
வசதி மதிப்ப��: 
உங்கள் கட்�டத்தின் ஆற்றல் ெசயல்திறைன 
நிர்வகிப்பதில் வழக்கமான ேசாதைன மற்�ம் 
�க்கிய ப� 
  
எ��யவர:் ேசானியா எம். ப�ன்�, CEM, CMVP, 
LEED-AP.   ேசானியா Energy Sciences-க்கான 
ெபா��யல் ஆேலாசகர ்ஆவார.் நி�வனம் 
க��கைள �ைறத்� நிகர இயக்க 
வ�மானத்ைத அ�கரிக்�ம் நைட�ைற 
�ர�்க�டன் ஆற்றல் சவால்கைள எ�ரெ்காள்ள 
வா�க்ைகயாளரக்�க்� உத��ற�. 
 
அைனத்� �.எஸ். வணிக கட்�டங்களின் சராசரி 
வய� �மார ்39 ஆண்�கள். �ல கட்�டங்கள் 100 
வய�க்� ேமற்பட்டைவ. இந்த கட்டைமப்�கள் 
பல இன்�ம் 25, 50 ஆண்�க�க்� �ட ெசய�ல் 
இ�க்�ம். இந்த வச�கள் ஏற்கத்தக்க கட்�ட 
ெசயல்�றைன ெதாடரந்்� வழங்க, அைவ 
�ைறயாக பராமரிக்கப்பட ேவண்�ம். 
ஒவ்ெவா� கட்�டத்�ன் நிைலைய�ம் அதன் 
உள் அைமப்�கைள�ம் பா�காக்க நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்பட ேவண்�ம், அைவ ேநாக்கம் 
ெகாண்ட ெவப்ப ஆ�தல், உட்�ற �ற்�ச�்ழல் 
தரம் மற்�ம் அவற்�ன் உரிைமயாளரக்ள் 
மற்�ம் ����ப்பாளரக்�க்�த் ேதைவயான 



ஆற்றல் ெசயல்�றன் ஆ�யவற்ைற ெதாடரந்்� 
வழங்�வைத உ�� ெசய்�ன்றன. 
 
எந்தெவா� வச� பராமரிப்� �ட்டத்��ம் 
எ�க்கப்படட் ��ப்�டட் நடவ�க்ைககள் கட்�ட 
ெசயல்பா� மற்�ம் �க்கலான தன்ைம மற்�ம் 
நம்பகத்தன்ைம மற்�ம் �ைடக்�ம் 
அள�ேகால்கள் உள்ளிடட் பல காரணிகைளப் 
ெபா�த்த�. இ�ப்��ம், எல்லா 
கட்�டங்களி�ம் நிைலயான ஒ� �ஷயம் 
வழக்கமான ெசயல்�றன் ம�ப்��களின் 
ேதைவ. எல்லா அைமப்�க�ம் சரியாக 
ெசயல்ப�வைத உ��ெசய்ய எங்கள் 
உடல்க�க்� ம�த்�வர,் பல் ம�த்�வர ்மற்�ம் 
ஒளி�யல் நி�ணர ்ஆ�ேயா�க்� வழக்கமான 
வ�ைககள் ேதைவப்ப�வைதப் ேபாலேவ, 
எங்கள் கட்�டங்க�க்�ம் நி�ணரக்ளின் 
���னரால் வழக்கமான ேசாதைனகள் 
ேதைவப்ப��ன்றன. நாம்அவரக்ைள 
�ளினிக்�ற்� அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யா�, 
ஆனால் ம�ப்�ட�் ம�ப்��களில் நாங்கள் 
நடத்தலாம் -என்வலப், HVAC, ைலட்�ங், �� நீர,் 
கன்ேவயன்ஸ் ேபான்ற கட்�ட அைமப்�கள் 
எவ்வா� இயங்��ன்றன என்பைத உள்-
ஊ�யரக்ள் அல்ல� ெவளி ஒப்பந்தக்காரரக்ள் 
அவதானிக்கலாம். �க்�ய ெசயல்�றன் 
��காட்�களின் (KPIs) அள��கைள நாம் 



எ�க்கலாம். அந்த காட்� ம�ப்�கள் எைதக் 
��க்�ன்றன, நம் கட்�டங்கள் இப்ேபா� 
எவ்வா� இயங்��ன்றன, அைவ எவ்வா� 
ெசயல்ப��ன்றன, அல்ல� எ�ரக்ாலத்�ல் 
அைவ ெசயல்பட வாய்ப்�ள்ளதா என்பைதப் 
பற்� அைவ என்ன ெசால்�ன்றன என்பைத நாம் 
ம�ப்�� ெசய்யலாம். ேம�ம், ஒவ்ெவா� 
கட்�ட�ம் அதன் எ�ரப்ாரத்்த வாழ்க்ைகச ்
�ழற்� ��வ�ம் நன்ைம பயக்�ம் 
பயன்பாடை்ட ெதாடரந்்� வழங்�வைத 
உ��ப்ப�த்த நாங்கள் பரிந்�ைரக்கப்படட் 
நடவ�க்ைககைள எ�க்கலாம். 
 
இரத்த அ�த்தம் மற்�ம் ெகாலஸ்ட்ரால் ேபான்ற 
ேக�ஐக�க்கான ெபா�வான இலக்�கைள நம் 
உடல்கள் ெகாண்�ள்ளன. கட�்டங்க�ம் 
ெசயல்�றன் இலக்�கைளக் ெகாண்�ள்ளன. 
உங்கள் கட்�டம் எவ்வா� ெசயல்பட ேவண்�ம் 
என்பதற்கான வ�காட�்தைல  ASHRAE Standard 
100-2018: Energy Efficiency in Existing Buildings-
இ��ந்� ெபறலாம்: இ�க்�ம் கட�்டங்களில் 
ஆற்றல் �றன். வ�டாந்�ர ஒட�்ெமாத்த 
எரிசக்� பயன்பா�, வ�டாந்�ர �ன்சார 
ஆற்றல் பயன்பா� மற்�ம் வ�டாந்�ர ெவப்ப 
எரிெபா�ள் பயன்பா� ஆ�யவற்�ன் 
அல�களில் காலநிைல மண்டலத்�ன் 
அ�ப்பைட�ல் ெப�ம்பாலான கட�்ட 

http://www.ashrae.org/news/esociety/updated-standard-100-published
http://www.ashrae.org/news/esociety/updated-standard-100-published
http://www.ashrae.org/news/esociety/updated-standard-100-published


வைகக�க்கான தளம் மற்�ம் �ல அள�லான 
ஆற்றல் பயன்பாட�் இலக்�கைள தரநிைல 
வழங்��ற�. எ�த்�க்காட்டாக, ெதன்�ழக்� 
�ச�்கன் அ�வலக கட�்டத்�ற்கான ஆஷ்ேர 
ஸ்டாண்டரட்் 100 தள அள�லான எரிசக்� 
பயன்பாட�் இலக்�கள் வாரத்�ற்� 60 
மணிேநரம் ெசயல்ப�ம். �ேழ உள்ள 
அட்டவைண�ல் காட்டப்பட�்ள்ள�. 
 

 
 
இந்த பரிந்�ைரக்கப்படட் இலக்� நிைலகைள 
�ட உங்கள் அ�வலக கட்�டம் 
ெசயல்ப��றதா அல்ல� �றப்பாக இ�ந்தால், 
நீங்கள் ஏற்கனேவ என்ன ெசய்��ரக்ள் என்பைத 
ெதாடரந்்� ெசய்ய ��ம்��ரக்ள். ஆனால், 
உங்கள் கட்�டம் அ�க ஆற்றைலப் 
பயன்ப�த்��ற� என்றால், நீங்கள் ஏன் 
ஆராய்ந்�, அணிந்த ��கைள மாற்�வ�, ெசட ்
பா�ண்ட்கைள சரிெசய்தல், ம� / ெரட்ேரா-
க�ஷனிங் அல்ல� வயதான அைமப்�கைள 
ேமம்ப�த்�தல் ேபான்ற சரியான 
நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம். 
 



எங்கள் உடல்கைளப் ேபாலேவ, கட�்ட 
ெசயல்�ற�ம் �ைறந்த� ஆண்�ேதா�ம் 
ஆராயப்பட ேவண்�ம் என்ப� ெபா�வான 
க�த்�. இந்த வ��ல், ப�வநிைல காரணமாக 
ஏற்ப�ம் மா�பா�கைள சரியான �ழ�ல் 
காணலாம். இ�ப்��ம், இயக்க ச�ப்�த்தன்ைம 
�க்�யமானதாக இ�ந்தால் அல்ல� கட்�ட 
அைமப்�கள் ��ர நிைலைமக�க்� ஆளாக 
ேநரிட்டால், தரைவ அ�க்க� ம�ப்பாய்� 
ெசய்வ� சாதகமாக இ�க்கலாம். ெசயல்�றன் 
ச�க்கைல �க�ம் �ைல உயரந்்ததாகேவா 
அல்ல� ப��பாரப்்பதற்� 
சாத்�யமற்றதாகேவா இ�ப்பதற்� �ன்னர ்
கட்�டத் தரைவ அ�க்க� ம�ப்�� ெசய்ய 
ேவண்�ம்; ஆனால் ெப�ம்பா�ம் ம�ப்�ைரகள் 
அரத்்தமற்றைவ அல்ல� ேவெறா� இடத்�ல் 
�றப்பாகப் பயன்ப�த்தக்��ய ேநரத்ைத�ம் 
வளங்கைள�ம் �ைச ��ப்��ன்றன. 
 
உங்கள் கட்�டத்�ன் ெசயல்�றைனத் 
ெதாடரந்்� ம�ப்�� ெசய்யத் ெதாடங்�ய�ம், 
உங்கள் எல்லா தரைவ�ம் ேச�க்க ஒ� இட�ம், 
அதன் அரத்்தத்ைத �ளக்�வதற்� உத�ம் 
க���ம் உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம். எனர�் 
ஸ்டார ்ேபாரட்்ஃேபா�ேயா ேமலாளர ்அதற்� 
சரியானவர.் U.S. EPA-���ந்� இந்த இலவச 
க�� ஆற்றல் �கர�் மற்�ம் நீர ்�கர�் மற்�ம் 



�ரீன்ஹ�ஸ் வா� உ�ழ்ைவக் கண்காணிக்கப் 
பயன்ப��ற�. ��தலாக, இ� உங்கள் எல்லா 
தரைவ�ம் ��க்கமாகக் ���ற� மற்�ம் 
உங்கள் வச��ன் ெசயல்�றன் நா� ��வ�ம் 
உள்ள ஒத்த வச�க�டன் எவ்வா� ஒப்���ற� 
என்பதற்கான ஒ� �க்�ய ��காட்�யான 
ENERGY STAR ஸ்ேகாைர உங்க�க்� 
வழங்��ற�. ேத�ய �நிேயாகத்�ல் உங்கள் 
ஆற்றல் நட்சத்�ர ம�ப்ெபண் நிலங்கள் உங்கள் 
அ�த்த ப�கைள வ�நடத்தலாம், ஒ�ேவைள, 
ெபரிய ேமம்பா�களில் �த�� ெசய்யலாம், 
உங்கள் O&M நைட�ைறகைள மாற்றலாம் 
அல்ல� நீங்கள் என்ன ெசய்��ரக்ள் என்பைதத் 
ெதாடரலாம். 

 
 
உங்கள் கட்�ட ஆற்றல் ெசயல்�றைன 
தவறாமல் ம�ப்��தல், ம�ப்பாய்� ெசய்தல் 
மற்�ம் கண்காணித்தல் ஆ�யைவ கட்�டத்�ன் 
நீண்ட ஆ�ைளப் பா�காப்பதற்கான 
�க்�யமான �தல் ப�யா�ம். உங்கள் கட்�டம் 
எவ்வா� ெசயல்ப��ற� என்பைதப் பற்� 



ேம�ம் அ�ய நீங்கள் ஆரவ்மாக இ�ந்தால், 
ெசயல்�றன் நிரவ்ாகத்ைத உ�வாக்�வ�ல் 
உங்கள் அ�த்த ப�கைளத் ெதரி�க்க ஒ� வச� 
ம�ப்�� எவ்வா� உத�ம் என்பைதப் பற்� 
�வா�க்க contact Energy Sciences எனர�் ச�ன்ஸைசத் 
ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள். 
 

https://energysciencesllc.com/contact-us/

