioner) সঠিকভাদব রক্ষণাদবক্ষণ ও
পনরচালনা, পনরেশৃন এবাং দ্বানয়ত্বশীলভাদব জ্বালানন েক্ষ ব্যবহাদরর জন্য প্রদয়াগ করা াদব।
পনরচালনার মান এবাং নিদকাদয়নি

১. শীতাতপ ননয়নন্ত্রত ন্ত্র ব্যবহাদরর প্রদ াজয স্থান
শীতাতপ ননয়ন্ত্রদণর ব্যবহার টকবল অনিস, অদপক্ষাগার, ডাইননাং হল, লাইদেরী, সভাকক্ষ, circulation space ইতযানের মদে
সীমাবদ্ধ রাখা।
২. পে ৃা/আবরণ ব্যবস্থাপনা
ক. গ্রীদের সময় সূদ ৃর তাপ সরাসনর প্রদবশ পে ৃা/আবরণ টখালার এবাং বন্ধ করার মােদম হ্রাস করদত হদব। এদক্ষদে প্রদয়াজন
অনুসাদর জ্বালানন েক্ষ Low Emission গ্লাস জ্বানালায় ব্যবহার করা;
খ.পূব ৃমুখী ও েনক্ষণমুখী পে ৃা অবশ্যই সকাদল এবাং পনিমমুখী ও েনক্ষণমুখী পে ৃা নবদকদল বন্ধ রাখা
৩. পনরচালনার সময়
(ক) শীতাতপননয়ন্ত্রণ কা ৃক্রম শুরু (অনতনরক্ত সমদয়র জন্য স্ব স্ব নবভাদগর অনুমনত আবশ্যক)
আরামোয়ক পনরদবশ রক্ষা ও
অনিস বন্ধকালীন সমদয় জমা
কাব ৃন ডাই অক্সাইড দূর করার জন্য
অনিস শুরুর ১৫ নমননে আদগ
ৃক্রম
(খ) শীতাতপননয়ন্ত্রণ কা
টশষ (অনতনরক্ত সমদয়র জন্য স্ব স্ব নবভাদগর অনুমনত আবশ্যক)
অনিস টশদষর ১৫ নমননে আদগ
(গ) ছুটির নেদন শীতাতপ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল সুইচ বন্ধ রাখা
(ঘ) অব্যবহৃত কক্ষ ও টটার সমূদহ (প্রদ াজয টক্ষদে) শীতাতপ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা। টকবল মাে
ট সকল ন্ত্রপানত ও দ্রবানে ননর্ ৃানরত তাপমাোয় রাখদত হয় টসগুদলা ব্যনতত ।
(ঙ) শীতাতপ ননয়ন্ত্রণ ন্ত্র ব্যবহার টশদষ ব্যবহারকারী বন্ধ করদবন। (নবদশষভাদব সক্ষম ব্যনক্ত ব্যনতত)
৪. কক্ষ তাপমাো
(ক) গ্রীেকাল: শীতলকরণ (এনপ্রল টেদক টসদেম্বর) [পনরদবদশর গড় তাপমাোর নভনিদত]
সব ৃননম্ন ২৫⁰C
(খ) শীতকাল: উষ্ণকরণ (নডদসম্বর টেদক টিব্রুয়ারী) [পনরদবদশর গড় তাপমাোর নভনিদত]
সদব ৃাচ্চ ২২⁰C
(গ) মেবতী টমৌসুম: অদটাবর, নদভম্বর ও মাচ ৃ মাদস শীতাতপ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা
(প্রদয়াজন অনুসাদর, স্বাভানবক বায়ু প্রবাদহর মােদম শীতল করা)
৫. বায়ুচলাচল পূনরাবৃনি (Frequency)
বায়ুচলাচল নিদকাদয়নি অভযন্তরীণ CO2 এর ঘনত্ব দ্বারা ননর্ ৃানরত হদব
৭০০~৯৫০ ppm
(ASHRAE standard 62-1989)
৬. আদ্র ৃতা (আদপনক্ষক আদ্র ৃতা)
৪০~৭০% Rh
৭ .শীতাতপ নন ়ন্ত্রণ দন্ত্রর নবনভন্ন প্যারানমোর পনরমাপ ও টরকনড ৃাং
(ক) কক্ষ তাপমাো (০ টসলনসয়াস), আদ্র ৃতা (আদপনক্ষক আদ্র ৃতা Rh) এবাং বানহদরর বায়ুচাপ
দেননক ১ (এক) বার
(খ) কক্ষ বা শীতাতপ ননয়নন্ত্রত স্থাদন CO2 এর ঘনত্ব (ppm)
প্রনত মাদস ১(এক) বার
(গ) স্বয়াংনক্রয় পে ৃার টক্ষদে অপাদরশন টরকড ৃ
প্রনত মাদস ১ (এক) বার
৮. শীতাতপ নন ন্ত্র় ণ সরঞ্জাম, টমনশন এবাং নহে ইনসুদলশন ব্যবস্থা পনরেশৃন
(ক) নিল্টার পনরষ্কারকরণ
(খ) ইনসুদলশন ম্যাদেনরয়াল এর কানরগরী পরীক্ষণ
(গ) নহে এক্সদচঞ্জার এর আস্তরণ পনরষ্কারকরণ
(ঘ) পাম্প, িযাদনর ইদলক্ট্রননক্স সানকৃে ও নলদকজ ( leakage) পরীক্ষণ
(ঙ) স্বয়াংনক্রয় ননয়ন্ত্রণ নসদটদমর কদরাল নসদটম পরীক্ষণ

অপাদরশন ব্যবস্থাপনা
পনরমাপ এবাং
টরকনড ৃাং

সূনচ

রক্ষণাদবক্ষণ এবাং
পনরেশৃন

নবষয়

জনসদচতনতায়টেকসই ও নবায়নদ াগ্য জ্বালানন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
টিান- ০২৫৫১১০৩৪০, এক্সে-১০৩

কমপদক্ষ মাদস ১ বার
কমপদক্ষ বানষ ৃক ১ বার
কমপদক্ষ বানষ ৃক ১ বার
কমপদক্ষ মাদস ১ বার
কমপদক্ষ বানষ ৃক ১ বার

