
  
 
Energy Conservation Measures (ECMs) 
 
• Demand Control Ventilation (DCV) on Fresh Air 

Handling Units (FAHUs)  

The demand control ventilation system improves the cooling 

performance by controlling the demand ventilation based on 

the occupancy level and CO2 in the spaces, without affecting 

the indoor air quality requirements as per ASHRAE 62.1. 

Easier system management and adjustments are value added 

advantages of this control system. 

 

• Smart RTU control on Package and Ductable Split 

Units 

Smart RTU is used to regulate the compressor speed and 

optimize the airflow to ensure the indoor space cooling 

needs are met using load matching technology. The system 

will lower the cooling capacity with reducing demand, as 

well as increase the lifetime of unit. 

 

• Optimized Cooling Control on Air Handling Units 

Cooling control on the AHUs is used to modulate the speed 

of the fan, the fresh air intake, and damper positioning to 

optimize the airflow and maximize energy savings. As a 

result, thermal comfort will be improved by easier cooling 

adjustments according to occupants needs. 

 

` 
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• VFD Control of Cooling Tower Fans Based on 

Cooling Demand 

Installing VFD on the cooling tower fans help control the 

speed of the fan depending on the load on the cooling tower, 

which will sense the chiller load, ambient temperature and 

humidity and choose the optimum speed to operate the 

cooling tower fans to minimize the overall chilled water 

plant energy consumption. 

 

• Advanced Chiller Plant Optimization (CPO) System 

A chiller plant optimization system helps in managing 

desired chiller differential temperature by optimizing the 

flow, the number of compressors in operation, the number of 

chillers in operation, and managing the temperature at the 

chiller outlet. Accordingly, the system will have efficient 

equipment and operational performance, lower operational 

and maintenance costs, and simpler performance 

management. 

 

• Screw Chiller with Variable Frequency Drive (VFD) 

Utilizing a VFD to vary the motor speed reduces the 

electrical energy consumption, provides a more precise 

control of the chilled water temperature, and reduces wear 

and tear on both motor and compressor. The existing screw 

chiller can also be retrofitted with VFDs. 

 

• Condenser Precooler on Air Cooled Chillers 

Often the performance of air-cooled condenser deteriorates 

over a period of time leading to compressor failures and 

increased energy consumption in the condenser. An 

evaporative precooler can be used during low relative 

humidity conditions to reduce the inlet air temperature to the 

condenser and thereby reducing the power consumption. 
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• Smart VAV control on Variable Air Volume Air 

Handling Units 

Smart VAV measures the CO2 concentration level in the 

outdoor and supply ducts and the actual airflow to optimize 

the minimum required airflow at each terminal box. By 

implementing this, the system will ensure satisfactory 

thermal comfort level at each room with efficient system 

performance and lower maintenance cost and effort, as well 

as increase equipment life cycle. 

 

• Replacement of Window AC and Split AC to Inverter 

Split AC 

Performance of a window or split AC unit deteriorates over 

a period of time since it utilizes a constant speed motor 

which uses on/off cycling to meet the set temperatures. 

Using an inverter and brushless DC motor offers higher 

motor efficiency  and low noise along with larger condenser 

surface area to improve EER to 10.5 or above.  

 

• Dynamic Reset of Secondary & Tertiary Chilled 

Water Pump Control 

The control system is used to perform a dynamic setpoint 

control of ‘Delta P’ across supply and return headers based 

on summer-winter profile without affecting the cooling 

capacity of the HVAC units. 

 

• Lighting Replacement 

LED T8 offers safe, reliable, and affordable energy saving 

alternatives to standard fluorescent T8 lamps and they can 

be quickly fitted as a replacement. Some of its features 

include reduced maintenance cost, high energy saving, and 

high uniformity of light. 

 

 

 

 

 

• Replacement of AHU Fans with Electronically 

Commuted (EC) Fans 

EC fans have a higher motor efficiency, higher fan efficiency 

due to the aerodynamical design, modular construction 

occupying less space inside the AHU, and has built in 

variable speed capabilities to change the motor/fan speeds 

according to the room conditions which will reduce the 

energy consumption. 

 

• Replacement of Pumps 

Operating the efficiency of the pumps depend on how well 

the pump is selected keeping the required flow and head for 

a given application. When the efficiency of the pumps is 

reduced, modifications on the pumping system are 

suggested. The pumping system is inspected in detail to 

understand the reason for the poor performance. Restoring 

the efficiency includes replacement of the pumps. 

 

• Building Analytics Platform (ManassaX) 

ManassaX is a smart building analytics & energy 

optimization service that provides -through Smart AE’s 

unique Remote Operating Center- real-time connectivity to 

achieve automated, optimized, smart, green, and sustainable 

facilities. It tracks facilities' data then analyze it through 

machine learning, apply Fault detection diagnostics to 

identify problems, and finally automate actions and responses 

based on ROC Team's recommendations. This will help 

identifying energy waste and cost, carbon emissions, 

evaluation of energy efficiency improvement measures, and 

keep machine health on track with predictive maintenance. 

 

 

 

 

For more information: 

Telephone: +966 112243132 

Email: info.sa@smartae.com 

Website: www.smartae.ae 

Location: Office 24, 1st floor, Al Saif Gallery building, Imam Saud Bin 

Abdulaziz Bin Mohammed Rd, At Taawun, Riyadh 12476, Saudi Arabia 
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إلكترونية  التبديل إستبدال مراوح وحدات معالجة الهواء بمحركات   

التبديل اإللكترونية لديها كفاءة أعلى للمحرك، وكفاءة  إن المراوح ذات محركات 

أعلى للمروحة بسبب تصميم ديناميكية الهواء والبناء المعياري الذي يشغل حيزا  

المحرك   سرعة  تغيير  إمكانية  لديها  أن  كما  الهواء  معالجة  وحدة  ضمن  أقل 

 طاقة.والمروحة وفقا لظرف الحيز المكاني والذي سيؤدي إلى تخفيض إستهالك ال 

 

 إستبدال المضخات 

تعتمد كفاءة المضخة على حسن إختيارها وفقا لمتطلبات تدفق الماء والضغط لكل  

إجراء   األفضل  من  سيكون  المضخة  كفاءة  تنخفض  عندما  حدى.  على  تطبيق 

تعديالت على نظام الضخ. يتم فحص نظام الضخ بشكل شامل لمحاولة فهم سبب  

 ادة كفاءة النظام إستبدال المضخة نفسها. األداء الضعيف للمضخة. تتضمن إستع

 

     (ManassaX) منصة اكسمن  لمبنى ل  التحليالت منصة

ورفع كفاءة الطاقة في المبنى   المعلومات  هو نظام ذكي لخدمة تحليل  ة اكسمنص 

خالل   بعد    -من  عن  التشغيل  سمارت   –مركز  لشركة  والتابع  المتخصص 

أوتوميشن إينيرجي والذي يقدم إتصاال على مدار الساعة لجعل المباني مؤتمتة 

من  وتحليلها  المبنى  بيانات  بتتبع  النظام  هذا  يقوم  وذكية وخضراء ومستدامة. 

التشخيصات  بتطبيق  ويقوم  اإلصطناعي(  )الذكاء  اآللة  تعلم  منهجية  خالل 

األخطا لكشف  الخطوات الضرورية  أتمتة  ثم  ومن  المشاكل  لتحديد  وذلك  ء 

واإلستجابات وفقا إلقتراحات فريق مركز التشغيل عن بعد. يساعد هذا النظام 

على تحديد الطاقة المهدورة والتكلفة المرافقة، وإنبعاثات الكربون، وتقييم وسائل 

 .ؤيةتحسين كفائة الطاقة والحفاظ على سالمة المعدات من خالل الصيانة التنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوحدات معالجة الهواء المركزية  الهواء المتغير بكميةنظام التحكم 

(Variable Air Handling Units)  

دكتات   في  الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  تركيز  بقياس  النظام  هذا  الهواء  يقوم 

الخارجي وهواء اإلمداد وقياس تدفق الهواء الفعلي وذلك لتحسين الحد األدنى من  

. سيضمن النظام  (VAV) تدفق الهواء المطلوب عند كل صندوق تكييف طرفي

مستوى   للنظام   عاليعندئذ  فعال  أداء  مع  غرفة  كل  في  الحرارية  الراحة  من 

 اإلفتراضي للمعدات. وتكاليف صيانة أقل باإلضافة إلى زيادة العمر 

 

 

متغير السرعة المنفصل  بمكيف الهواء  الشباك مكيف هواء   إستبدال  

النوع   الهواء من  ينخفض أداء مكيف  مع الزمن كونه يستخدم    الشباكيعادة ما 

 لتحقيق محرك ثابت السرعة والذي يعمل وفقا لحالتين فقط: التشغيل والفصل وذلك  

يوفر    متغير السرعةدرجات الحرارة المطلوبة. إن إستخدام محرك التيار المستمر  

لتحسين   أكبر  تكثيف  سطح  ومساحة  منخفض،  وضجيج  للمحرك،  أكبر  فعالية 

 أو أعلى.  10.5ة إلى قيمفعالية الطاقة مؤشر 

 

 الضبط الديناميكي لنظام التحكم بمضخات مياه التبريد الثانوية  

نظام للتحكم الديناميكي بنقطة الضبط الخاصة بفرق الضغط بين ماء  اليستخدم هذا  

حرارة   درجة  نمط  على  باإلعتماد  وذلك  الراجع  التبريد  وماء  المورد  التبريد 

وتكييف  التهوية  لمعدات  التكييف  إستطاعة  على  التأثير  بدون  والشتاء  الصيف 

 الهواء. 

 

 إستبدال أجهزة اإلنارة 

بدائل أمنة     8تي    نوعمن    (LED)  ية الباعثة للضوءالثنائ توفر أجهزة اإلنارة  

وموثوقة وموفرة للطاقة مقارنة مع أجهزة اإلنارة القياسية من نوع فلوريسانت  

 . كما يمكن تركيبها بنفس الموضع بسهولة فائقة. 8تي 

من مزاياها: التقليل من تكلفة الصيانة، ووفورات الطاقة العالية، واإلنتظام العالي  

 للضوء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقا لمتطلبات التكييف د  ج التبريرا اب ح ومرا بسرعة  تحكمال  

تركيب   السرعاتيساعد  مراوح    مغير  بسرعة    أبراجعلى  التحكم  في  التبريد 

لحمل    راوحالم حمل    أبراجوفقا  بتحسس  وذلك   ، الماءالتبريد   )التشيلر(   مبرد 

مراوح   لتشغيل  المثلى  السرعة  إلختيار  المحيطين  والرطوبة  الحرارة  ودرجة 

 التبريد وذلك لتقليل إستهالك الطاقة من قبل محطة التكييف. أبراج

 

 

(شيلراتتال مبردات الماء المركزية )  النظام المتطور لتحسين محطة  

الحرارة المرغوبة شيلرات على إدارة فرق درجات  ت يساعد نظام تحسين محطة ال

ال وعدد  ت لتشغيل  التدفق  بتحسين  وذلك  وعدد    الضاغطاتشيلرات  العاملة 

شيلر. وفقا لذلك سيكون  ت شيلرات العاملة وإدارة درجة الحرارة عند مخرج الت ال

للتشغيل والصيانة ، وأداء  النظام معدات وأداء تشغيل كفؤ ، وتكاليف أقل  لدى 

 سلس. 

 

 

 

 مغير السرعة مع   (  (Screwلولبيال (شيلرتال مبرد الماء )

إستخدام   السرعةإن  إلى    مغير  ويؤدي  الكهربائية،  الطاقة  إستهالك  يخفض من 

.  ةتحكم أدق بدرجة حرارة ماء التبريد ، كما يخفض من تآكل المحرك والضاغط

 . بمغير السرعةشيلر قديم ت يمكن تحديث أي 

 

 

 المبرد بالهواء  (شيلرتال) مبرد الماء  نظام التبريد المسبق لمكثف

 (Pre-cooler) 

شيلر المبرد بالهواء مع مرور الزمن مما يؤدي  ت غالبا ما ينخفض أداء مكثف ال

وزيادة إستهالك الطاقة من قبل المكثف. يمكن إستخدام نظام    ةإلى فشل الضاغط

التبريد المسبق التبخيري خالل الطقس ذو الرطوبة النسبية المنخفضة لتقليل درجة  

 حرارة دخول الهواء إلى المكثف وبالتالي تخفيض إستهالك الطاقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وسائل حفظ الطاقة  
 

طريق وحدات معالجة الهواء النقيلطلب عن حسب االتحكم بالتهوية    

يقوم نظام التحكم بالتهوية حسب الطلب بتحسين أداء التكييف وذلك بواسطة التحكم  

الحيز   في  الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  وتركيز  اإلشغال  لمستوى  وفقا  بالتهوية 

 المكاني وذلك بدون التأثير على متطلبات جودة الهواء الداخلي وفقا لمعيار آشريه:   

ASHRAE62.1  

 من الميزات اإلضافية لهكذا نظام سهولة إدارة وضبط نظام التحكم. 

 

 

    (RTU)  بوحدات التكييف الكاملة والمنفصلة نظام التحكم الذكي

ولتحسين تدفق    ةلتنظيم سرعة الضاغط  RTU  نوعتستخدم الوحدات الذكية من  

خالل   من  التكييف  من  الداخلي  المكاني  الحيز  حاجة  تحقيق  لضمان  الهواء 

مع   التكييف  إستطاعة  بتخفيض  النظام  يقوم  التكييف.  حمل  مطابقة  تكنولوجيا 

 الحموالت األقل وبالتالي زيادة العمر اإلفتراضي لوحدات التكييف.

 

 

معالجة الهواء التحكم األمثل بالتكييف لوحدات  نظام   

يستخدم نظام التحكم بالتكييف في وحدات معالجة الهواء لتعديل سرعة المروحة  

الداخلة وموقع   الهواء  الهواء وتحقيق   رك محوكمية  تدفق  لتحسين  الهواء وذلك 

 أقصى قدر من وفورات الطاقة. 

وفقا   التكييف  من خالل سهولة ضبط  الحرارية  الراحة  ستتحسن  لذلك  كنتيجة 

 . لمستخدمينالحاجات 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات: 

 112243132 966+الهاتف: 

 info.sa@smartae.com   البريد االلكتروني:

 www.smartae.aeالموقع االلكتروني: 

بناية السيف غاليري, شارع االمام سعود  بن عبدالعزيز بن محمد,  , الطابق االول,  24مكتب    العنوان:

 التعاون, الرياض, السعودية 
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