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انجمن بینالمللی خانه پسیو

شبکه بینالمللی خانه پسیو

انجمــن بیــن المللــی خانــه پســیو ( )iPHAیــک شــبکه جهانــی اســت کــه

هــم کارشناســان خانــه پســیو و هــم عالقــه منــدان از سرتاســر جهــان را
گــرد هــم مـیآورد iPHA .همــراه بــا  22ســازمان وابســته بــه خــود در

جهــت ارتقــاء اســتاندارد  Passive Houseو تقویــت شــناخت بیشــتر
مــردم از مزایــا و قابلیــت تحقــق آن تــاش مــی کنــد .ایــن شــبکه ،اطالعات
زیــادی را در دســترس قــرار مــی دهــد و تعامــل فعــال بیــن متخصصــان،
سیاست گذاران و مردم را تسهیل می کند.

info@aftabsarayenergy.ir
www.passivehouse.ir

International Passive House
)Association (iPHA

info@passivehouse-international.org
www.passivehouse-international.org

شرکتهای وابسته
اعضاء

موسســه بینالمللــی آفتــاب ســرای انــرژی ،گــروه خانــه پســیو
ایــران ( )IRANPASSIVEرا توســط گروهــی از متخصصیــن خــود ،در
ســال  2019تشــکیل داد .ایــن موسســه بــا هــدف ارتقــاء دانــش و
فــنآوری در صنعــت ســاختمان بــرای ســاخت ســاختمانهای بــا
بهــرهوری بــاالی انــرژی ،تبدیــل بــه یــک موسســه غیرانتفاعــی پیشــرو بــا
گروهــی از متخصصیــن در زمینــه هــای مختلــف بهــرهوری انــرژی
شــده اســت .آفتــاب ســرای انــرژی؛ آمــوزش ،طراحــی و مشــاوره و
اطــاع رســانیاســتاندارد انــرژی ســاختمان خانــه پســیو را در ایــران
رهبــری میکنــد .ماموریــت آنهــا ایــن اســت کــه اســتاندارد بیــن المللــی
خانــه پســیو را بــه طــور گســترده از طریــق اطــاع رســانی عمومــی،
آموزش و پشتیبانی در کشور توسعه و تحکیم بخشد.
بــه انجمــن  Passivhausبپیوندیــد .بــا ثبــت نــام در International

 Passive House Associationبــه طــور خــودکار عضو  iPHAمیشــوید.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد مزایــای عضویــت ،لطفــا به ایــن آدرس
مراجعه کنیدpassivehouse.ir :

مزایــای ســاخت و ســاز بهتر
مزایــای اقتصــادی و محیــط زیســتی ســاختمانهای
خانه پسیو گواهی شده:
•میــزان بــاالی آســایش  -ســاختمانهای خانــه پســیو
متناســب بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه بــرای ایجــاد فضــای
مســکونی بــا میــزان آســایش بــاال بــدون نشــتیهای هــوا،
عایقبندی میشوند.
•تأمیــن هــوای تــازه  -سیســتم تهویــه بــا بازیافــت حــرارت،
ایجــاد دماهــای مطلــوب در محیــط داخلــی را تضمیــن
میکنــد .در آب و هــوای مرطــوب ،ایــن سیســتم دارای
سیستم بازیافت رطوبت نیز میباشد.
•دوام و مانــدگاری  -ســاختمانهای خانــه پســیو در برابــر
تجمــع رطوبــت و صدمــات ناشــی از تشــکیل قــارچ مقــاوم
هســتند .دلیــل :هوابندی خــوب و بکارگیــری اجزای ســاختمانی
با کیفیت باال..
•عملکــرد ســاختمان طبــق طراحــی و برنامهریــزی -
ابــزار برنامــه ریــزی ( )PHPPتــوازن انــرژی قابــل اطمینــان
را در ســاختمان تضمیــن مــی کنــد .بــه اصطــاح "شــکاف
عملکــرد"بیــن مصــرف انــرژی طبــق طراحــی و مصــرف
واقعی انرژی یک ساختمان وجود ندارد.
•قابلیــت طراحــی بــه شــکل مطلــوب  -اســتاندارد خانــه
پســیو یــک اســتاندارد عملکــرد محــور بــوده و روش خاصــی
بــرای ســاخت نمیباشــد بنابرایــن طراحــان در انتخــاب نحــوه
تأمین معیارهای عملکرد انرژی آزاد هستند.
•مقــرون بــه صرفــه تــر هســتند  -در طــول چرخــه عمــر
ســاختمان  ،یــک ســاختمان خانــه پســیو بــه دلیــل تقاضــای
بســیار کــم انــرژی و در نتیجــه پاییــن بــودن هزینــه هــای
اقتصــادی  ،مقــرون بــه صرفــه تــر از یــک ســاختمان معمولــی
است.

استاندارد خانه پسیو

اول "بهرهوری"

شبکه بینالمللی پر رونق

Efficiency First

تحقق اهداف ما برای حفاظت از آب و هوا

خانــة پســيو یعنــی آســایش  ،ســامتي  ،پایــداری و صرفــه جویــی.

همانطــور کــه از نامــش پيداســت  ،ســاختمانهاي خانــة پســيو از منابــع

گرمايشــی و سرمايشــی پســيو اســتفاده بهينــه مــي کننــد .ايــن بــدان

معنــي اســت کــه ســاختمانهای خانــه پســیو بــه طــور عمــده توســط
آفتــاب و گرمــای حاصــل از بــدن ســاکنین و تجهیــزات داخل ســاختمان،
گرم مي شوند.

در مــاه هــاي گــرم  ،تکنيــک هــاي ســرمایش پســیو ،ماننــد تهويــه

شــب هنــگام و ســايه بــان ،ســاختمانهاي خانــة پســيو را بــه طــرز قابــل

توجهــي خنــک نگــه مــي دارنــد .ايــن امــر بــه طــور قابــل توجهــي نيــاز

به سیستمهای سرمایش مکانیکی را کاهش مي دهد.

هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات اقلیمــی ســازمان ملــل متحــدد یعنــی
 ،IPCCاقدامــات اساســی مــورد نيــاز بــراي محــدود کــردن گرمایش
کــره زميــن را برجســته مــي کنــد .در حــال حاضــر 35 ،درصــد از
مصــرف کل انــرژي جهانــي فقــط بــه بخــش ســاختمان مربــوط
ميشــود .مرحلــه بهرهبــرداری ســاختمانها بیشــترین ســهم را در
توليــد گازهــاي گلخانــه اي دارد کــه ناشــی از انــرژی گرمايــش و
سرمايش مورد نیاز برای بهرهبرداری است.
بنابرايــن  ،بــه پویــش "اول بهــرهوری" یعنــی #EfficiencyFirst

بپیوندیــد .اســتاندارد خانــه پســیو (يــا  EnerPHitبــراي بازســازي
ســاختمانهای موجــود) راهــي بــراي دســتیابی بــه اهــداف حفاظــت از
آب و هوا است.
ساختمانهای غیر مسکونی
8%

استراتژی تهویه کافی

حمل و نقل

ساختمانهای مسکونی

28%

22%
هوابندی

پنجرههای خانه پسیو
صنایع دیگر

صنعت ساخت ساختمان

5%

5%
صنایع دیگر
عاری از پل حرارتی

32%

عایق حرارتی

ســهم جهانــی از انــرژی نهایــی ســاختمان و ســاخت و ســاز  *( 2019،نمــودار از

گــزارش وضعیــت جهانــی GABC 2020در مــورد ســاختمانها و ســاخت و ســازها توســط

 iPHAاقتباس شده است)

اصول پنجگانه خانۀ پسیو
اســتاندارد خانــه پســیو بــا دیدگاهــی آینــده نگرانــه ،بــه نفــع همــه
اســت .متخصصــان ســاختمان از صنعــت در حــال رشــد و مشــتریان
راضــی ،بهــره مــی برنــد ،در حالــی کــه کاربــران نهایــی ســاختمان از
آســایش بیشــر در ســاختمان ،ســامتی هــوای فضــای مســکونی و تضمیــن
کیفیــت ســاختمان منتفــع میشــوند .اســتاندارد ،طراحــی خاصــی را
بــرای ســاختمان تجویــز نمــی کنــد بلکــه معیارهــای عملکــرد را بــه شــکل
شــفاف و بــر اســاس دانــش و ف ـنآوری ســاختمان در اختیــار مــا قــرار
می دهد.

بهرهوری و تجدیدپذیرها:
تقاضــای پاییــن انــرژی در ســاختمان خانــه پســیو ،دســتیابی بــه اهــداف
بیشــتر بــا صــرف تــاش و هزینــه کمتــر را میســر میســازد .سیســتمهای
تجدیدپذیــر حتــی وقتــی در یــک ســطح کوچکــی قــرار مــی گیرنــد بــرای
تأمیــن بیشــترین انــرژی مــورد نیــاز شــما کافــی هســتند! رویکــرد "اول
بهــرهوری" یعنــی  #EfficiencyFirstهزینههــای زیرســاخت هــای انــرژی
را کاهش می دهد و به جوامع محلی قدرت میبخشد!

