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6 ویژگی خدمات کلینیک انرژی ساختمان:
بهرهمندیازنیروهایمتخصص،باتجربهوآموزشدیده -

بهرهمندیازتجهیزاتبهروزوابزاردقیق -
نگهداریپیشگیرانه -

مستندسازیوتهیهشناسنامهتعمیراتیدقیق -
کاهشمصرفانرژیوهزینههایجاری -

فعالیتبرطبقاستانداردهایبهروزدرزمینهپشتیبانیونگهداریتجهیزات -

یک تیم حرفه ای با تکیه بر تجربه و دانش فنی، در 

کنار سرعت عمل و دقت باال می تواند خدماتی، 

فراتر از آنچه انتظار دارید، به شما ارائه دهد.



      مقدمه :
معماری،دکوراسیونداخلی،نورپردازیخانه،چشماندازو...

تماممواردیکهدرباالعنوانشد،چشمنوازهستندوبرحسبیناییانسانتأثیرمیگذارند.
ولیآیاآسایشساکنینفقطازچشمنوازبودنمحیطزندگیتأثیرمیپذیرد؟آیاسایر

احساساتمامانندحسالمسهوحسشنواییبهآسودهبودنکمکنمیکنند؟
همۀمواردباالباهدفبهبودرفاهساکنیناستفادهمیشوندولیپارامترهایدیگریمانند
سالمتمحیطزندگیوآسایشحرارتیبررضایتافرادازمحیطزندگیتأثیرگذاراست.

همهماساعتهایزیادیرادرخانهیامحلکارمانمیگذرانیمودرتماماینمدتباهوای
محیطبستهاطرافماندرتماسهستیم.طبقتحقیقاتبهعملآمده،مردمدرآمریکای
شمالیبهصورتمیانگینبیشاز90درصدودراروپابیشاز80درصداززمانخودرادر
فضاهایداخلیمانندمحیطکاریاخانهبهسرمیبرند؛پسکیفیتهوایاینفضاهاعامل
مؤثریبرآسایشانسانخواهدبود.عواملیماننددما،رطوبتوکیفیتهوا،عالوهبرایجاد

آسایش،سطحسالمتیافرادرانیزبهبودمیبخشند.

محصول نهایی ما آرامش است...



      لزوم نگهداری و پشتیبانی :
ایجادشرایطدماییمطلوببرایمحیطزندگیبهکمکتجهیزاتمکانیکیصورتمیپذیرد،
تجهیزاییکهتعدادزیادیقطعاتمتحرک،موتور،فن،فیلترو...دارند.ایندستگاههاهمواره

بهنگهداریومراقبتدائمنیازدارند.
معموالًعمرمفیدتجهیزاتمکانیکیبیشازبیستسالدرنظرگرفتهمیشود،ولیآیا

دستگاهیرامیتوانیافتکهپساز5سالهمچنانبازدهیسالاولراداشتهباشد؟
تجهیزاتمکانیکیساختمانبهواسطهماهیتمکانیکیوداشتنقطعاتمتحرکفراوان،
بیشترینپتانسیلفرسایشدرساختمانرادارندوبایدبرایحفظاینبخشازسرمایه
ساختمان،چارهایاندیشید.ازطرفدیگراینتجهیزاتباآسودگیساکنیندرارتباطهستند
ونقصدرآنهامیتواندفضایخانهراناخوشایندسازد.پساهمیتنگهداریازآنهادوچندان

خواهدشد.

با سپردن مسئولیت پشتیبانی از 

تجهیزات، خیالمان را از کارکرد آنها 

در تمامی اوقات سال آسوده کنیم.



          نقش نیروی انسانی و ابزار دقیق:
درکارمـاتخصـصوتجربـهنقشـیحیاتیدارد.کلینیکانرژیسـاختمانباجمـعکردناین
دوپارامتـربـهتیمـیمتخصـصبـاتجربـهکافیرسـیدهاسـت،اماهمچنـانبهمنظـورحفظ
پیشـرفتمسـتمر،خـودرابینیـازازآمـوزشندیـدهاسـت.آموزشهـایمـانـهتنهـاشـامل
آمـوزشهـایفنـیوتخصصـیاسـتبلکهشـاملآموزشهـایدیگرنظیـرمدیریـتارتباط
بـامشـتریان)CRM(،نیـزمیباشـد.لیکـنجهتارائهخدماتـیمتمایزالزماسـتکهنیروی
انسـانیمتخصـصبـهابزارآالتدقیقمجهزشـود.تقریباًدراواخرقرنبیسـتمبـودکهرویکرد
انسـاننسـبتبـهابزارآالتتغییـرکردوظهـورالکترونیکوکامپیوترسـببتغییـراتزیادی
درابزارهایکارانسـانشـد.درحالحاضر،تعمیراتتجهیزاتوبرقراریشـرایطآسـایشبه
صـورتتجربـیوبـاابـزارسـنتیانجاممیشـود؛درصورتـیکهابزارهـایدقیـقوتجهیزات
اندازهگیـریکمـکمیکننـدتـاپارامترهایتأثیرگذاربرآسـایشافرادبهدقتبررسـیشـوند

وایـنتضمیـنکننـدهایجادشـرایطیمطبوعبـرایسـاکنینخواهدبود.

جهت افزایش سطح رفاه ساکنین 
الزم است که نیروی انسانی 

متخصص را با ابزار دقیق همراه کرد.



                  نگهداری پیش گیرانه: 
تیممابرایبهحداقلرساندناستهالکوازکارافتادنهایپیدرپیتجهیزاتمکانیکی،نگهداریپیش
گیرانهراالگویکارخودقراردادهاست.بدینترتیبکهبادانستنطولعمرقطعاتویااستخراجآن
ازمدارکفنیتجهیزات،پایانعمرهرقطعهرامحاسبهکردهوپیشازآنکهپایانعمرخودراباآسیب
زدنبهسایرتجهیزاتبروزدهد،برایتعمیرویاتعویضآنقطعهاقدامخواهدشد.برایاینمنظوراز

نرمافزارPM،کهتوسطکارشناساناینگروهتهیهشدهاست،استفادهمیگردد.بااینروش:
اوالً:ازخرابیوخاموشیهایناخواستهتجهیزاتجلوگیریمیشود.

ثانیاً:ازخرابیهایزنجیرهایکهباعثتحمیلهزینههایاضافیبهمشتریانمیشوداجتنابمیگردد.
ازدیگرقابلیتهایایننرمافزار،تهیهشناسنامهتجهیزات،سوابقتعمیراتیآنها،لیستقطعاتموجودی
انبارو...است.عالوهبراینهاازطریقوبسایتکلینیکانرژیساختمان،مشتریانمامیتوانندبه
پروندهکاریتمامیتجهیزاتخوددسترسیداشتهباشندوازنحوهکارکردآنهامطلعشوند.ضمناً
باتوجهبهشرایطسامانهتاسیساتوبررسیپتانسیلهایآنپیشنهادهاییبرایارتقاءدرزمینههای
مختلفارائهخواهدشد.اینپیشنهادهابررویصفحهشخصیمشتریاندروبسایتکلینیکانرژی

ساختمانقابلمشاهدهخواهدبود.

با نگهداری پیشگیرانه میتوان خرابی 

ناخواسته تجهیزات و هزینه های 

مرتبط با آن را به حداقل رساند.



      Introduction

We believe that the parameters influencing comfortable conditions prepared for 
inhabitants are not only visual factors, but also some important factors like indoor 
air quality, temperature, air humidity, etc. to which usually enough attention is not 
paid.
In Building Energy Clinic, we try to provide support and maintenance services of 
electrical and mechanical equipment of buildings by having the advantage of an 
educated, experienced and trained team.
Support and maintenance pattern and the basic function of this group is based on 
preventive maintenance. This group is equipped with advanced equipment and 
tools, our services offers world-class standards at international level. In addition, 
our engineers are fluent in English and German languages, and we are ready to 
cooperate with and provide services for different countries embassies and foreign 
nations.

Improve facility performance, 
efficiency and comfort with 
expertly maintained HVAC 
systems
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کلینیک انرژی ساختمان در تالش است تا با ارائه خدمات حرفه ای و ارائه ایده های جدید، تصورات 
قدیمی از سرویس کاران سنتی را تغییر داده و با ایجاد توازن بین دانش فنی و تجربه، خدمات 

کامل تری را به مشتریان خود ارائه دهد.
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