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भूगमका
र्ल तथा ऊर्ाा आयोिको सशिवालयले िेपालमा ऊर्ाा सम्बन्धी तथयािंकको सिं कलि तथा ववश्लेषण
ििे काम िर्दाछ ।वविेषत: सशिवालयको ऊर्ाा महािाखाले यस क्षेत्रको तथयािंक सिं कलि, ववश्लेषण,
र ऊर्ाा

सम्बन्धी आिामी योर्िाका कामहरु िरररहे को छ। असीम प्रयास र श्रोतहरुकासाथ

सशिवालयले राविय ऊर्ाा िीगत,२०७०, ऊर्ाा र्दिाि, २०५० र ऊर्ाा क्षेत्र सारािंि प्रगतवेर्दि (Energy
sector synopsis report) तयार ियो। यी सबै िीगत तथा र्दिािहरुमा ऊर्ााको माि प्रक्षेपण िररएको
छ। ऊर्ााको माि प्रक्षेपण र्दे िको भववष्यमा िररिे ऊर्ाा सम्बन्धी योर्िाहरुको लागि आवश्यक
हुन्छ।
अथातन्त्रका ववववध क्षेत्रहरुमा ऊर्ााको र्दक्ष प्रयोिको सुगिशितता ऊर्ाा आवश्यकतािुसार पूगता भए
िभएको मापि ििे एउटा और्ार हो। यस सन्र्दभामा सशिवालयले घरायसी क्षेत्रको ऊर्ाा पररक्षण
गिर्दे शिकाको तयार िरे को हो। यो गिर्दे शिकाले घरायसी क्षेत्रमा ऊर्ाा र्दक्षताका तररकाहरु अपिाई
गतिमा खे र र्ािे ऊर्ाा घटाउि मद्दत ििे आिा राखे को छ।
यो घरे लु क्षेत्रको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका िेपाल सरकार, र्ल तथा ऊर्ाा आयोिको
सशिवालयले तयार िरे को हो। ववगभन्न मुलक
ु हरुमा िररएका अध्ययिहरुले घरे लु क्षेत्रमा उल्लेख्य
ऊर्ाा र्दक्षता सुधारका अवसरहरु रहे को र्दे खाएका छि्। यी सुधारका उपायहरु कम लिािी पिे
खालका छि्। यी ऊर्ाा र्दक्षता सुधारका उपायहरुमा क्षेत्र वविेष तथा क्रस-कवटङ र्दुबै ववगधहरु

समावेि िररएका छि्। घरपररवारहरु सधैँ ऊर्ाा र्दक्षता सुधारका सिं भाविाहरुप्रगत सतका रहँर्दैिि्
र उपायहरु अवलम्बि िर्दै िि्। ऊर्ाा पररक्षण ििुा यी सिं भाविाहरुको पवहिाि ििे पवहलो

पाईलाहरु मध्ये एक हो। घरपररवारहरुमा आफ्िा उपकरणहरुका लागि प्रभावकारी ऊर्ाा पररक्षण

ििे क्षमता हुँर्दैि। िेपाल सरकारका िीगत तथा कायाक्रमहरु ऊर्ाा र्दक्षतामा सुधार िरे र ऊर्ाा
बित ििे उद्देश्य राख्र्दछि्। वविेषिरी घरायसी क्षेत्रको लागि ऊर्ाा र्दक्षता सुधारका लागि प्राववगधक
र्ािकारीहरु उपलब्ध छै िि्। ऊर्ाा र्दक्ष उपकरण र अभ्यासहरु तयार िरी हरे क घरपररवारहरुमा
र्ािकारी तथा सिेतिा प्रर्दाि िररिु पर्दाछ।
यो ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिकाले ऊर्ाा पररक्षणकतााहरु, ऊर्ाा व्यवस्थापकहरु र घरायसी क्षेत्रमा ऊर्ाा
सिं रक्षण िगतववगधमा सहभािी सबै सरोकारवालाहरुलाई मािार्दिाि ििा िरणबद्ध ववगधहरु प्रर्दाि ििे
आिय राखे को छ। ऊर्ाा पररक्षणका महत्वपूण ा पक्षहरु ऊर्ाा उपयोि ििे उपकरणहरुको तागलका
बिाउिु र ऊर्ाा उपयोिको मापि ििु,ा ऊर्ाा खपत र खिाको ववश्लेषण ििु,ा मापर्दण्ड कायम ििु,ा
ऊर्ाा उपयोिको िमुिा ववश्लेषण ििु,ा ऊर्ाा र्दक्षताका अवसरहरु पवहिाि ििु,ा लाित-बित ववश्लेषण
ििु,ा ऊर्ाा पररक्षण प्रगतवेर्दिहरु तयार ििुा र पररक्षण पिातका िगतववगधहरु सिं िालि ििुा हुि।
्
यो गिर्दे शिकाले ऊर्ाा पररक्षणकतााहरुलाई व्यवशस्थत तररका अिुिरण िर्दै गबिा कुिै झन्झट घरे लु
उपकरणहरुको ऊर्ाा पररक्षण सिं िालि ििा सहयोि ििेछ।
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सारािंि

घरे लु क्षेत्रको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिकाले बितका अवसरहरु पत्ता लिाउिुका साथै लाित र
ऊर्ाा खपत घटाउि पवहिाि िररएका बितका ववकल्पहरु कायाान्वयि ििा व्यवशस्थत तररकाबाट
ऊर्ाा पररक्षण सिं िालि ििा मािार्दिाि िर्दाछ। यसले ऊर्ाा र्दक्षता र बर्ारमा उपलब्ध ऊर्ाा र्दक्ष
उपकरणका साथै प्रववगधमा आएको पररवतािको बारे मा घरपररवारका सर्दस्यहरुमा र्ििेतिा र्िाउिे
लक्ष्य पगि राख्र्दछ। यो गिर्दे शिका अपिाउिाले ऊर्ाा उपयोि र काबाि उत्सर्ाि घटाउि व्यवशस्थत
तररकाबाट मद्दत ििेछ, ऊर्ाा र्दक्षता प्रवद्धाि ििा एउटा खाका प्रर्दाि ििे छ र ऊर्ाा बितका
अवसरहरुको पवहिाि तथा कायाान्वयि समेत िराउिेछ। यो गिर्दे शिका राविय सिं स्थाहरुले ऊर्ाा
र्दक्षताको प्रवद्धािको लागि सिं स्थाित व्यवस्था तथा क्षमता सुदृढ पािे रणिीगत, िीगत तथा ववगधहरुको
गसफाररस ििा पगि प्रयोि ििा सक्र्दछि्।
यो ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका तयार ििे क्रममा िेपालमा प्रयोि िररिे ववगभन्न घरे लु उपकरणहरुको
ऊर्ाा पररक्षण िरी ऊर्ाा खपतको आधाररे खा स्थावपत िररएको हो। ती ववगभन्न उपकरणहरु एयर
कशन्डसिर, पिं खा, इन्डक्सि वहटर, बत्तीहरु, ओभि, रे विर्ेरेटर, राइस कुकर, लुिा धुिे मेशिि, वाटर

वहटर र पािी तान्ने पम्प हुि।
् अध्ययिको क्रममा राविय, क्षेत्रीय र ववश्वव्यापी ऊर्ाा र्दक्षता
अभ्यासहरुको सगमक्षा िररएको गथयो। िहरी क्षेत्रमा मागिसहरु शिशक्षत र ऊर्ाा र्दक्षताका बारे मा
सिेत भए पगि उिीहरु अझै पुरािा र ऊर्ाा र्दक्षता िभएका उपकरणहरु प्रयोि िर्दाछि्। ऊर्ाा
पररक्षण िर्दाा मागिसहरु सस्ता उत्पार्दिहरु खररर्द ििे र ऊर्ाा र्दक्षता िभएका उपकरणहरुले ििे
ऊर्ाा खपतको लाितलाई ध्याि िदर्दिे िरे को र्दे शखन्छ।
सरकारको प्रष्ट िीगत तथा गियमको अभाव र ऊर्ाा र्दक्षता भएका उपकरणहरुको प्रयोि िहुिक
ु ो
मुख्य बाधक भएको पवहिाि िररएको छ। यसका साथै सिं स्थाित सिं रििा, र्ििेतिा र लिािीको
अभाव ऊर्ाा र्दक्षता ववगधहरुको कायाान्वयिमा बाधकको रुपमा काम ििे प्रमुख कारणहरु हुि।
्
यी बाधाहरु हटाउि प्रष्ट रुपमा पररभावषत ऊर्ाा र्दक्षता िीगतहरु र ऊर्ाा र्दक्षतामा गिर्ी लिािी
प्रोत्सावहत ििा आगथाक प्रोत्साहि हुि ु र्रुरी र्दे शखन्छ।
ऊर्ाा र्दक्षताको सुधारका लागि न्यूि वा गबिा कुिै लाितका ववगधहरुको कायाान्वयिद्वारा उल्लेख्य
अवसरहरु उपलब्ध छि्। गिशित उपकरणको लागि स्थलित अध्ययिको क्रममा अवलोकिमा
आधाररत केही ऊर्ाा र्दक्षता प्राप्त ििे उपायहरु गसफाररस िररएका छि्। ती ववगधहरु अपिाएर
उपकरण धिीहरु ऊर्ाा र्दक्षता प्राप्त ििा तफा लाग्ि सक्र्दछि्। यस गिर्दे शिकामा उपकरण सम्बन्धी
र्ािकारी, िणिाका लागि िुत्रहरु र ऊर्ाा पररक्षण प्रगतवेर्दि तयारीको लागि रुपरे खा पगि समावेि
िररएको छ।

ii

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

आभारोशि
र्ल तथा ऊर्ाा आयोिको सशिवालय “घरायसी क्षेत्रको ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका” तयारी ििे क्रममा
सिं लग्ि ववगभन्न घरायसी क्षेत्रहरुलाई धन्यवार्द व्यि ििा िाहन्छ। यो अध्ययि काया वहाँहरुको
सहयोि गबिा सम्पन्न हुि सक्र्दै िथयो।
स्थलित भ्रमण र प्रगतवेर्दि तयारीका क्रममा योिर्दाि पुयााउिु हुिे यस सशिवालयका टोली
सर्दस्यहरुप्रगत पगि सशिवालय आभारी छ। यस प्रगतवेर्दिको तयारीको क्रममा प्रगतवक्रया तथा सुझाव
दर्दिुहि
ु े सिं िठि, ववज्ञ तथा ब्यशिहरुप्रगत सशिवालय कृतज्ञता व्यि िर्दाछ। यसबाहे क यस कायाका

र्दौराि परामिा गलइएका सिं िठिहरुका ववज्ञहरुप्रगत समेत सशिवालय हादर्दाक कृतज्ञता व्यि िर्दाछ।
यो “घरायसी क्षेत्रको ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका” तयार ििे परामिार्दातृ सिं स्था गिफ कन्सल्टे न्सी
प्रा.गल. र यस कायामा सिं लग्ि सम्पूण ा ववज्ञहरुप्रगत र्ल तथा ऊर्ाा आयोिको सशिवालय वविेष
आभार प्रकट िर्दाछ।
र्ल तथा ऊर्ाा आयोिको सशिवालय,
गसिं हर्दरबार, काठमाण्डौं।
वव.सिं . २०७७ साल असोर्

iii

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

सामाग्री तागलका
भूगमका .................................................................................................................................... i
सामाग्री तागलका ..................................................................................................................... iv
तागलका सू िी ....................................................................................................................... viii
सिं क्षेवपकरण ............................................................................................................................ ix
पररच्छे र्द १: पररिय .................................................................................................................. 1
१.१ पृष्ठभूगम ....................................................................................................................... 1
1.2 घरायसी क्षेत्रहरुमा खपत हुिे ऊर्ााका प्रकार .............................................................. 2
1.३ िेपालमा ववितका र ववद्यमाि ऊर्ाा र्दक्षता
1.४ िेपालमा ऊर्ाा र्दक्षता

सम्बन्धी िगतववगधहरु ............................... 2

सम्बन्धी िीगत तथा कािूिहरु .................................................. 2

1.४.1 औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६ ...................................................................................... 2
1.४.2 औद्योगिक िीगत, २०६७ .................................................................................................. 3
1.4.3 राविय ऊर्ाा र्दक्षता रणिीगत, २०७५ .............................................................................. 3

पररच्छे र्द २: ऊर्ाा पररक्षण र ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत ..................................................................... 5
२.१ ऊर्ाा पररक्षण ............................................................................................................. 5
2.2 ऊर्ाा पररक्षणका फायर्दाहरु......................................................................................... 5
2.3 ऊर्ाा पररक्षणका प्रकारहरु .......................................................................................... 6
2.4 ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत .................................................................................................... 7
पररच्छे र्द ३: घरे ल ु उपकरणहरुको पररिय .............................................................................. 11
३.१

वातािुकुलि प्रणाली ............................................................................................. 11

३.१.१

सामान्य र्ािकारी ........................................................................................................... 11

३.१.३ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध एयर कशन्डसिर .............................................................. 12
३.१.४ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................. 12
३.२.१ सामान्य र्ािकारी ................................................................................................ 13
३.२.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पिंखाहरु .......................................................................... 13
३.२.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................ 14
३.३

इन्डक्सि वहटर (Induction Heater) ................................................................... 14

iv

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

३.३.१ सामान्य र्ािकारी ............................................................................................... 14
३.३.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध इन्डक्सि वहटर.............................................................. 14
३.३.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) .................................15
३.४

प्रकाि प्रणाली (Lighting System) .......................................................................15

३.४.१ सामान्य र्ािकारी ................................................................................................15
३.४.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध बत्तीका प्रकारहरु ............................................................ 16
३.४.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................. 16
३.५

माइक्रोवेभ ओभि (Microwave Oven)................................................................ 18

३.५ .१ सामान्य र्ािकारी ............................................................................................... 18
३.५.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध ओभि ............................................................................ 18
३.५.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................ 18
३.६.१ सामान्य र्ािकारी ............................................................................................... 19
३.६.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पािी पम्पहरु ................................................................. 19
३.६.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................ 19
३.७

रे विर्ेरेटर (Refrigerators) ................................................................................ 20

३.७.१ सामान्य र्ािकारी ............................................................................................... 20
३.७.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध रे विर्ेरेटरहरु ................................................................. 20
३.७.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................. 21
३.८

राइस कुकर (Rice cooker) ................................................................................ 21

३.८.१ सामान्य र्ािकारी ................................................................................................ 21
३.८.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध राइस कुकर ................................................................... 21
३.८.३ गिशित ऊर्ाा खपत ............................................................................................ 21
३.९

लुिा धुिे मेशिि (Washing Machine) .................................................................22

३.९.१ सामान्य र्ािकारी ................................................................................................22
३.९.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध लुिा धुिे मेशिि ..............................................................22
३.९.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) .................................22
३.१०

पािी वहटर (Water Heater)................................................................................. 23

v

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

३.१०.१ सामान्य र्ािकारी ............................................................................................... 23
३.१०.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पािी वहटर ...................................................................... 23
३.१०.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC) ................................ 23
पररच्छे र्द ४: ऊर्ाा र्दक्षताका अवसरहरु (ENERGY EFFICIENCY OPPORTUNITIES)....... 25
४.१

वातािुकुलि प्रणाली (Air-Conditioning System) ................................................ 25

४.१.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: एयर कशन्डसिर ........................................... 25
४.१.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) .................................. 25
४.२

र्दगलि पिं खा (Ceiling Fan) .................................................................................. 26

४.२.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: र्दगलि पिं खा ..................................................... 26
४.२.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) .................................... 26
४.३

इन्डक्सि वहटर (Induction Heater)................................................................... 27

४.३.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: इन्डक्सि वहटर.............................................. 27
४.३.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) .................................. 27
४.४

बत्तीहरु (Lighting Fixtures).............................................................................. 28

४.४.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: बत्तीहरु ......................................................... 28
४.४.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) ................................... 28
४.५

माइक्रोवेभ ओभि (Microwave Oven) ............................................................... 29

४.५.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: माइक्रोवेभ ओभि ........................................... 29
४.५.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) ................................... 29
४.६

पम्प प्रणाली (Pumping System) ....................................................................... 30

४.६.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: पम्प (Check List for Energy audit: Pump) ... 30
४.६.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) .................................. 30
४.७

रे विर्ेरेटर (Refrigerators) ................................................................................. 31

४.७.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: रे विर्ेरेटर....................................................... 31
४.७.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) .................................... 31
४.८

राइस कुकर (Rice cooker) ................................................................................ 32

४.८.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: राइस कुकर ................................................... 32

vi

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

४.८.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) ................................... 32
४.९

लुिा धुिे मेशिि (Washing Machine)................................................................. 33

४.९.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: लुिा धुिे मेशिि .............................................. 33
४.९.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) ................................... 33
४.१०.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: पािी वहटर .................................................... 34
४.१०.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities) ................................. 34
Annexes .............................................................................................................................. 35
Annex 1: ऊर्ाा पररक्षण उपकरणहरुको वववरण (Energy Audit Equipment Details) .......... 35
Annex 2: एयर कशण्डसिरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ ..................................... 38
Annex 3: र्दगलि पिं खाको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ.............................................39
Annex 4: इन्डक्सि वहटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ .....................................40
Annex 5: बत्तीहरुको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ ................................................. 41
Annex 6: ओभिको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ ................................................... 42
Annex 7: रे विर्ेरेटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ ............................................. 43
Annex 8: राइस कुकरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ ......................................... 44
Annex 9: लुिा धुिे मेशििको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ .................................... 45
Annex 10: पािी वहटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ .......................................... 46
Annex 11: पम्पको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ .................................................... 47
References .........................................................................................................................48

vii

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

तागलका सू िी
Table 1: Generally available capacities of ACs in domestic market ................................... ११
Table 2: Specific energy consumption of 1.5 Ton Air Conditioner .................................... ११
Table 3: Specific energy consumption of 2 Ton Air Conditioner ....................................... ११
Table 4: Specific Parameter of Ceiling Fan ....................................................................... १२
Table 5: Specific Energy Consumption of Ceiling Fan ...................................................... १२
Table 6: Specific Energy Consumption of Induction Heater .............................................. १३
Table 7: Available Lighting Fixture in Nepal .................................................................... १४
Table 8: Incandescent Lamps ............................................................................................ १४
Table 9: Fluorescent tube Lamps ....................................................................................... १४
Table 10: CFL Lamps ....................................................................................................... १५
Table 11: LED Lamps ....................................................................................................... १५
Table 13: Specific Energy Consumption of Oven .............................................................. १६
Table 14: Specific Energy Consumption of Water Pump ................................................... १७
Table 15: Specific Energy Consumption of Refrigerator.................................................... १८
Table 17: Specific Energy Consumption of Rice Cooker ................................................... १९
Table 18: Specific Energy Consumption of Washing Machine ........................................... २०
Table 19: Specific Energy Consumption of Water Heater .................................................. २०

viii

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका
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AC & DC

- Alternating Current & Direct Current

%

- Percent

AC

-

Air Conditioner

AEPC

-

Alternative Energy Promotion Centre

BAS

-

Building Automation System

C

-

Celsius

CFL

- Compact Fluorescent Lamp

CO

-

Carbon monoxide

CO2

-

Carbon dioxide

DANIDA

-

Danish International Development Agency

EE

-

Energy Efficiency

EMR

- Electromagnetic Radiation

ENCON

- Energy Conservation

ENMS

-

Energy Management System

ENPI

-

Energy Performance Indicators

ESCO

-

Energy Service Company

ETFC

-

E-Trade Financial Corporation

F

-

Fahrenheit

FTL

-

Fluorescent Tube Light
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-

German International Corporation
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- General Lighting Service

GON

-

HF

- High Frequency

HP

- Horse Power

HP

-

Horse Power

HPMV

-

High Pressure Mercury vapour

HPSV

- High Pressure Sodium Vapour

HZ

-

Hertz

IDA

-

International Development Association

IEMP

-

Industrial Energy Management Project

IPPS

-

Independent Power Producers

IR

- Infrared Radiation

IR

-

Government of Nepal

Infra-Red
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ISO

-

International Organization for Standardization

KG

-

Kilogram

kVA

- kilovolt-Ampere

kVAR

- kilovolt-Ampere Reactive

kW

- kilowatt

kWh

- kilowatt hour

L

-

LED

- Light Emitting Diode

LPG

- Liquefied Petroleum Gas

LPH

-

Liter Per Hour

LPSV

-

Low Pressure Sodium Vapour

M3

- Square Cube

MM

- Millimetre

MMWG

-

Millimetre Water Gauge

MOEWRI

-

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

MOICS

-

Ministry of Industry, Commerce and Supplies

NEA

-

Nepal Electricity Authority

NEEAP

-

Nepal Energy Efficiency Action Plan

NEEP

-

Nepal Energy Efficiency Program

NRs/NPR

- Nepali Rupees

O2

-

Oxygen

OEES

-

Office for Energy Efficiency Service

PF

-

Power Factor

RE

-

Renewable Energy

RPM

-

Revolution Per Minute

S. N./ S. NO

-

Serial number

SEC

-

Specific Energy Consumption

TDS

-

Total Dissolved Solid

TV

-

Television

UNESCAP

-

United Nations Economics and Social Commission for Asia and the
Pacific

UNIDO

-

United Nations Industrial Development Organization

UV

- Ultraviolet

VA

-

Volt-Ampere

W

-

Watts

Litre
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WECS

- Water Energy Commission Secretariat

Wh

- Watt hours
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पररच्छे र्द १: पररिय
१.१ पृष्ठभूगम
यस ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिकाको आधारभूत ् उद्देश्य िेपालका घरे लु क्षेत्र (घरपररवार) हरुलाई मापर्दण्ड
गिधाारण/ऊर्ाा पररक्षण/मुल्यािंकि प्रवक्रयाको बारे मा ज्ञाि दर्दिे र घरे लु उपकरणहरुमा हुि सक्िे ऊर्ाा
बितका अवसरहरुको पवहिाि र कायाान्वयि ििे प्रवक्रयामा मािार्दिाि ििुा हो। यो गिर्दे शिकाले घरे ल ु
उपकरणहरुमा ऊर्ाा र्दक्षताका उपकरण र प्रववगधका बारे मा उपयोिी र्ािकारी दर्दिे समेत उद्देश्य
राख्र्दछ।
यस ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिकामा गिम्ि मूख्य वविेषताहरु रहे का छि्:


व्यवशस्थत तररकाबाट ऊर्ाा उपयोि र काबाि उत्सर्ाि घटाउिे उपायहरु;



ऊर्ाा उपयोिको मापर्दण्ड गिधाारण, मापि, प्रगतवेर्दि र राय सुझाव दर्दि मािागिर्दे ि ििे;



बतामाि ऊर्ाा उपयोिको शस्थगतको स्पष्ट शित्रण ििे र्सको आधारमा ियाँ लक्ष्य साध्ि
सवकयोस्;



ियाँ ऊर्ाा-र्दक्ष प्रववगध र उपायहरुको कायाान्वयिलाई प्राथगमकता दर्दि र त्यसको मुल्याङ्कि
ििे;




सबै आपूगता श्रिं ृखलाहरुमा ऊर्ाा र्दक्षताको प्रवद्धािका लागि खाका प्रर्दाि ििे;

ऊर्ाा खपत ििे उपकरणहरुको सर्दुपयोि िर्दै ममात-सिं भार खिा घटाउिे, सिं भाविा पवहिाि
वा क्षमता बृवद्ध ििे ;



ववद्यमाि ऊर्ाा र्दक्ष उपकरण र प्रववगधहरुको बारे मा उपयोिी र्ािकारी प्रर्दाि ििे;



ऊर्ाा वितका अवसरहरुको पवहिाि र कायाान्वयि ििे;



आफ्िा उत्कृष्ट अभ्यासहरुलाई पालि िरी वातावरणको रक्षा ििा सरोकारवालाहरुलाई कपोरे ट
प्रगतबद्धता र्दे खाउिे;



ववश्व बर्ारमा ग्रीि ट्रेडका अवरोधहरुलाई सामिा ििा

सम्बशन्धत गियामक आवश्यकताहरु

पुरा ििे।

यस गिर्दे शिकाले घरे ल ु इकाइहरुलाई ऊर्ाा र्दक्षताका अवसरहरुको पवहिाि ििे रणिीगतको ववकास
ििा र ववकल्पहरुको कायाान्वयि ििा काया योर्िाहरुको ववकास ििा िरणबध्र्द रुपमा सल्लाह प्रर्दाि
िर्दाछ। यो ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका ऊर्ाा र्दक्षताको प्रवद्धाि िरररहे का रावियस्तरका सिं स्थाहरुले पगि
आफ्िा कायाालयहरुमा योर्िाहरु, िीगतहरु तथा सँस्थाित व्यवस्थापि तथा क्षमताहरु सुदृढ ििे
उपायहरु गसफाररस ििा प्रयोि ििा सक्र्दछि्। यो गिर्दे शिकाले राविय ऊर्ाा र्दक्षता सिं िठिका
सम्बशन्धत गिणायकतााहरुलाई तय ििुा पिे मािाहरु, अिुिरण ििुा पिे प्रवक्रयाहरु र

सम्बशन्धत

सरकारहरुले तय िरे का ऊर्ाा र्दक्षताका लक्ष्यहरु प्राप्त ििा ववगभन्न सरोकारवालाहरुबीि गसर्ािा ििुा
पिे तालमेलको लागि सल्लाह प्रर्दाि िर्दाछ।
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ऊर्ाा र्दक्षताका लक्ष्यहरु प्राप्त ििा अिुिरण ििा सवकिे एउटा ववश्लेषणात्मक ढाँिा प्रस्तुत ििुा यो
गिर्दे शिकाको आिय हो। यसले ऊर्ाा र्दक्षताको प्रवद्धाि एउटा िक्रीय प्रवक्रया हो भन्ने तथयमागथ
प्रकाि पार्दाछ।
1.2 घरायसी क्षेत्रहरुमा खपत हुिे ऊर्ााका प्रकार
घरायसी क्षेत्रहरुले ववद्युतीय र तापीय र्दुबै ऊर्ााको प्रयोि िर्दाछि्। ववद्युत सरकारी स्वागमत्वको सिं स्था
िेपाल ववद्युत प्रागधकरणबाट आपूगता िररन्छ भिे मुख्य तापीय ऊर्ााको स्रोत भारत र तेस्रो मुलक
ु बाट
आयात िररन्छ। पेट्रोगलयम पर्दाथा िेपाल आयल गििमद्वारा आयात तथा ववतरण िररन्छ। िेपाल
आयल गििम: उद्योि, बाशणज्य तथा आपूगता मन्त्रालय अन्तिात पर्दाछ। मुख्यतया प्रयोि हुिे तापीय
इन्धि एल.वप.र्ी. र मट्टीतेल हो र्ुि भारतबाट आयात िररन्छ।
1.३ िेपालमा ववितका र ववद्यमाि ऊर्ाा र्दक्षता सम्बन्धी िगतववगधहरु
िेपालमा ऊर्ाा र्दक्षता सम्बन्धी अध्ययि वव.सिं . 2041/42 र्दे शख िुरु भएको भएतापगि सघि रुपमा
यसको अध्ययि भिे वव.सिं . 2055/56 र्दे शख वव.सिं . २०61/62 मा मात्र भएको र्दे शखन्छ। यस
अवगधमा व्यावसावयक इकाईको ऊर्ाा पररक्षण, ऊर्ाा र्दक्षता सम्बन्धी तागलम र र्ििेतिा अगभबृवद्धका
साथै उद्योिहरुमा ऊर्ाा र्दक्षताका लागि ऋण व्यवस्थापि र्स्ता कायाहरु भएका गथए। तत् पिात,
वव.सिं . २०65/66 र्दे शख वव.सिं . २०67/68 सम्म िेपाल ववद्युत प्रागधकरण अन्तिात ववद्युतको माि
व्यवस्थापि, ऊर्ाा पररक्षण, ववद्युत भार सम्बन्धी वववरणको अध्ययि, ऊर्ाा र्दक्षताको प्रवद्धािका लागि
िीगतित सुझावको साथै परम्पराित बत्तीहरुलाई ऊर्ाा र्दक्ष बत्तीद्वारा प्रगतस्थापि ििे र्स्ता केही
प्रभावकारी कायाहरु िररएका गथए।

1.४ िेपालमा ऊर्ाा र्दक्षता सम्बन्धी िीगत तथा कािूिहरु
िेपालको सिं ववधाि, २०७२ को धारा ५१ (छ) ३ मा “िववकरणीय ऊर्ााको उत्पार्दि र ववकास िर्दै
िािररकका आधारभूत ् आवश्यकता पररपूगताका लागि सुपथ तथा भरपर्दो ऊर्ााको आपूगता सुगिशित ििे
तथा ऊर्ााको समुशित प्रयोि ििे ” भिी उल्लेख िररएको छ।ऊर्ाा र्दक्षतासिं ि

सम्बशन्धत अन्य िीगत

तथा कािूिहरु गिम्ि बमोशर्मका रहे का छि्।
1.४.1 औद्योगिक व्यवसाय ऐि, २०७६
यस ऐिको पररच्छे र्द ५, र्दफा २४ “थ” मा “उर्ाा र्दक्षता अगभवृवद्ध िरी उर्ाा खपत घटाउि सघाउ
पुयााउिे यन्त्र वा उपकरणमा लिािी िरे को सम्पूण ा खिा आयकर प्रयोर्िको लागि कट्टा ििा पाउिे
छ ”भिी उल्लेख िररएको छ । साथै सोही ऐिको र्दफा २९ “ख” अिुसार उद्योिले आफ्िो प्रयोर्िको

लागि उत्पार्दि िरे को ववद्युतमा प्रिगलत कािूि बमोशर्म लाग्िे र्दस्तुर वा रोयल्टी िलाग्िे र र्दफा २९
“ि” अनुसार उद्योिले आफ्िो प्रयोर्िको लागि उत्पार्दि िरे को ववद्युत बढी भई गबक्री ििा िाहे मा
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गबक्री िररिे ववद्युतको पररमाणमा आपसी सहमगतबाट कायम भएको र्दरमा प्रिगलत कािूि बमोशर्म
गबक्री ििा सवकिे व्यवस्था रहे को छ।
1.४.2 औद्योगिक िीगत, २०६७
औद्योगिक िीगत, २०६७ को उद्देश्य ७.३ मा “िववितम प्रववगध एविं वातावरणमैत्री उत्पार्दि प्रवक्रयालाई
प्रयोि िरी उद्योि व्यवसायलाई दर्दिो एविं भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थावपत ििे ” उल्लेख भएको छ।उि
उद्देश्य प्रागप्तको लागि आफ्िै लाितमा वातावरण-मैत्री र ऊर्ाा बित प्रववगध प्रयोि ििे उद्योिहरुलाई
प्राववगधक तथा आगथाक सहायता उपलब्ध िराइिे र हररत उद्योिको प्रवद्धाि तथा स्थावपत उद्योिलाई
प्रर्दूषणमुि र िून्य काबाियुि तुल्याउि वविेष उपाय अबलम्बि िररिे िीगत रहे को छ।औद्योगिक
अिुसन्धाि तथा ववकास, वातावरण सिं रक्षण र स्वच्छ उत्पार्दि प्रववगध तथा प्रवक्रयामा सघाउ पुयााउि

ँ ा १७.११ अिुसार कुिै
सहुगलयत तथा सुववधाको व्यवस्था िररिे रणिीगत रहे को छ।यस िीगतको बुर्द

उद्योिले ऊर्ाा खपत घटाउि सघाउ पुयााउिे यन्त्र उपकरणमा लिािी िरे को खिा, प्रर्दूषण गियन्त्रण
ँ ीित खिा, प्रववगध र प्रवक्रयामा भएको
र वातावरणमा कम असर पािे पद्धगतको र्डािमा भएको पूर्

खिा आयकर प्रयोर्िको लागि खिा कट्टा ििा पाइिे सुववधा र सहुगलयत प्रर्दाि िररिे व्यहोरा समेत

ँ ा १७.३२ अिुसार उद्योिले आफ्िै प्रयोर्िको लागि उत्पार्दि
उल्लेख रहे को छ। सोही िीगतको बुर्द
िरे को ववद्युतमा रोयल्टी लाग्िे छै ि। साथै उद्योिले ववद्युत िशि ववक्री ििा िाहे मा बर्ारमा प्रिगलत
र्दरमा राविय गग्रडमा र्ोड्ि दर्दिे व्यवस्था िररिे छ।
1.4.3 राविय ऊर्ाा र्दक्षता रणिीगत, २०७५
िेपाल सरकार ऊर्ाा, र्लश्रोत तथा गसिं िाइ मन्त्रालयले राविय ऊर्ाा र्दक्षता रणिीगत, २०७५ तयार
िरे को छ। यस रणिीगतले सि् २००० र्दे शख सि् २०१५ सम्म प्रगत वषा ०.८४% रहे को औषत
ऊर्ाा र्दक्षतामा सुधारको र्दरलाई सि् २०३० सम्म

र्दोब्बर िरी प्रगत वषा १.६८% पुयााउिे लक्ष्य

राखे को छ।ऊर्ााको र्दक्ष प्रयोिले ऊर्ाा अभाव घटाउिे, ऊर्ााको सहर् पहुँि र ऊर्ाा सुरक्षामा सहयोि
पुयााउिे, वातावरणीय सन्तुलि र स्वास्थयमा सकरात्मक सुधार ििे उद्देश्य रहे को छ।
सो रणिीगतमा उि उद्देश्य हागसल ििाको गिशम्त गिम्ि बिोशर्मका रणिीगत उल्लेख रहे को छः


िीगत गिमााण र्दे शख उपभोिाहरुको स्तरसम्म ऊर्ाा र्दक्षता

सम्बन्धी िेतिा र्िाउिे।



ऊर्ाा र्दक्षताका लागि आवश्यक श्रोत व्यवस्थापि, श्रोत पररिालि, पूवााधार ववकास र मािव
श्रोत ववकासका लागि िीगतित, कािूिी र सिं स्थाित खाका स्थापिा ििे।



ऊर्ाा र्दक्षताका लागि स्थावपत अन्तरााविय र क्षेत्रीय मापर्दण्डमा आधाररत राविय मापर्दण्डको
ववकास ििुक
ा ा साथै ऊर्ाा र्दक्षता मापिका लागि उपकरण र साधिहरुको ववकास ििे।



सामाि तथा से वाहरुको उत्पार्दिका लागि आवश्यक ऊर्ााको खपत न्यूगिकरणद्वारा से वा तथा
उत्पार्दिहरु लाित प्रभावी र प्रगतस्पधी बिाउिे।



ऊर्ाा बित िरे र ऊर्ाा आयात घटाउिे।
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१.४.४ र्ैववक ऊर्ाा रणिीगत, २०७३
यस रणिीगतले परम्पराित तररकाले प्रयोि हुँर्दै आएको र्ैववक ऊर्ाालाई आधुगिक, दर्दिो तथा स्वच्छ
ऊर्ााको रुपमा ववकास िरी यसको पहुँिमा वृवद्ध ििे तथा वातावरण सिं रक्षणमा योिर्दाि पुयााउिे लक्ष्य
गलएको छ।र्ैववक ऊर्ााको उत्पार्दि र प्रयोिमा

र्दक्षता र प्रभाकारी अगभवृवद्ध ििे रणिीगतको लागि

गिम्ि बमोशर्मका कायािीगत उल्लेख िररएको छ।


र्ैववक ऊर्ााका आधुगिक र वकफायती प्रववगधहरु (वायोग्यास, सुधाररएको ि ुलो, ग्यागसफायर,
गिकेट, पेलेट, औद्योगिक बोइलर, कोर्ेिेरसि, फोहरबाट ऊर्ाा आदर्द) को अध्ययि अिुसन्धाि
िरी सम्भाव्यता पवहिाि, लक्ष्य, (धुवा धुलो उत्सर्ाि लिायतको) स्तर तथा मापर्दण्ड गिधाारण,
िुणस्तर गियन्त्रण, सुधार तथा प्रववगध ववकास ििा प्राववगधक तथा आगथाक सहायता उपलब्ध
िराउिे।



र्ैववक ऊर्ााको प्रभावकारी एविं र्दक्ष उपयोि तथा आधुगिक र वकफायती प्रववगधहरुका ववस्तारका
लागि स्थािीय सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा र्ििेतिा एविं प्रवाद्धिात्मक कायाक्रमहरु
सिं िालि ििे।



र्ैववक ऊर्ााको व्यावसायीकरणका लागि उपयुि प्रणाली र बर्ारको ववकास ििे तथा उत्पादर्दत
र्ैववक ऊर्ााको गबक्री ववतरण र लाभको सुगिशितता प्रर्दाि ििे।

4

घरायसी क्षेत्रहरुको लागि ऊर्ाा पररक्षण गिर्दे शिका

पररच्छे र्द २: ऊर्ाा पररक्षण र ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत
२.१ ऊर्ाा पररक्षण
सवेक्षण र ववश्लेषणद्वारा कुिैपगि ऊर्ाा प्रयोि ििे इकाईमा ऊर्ाा बितको लागि ऊर्ााको खपतको
व्यवशस्थत पवहिाि ििुा िै ऊर्ाा पररक्षण हो। यसले ती इकाईहरुलाई ऊर्ाा उपयोि बारे बुझ्ि, बढी
ऊर्ाा खपत हुिे क्षेत्र थाहा पाउि र उत्पार्दिको साथै उत्पार्दिको िुणस्तरमा िकारात्मक असर
िपुर्याई अगधक ऊर्ाा खपत/प्रयोि न्यूगिकरण ििे अवसरहरु पवहिाि ििा मद्दत िर्दाछ। अको
िब्र्दमा भन्नु पर्दाा ऊर्ाा पररक्षणले सम्भाववत ऊर्ाा बितका अवसरहरु पवहिाि ििा मद्दत िर्दाछ।
ऊर्ाा पररक्षण एउटा यस्तो महत्वपूण ा और्ार वा गबगध हो र्सले ऊर्ाा र्दक्षताका सम्भाववत उपायहरु
पत्ता लिाउिे र गतिको आगथाक सम्भाव्यताको मूल्यािंकि ििा सहयोि िर्दाछ र्ुि ववगभन्न तहहरुमा ििा
सवकन्छ।ऊर्ाा पररक्षणले ऊर्ाा व्यवस्थापिका अवसरहरुको कायाान्वयि पगछको प्रभावकाररता समेत
प्रमाशणत ििा सक्र्दछ।
ऊर्ाा पररक्षण ऊर्ाा व्यवस्थापि प्रणालीको लागि िररिु पिे प्रमुख काया हो र यसलाई व्यवस्थापि
प्रणालीले एउटा मूख्य खुशड्कलोको रुपमा गलिे िर्दाछ। यसलाई ऊर्ाा व्यवस्थापि प्रणालीसिं ि सिं योर्ि
िरे र वा स्वतन्त्र रुपमा पगि प्रयोि ििा सवकन्छ। ऊर्ाा पररक्षणलाई ववगभन्न सिं स्थाहरुले गबगभन्न
तररकाले पररभावषत िरे का छि्।


ISO 50002:2014 को अिुसारः ISO ले ऊर्ाा र्दक्षता सम्पार्दि िररएको वस्तुहरुको पवहिाि पत्ता
लिाउि, पररमाण तोक्ि र सुधार हुि सक्िे ऊर्ाा कायार्दक्षता अवसरहरुको बारे मा सुझाव दर्दिको
लागि ऊर्ाा प्रयोि र ऊर्ाा खपतका सम्बन्धमा िररिे क्रमबद्ध ववश्लेषण ििे कायालाई ऊर्ाा
पररक्षण भिी पररभावषत िरे को छ (ISO 2014)।



राविय ऊर्ाा र्दक्षता रणिीगत,२०७५ को अिुसार ऊर्ाा खपतसिं ि

सम्बशन्धत उपयुि साधि,

प्रववगध वा उपकरणहरुको प्रयोिले ऊर्ााको र्दक्ष खपत र्दक्ष तररकाले ििुा िै ऊर्ाा र्दक्षता हो।प्रगत
वस्तु वा से वा उत्पार्दि ििाको गिशम्त िावहिे ऊर्ााले ऊर्ाा र्दक्षताको अवस्था मापि ििा सवकन्छ।

ववगभन्न ववगध, प्रववगध वा उपकरणहरुको उपयोिले प्रगत वस्तु वा से वा उत्पार्दि िर्दाा आवश्यक
ऊर्ााको मात्रा घटाउिु िै ऊर्ाा र्दक्षतामा वृवद्ध हुि ु हो। ऊर्ाा िहिताको घट्र्दो र्दरको मापि िै
राविय ऊर्ाा र्दक्षताको औषत अवस्था हो, प्रगत राविय कुल ग्राहस्थ उत्पार्दि उत्पार्दि ििा
आवश्यक पिे घट्र्दो ऊर्ााको खपत भन्ने र्िाउँ र्दछ।
ऊर्ाा पररक्षणलाई थप प्रभावकारी बिाउि यस बारे राम्रो ज्ञाि भएका ववज्ञहरुको सुपररवेक्षण अन्तिात
ऊर्ाा पररक्षण सिं िालि िररिु आवश्यक हुन्छ।
2.2 ऊर्ाा पररक्षणका फायर्दाहरु
व्यवशस्थत ढिं िबाट ऊर्ाा व्यवस्थापिको क्षेत्रमा गिणाय गलिको लागि ऊर्ाा पररक्षण महत्वपूण ा हुि।
्
यसले ऊर्ााको प्रयोिसिं िै कुल ऊर्ाा लाितमा सन्तुलि ल्याउिे प्रयास िर्दाछ र घरायसी सुववधामा सबै
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ऊर्ााको पवहिाि ििा मद्दत िर्दाछ। राम्रोसिं ि सिं िागलत ऊर्ाा पररक्षणले कुिै उपकरणमा प्रयोि भएको
ऊर्ााको बारे मा सधैँ बुझ्ि थप मद्दत िर्दाछ र ऊर्ाा खे र र्ाि सक्िे क्षेत्रहरु तथा ती क्षेत्रहरुमा हुिे
सुधारका अवसरहरु पत्ता लिाउि मद्दत िर्दाछ।
2.3 ऊर्ाा पररक्षणका प्रकारहरु
घरे लु उपकरणहरुकालागि ऊर्ाा पररक्षणका र्दुई प्रकारहरु तल दर्दइएका छि्:


प्रारशम्भक ऊर्ाा पररक्षण र,



ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षण

क) प्रारशम्भक ऊर्ाा पररक्षण

प्रारशम्भक ऊर्ाा पररक्षण वा सामान्य पररक्षण सरल र गछटो तररकाको गिररक्षण पररक्षण हो। यसमा
खे र िइरहे का ऊर्ाा तथा ऊर्ाा र्दक्षता िभएका क्षेत्रको पवहिाि, स्थलित अध्ययि, प्रवक्रयाको
अवलोकि, लेख रििाहरुको अध्ययि तथा सिं िालि अवस्था हे रेर ऊर्ाा पररक्षकद्वारा सम्पन्न िररन्छ।
सामान्यतया यस प्रकारको पररक्षणमा अगधक ऊर्ाा खपत ििे समस्याग्रस्त मूख्य उपकरणहरु मात्र
पवहिाि िररन्छ। बितका सम्भाविाहरु, कायाान्वयि लाित र सामान्य भुिािी अवगधसिं िै सुधारात्मक

उपायहरु छोटकरीमा ब्याख्या िररन्छ। यो तहको पररक्षण सम्पूण ा प्रस्ताववत उपायहरुको कायाान्वयि
ििा अशन्तम गिणायमा पुग्िको लागि पयााप्त हुँर्दैि।
ख) ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षण

ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षणले उपकरणहरुको कायाक्षमता ववश्लेषण मुल्यािंकि ििा पररक्षणको समयमा सबै
सिं िालि प्यारागमटरहरु (operating parameters) को मापि र थप ववस्तारमा गिमााणकतााहरुले दर्दएको
उपकरणहरुबारे र्ािकारी सिं कलि िरी प्रारशम्भक पररक्षणलाई ववस्तार िर्दाछ। यो वास्तववक प्रयोि
िररएको ऊर्ाा र ववगभन्न स्वरुपमा खे र िएका ऊर्ााको पररमाशणकरण ििा कायाक्षेत्रको मापि र ऊर्ाा
सन्तुलि कायम िरे र ििा सवकन्छ। यसले ऊर्ााको पररमाणात्मक खशण्डकरण प्रर्दाि िर्दाछ र
उपकरणहरुको ववद्यमाि ऊर्ाा र्दक्षता सुधारमा लैर्ाि सही उपायहरु गसफाररस ििा ऊर्ाा बित
अवसरहरुको मुल्यािंकि िर्दाछ। यो स्तरको ववश्लेषणमा उन्नत स्थलित मापिहरु समावेि हुि सक्र्दछ
र उपकरणहरुको ऊर्ाा कायाक्षमता मुल्यािंकि ििा कम्प्युटरमा आधाररत गसमुलेसि और्ारहरु पगि
समावेि हुि सक्र्दछि्। उि तथयािंकलाई त्यसपगछ उपकरणको ऊर्ाा पररक्षणबाट प्राप्त िररएको

आधाररे खासिं ि तुलिा िररन्छ। प्रत्येक उपायको लागि कायाान्वयि र सिं िालि लाितसिं िै भुिािी
अवगधलाई पगि वविार िर्दै आगथाक ववश्लेषण पगि िररन्छ। ऊर्ाा लाित घटाउिको लागि ऊर्ाा खपत
न्यूि ििा यवकि िररएका ववकल्पहरुको कायाान्वयिको लागि िररिे लिािीको लागि पयााप्त वववरण
दर्दइन्छ।
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2.4 ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत
घरे लु उपकरणहरुको ऊर्ाा पररक्षण कुिै काम िर्दै रहे को अवस्थाको उपकरणको ऊर्ाा खपतको
गिररक्षण, सभेक्षण, मापि तथा ववश्लेषणद्वारा िररन्छ। यसको मूख्य उद्देश्य ऊर्ाा खपत न्यूगिकरण ििुा
र ऊर्ाा खपतको गिररक्षण िर्दै यसको लाित घटाउिु तथा उपकरण गिमााणकतााहरुको ववशिष्टता
(specification) सिं ि यसलाई तुलिा ििुा हो। ऊर्ाा खपतलाई अन्य समाि हालैका/उन्नत प्रववगधयुि
उपकरणहरुको गिशित खपतसिं ि पगि तुलिा िररिु पर्दाछ। सबैभन्र्दा र्दक्ष र लाित-प्रभावी ऊर्ाा
बितका अवसरहरुको पवहिाि ििा पररक्षण आवश्यक हुन्छ। ऊर्ाा बितका अवसरहरुमा ववद्यमाि
घरे लु उपकरणहरुको प्रगतस्थापि वा पररवतािद्वारा ऊर्ााको सबैभन्र्दा र्दक्ष उपयोि समावेि हुि
सक्र्दछ।सभेक्षणमा गिम्ि कुराहरु समावेि हुन्छि्:


प्राववगधक तथयािंक आयोर्ि ििु:ा गिमााणकतााहरुको प्राववगधक तथयािंक, भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, आवृशत्त (frequency) र ऊर्ाा खपत आदर्द र्स्ता भार (load) प्यारागमटरहरु सिं कलि
ििे;



उपयोगिता र्दर र सिं रििा बुझ्िु: माि िुल्क र ववद्युतीय र तापीय र्दुबै ऊर्ााको लाित; सबै

ऊर्ाा खपत ििे ; उपकरणहरु, सिं िालि घण्टा, सिं िालि कायाववगध र सम्भाववत बितका
क्षेत्रहरुको पवहिाि ििे ।
यो कायाववगध ऊर्ाा पररक्षण सिं िालि ििा तय िररएको मापर्दण्डमा गिभार िर्दाछ। सामान्य िब्र्दमा
उि मापर्दण्डमा गिम्ि कायाहरु समावेि हुन्छि्:


पररक्षणको उद्देश्य;



पररक्षणको प्रकार;



पररक्षण पद्दगत र मापर्दण्डहरु;



कमािारी सहभागिता;



उपयोगिताको गसमा;



समयरे खा;



प्रगतवेर्दिका आवश्यकताहरु।

२.४.१ प्रारशम्भक ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत
घरे लु उपकरणहरुको यस प्रकारको ऊर्ाा पररक्षणले हालका र तयारी अवस्थाका तथयािंकहरुको प्रयोि
िर्दाछ। यसको मूख्य उद्देश्य उपलब्ध तथयािंकहरुलाई आधाररे खासिं ि तुलिा ििुा हो। प्रारशम्भक ऊर्ाा
पररक्षणबाट गिम्ि पररणामहरु प्राप्त ििा सवकन्छ:


उपकरणहरुको ऊर्ाा खपत भएको तथय स्थावपत ििे;



बितको कायाक्षेत्र अिुमाि ििे ;



तत्काल वविेष िुन्य लाित र न्यूि लाित सुधार/बितहरु पवहिाि ििे ;
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एउटा “सन्र्दभा ववन्र्दु” (reference point) तय ििे;



थप ववस्तारमा मापि ििुप
ा िे क्षेत्रहरुको पवहिाि ििे।

प्रारशम्भक पररक्षणको लागि कायातागलका तल उल्लेख िररएको छ:

Literature review

Gather relevant information

Compare with design data

Identify areas of energy
waste

Identify Improvement
Opportunities mainly low
and no cost option

Recommend detail energy
audit if needed

Prepare preliminary Energy
Audit Report

Submit report

छोटकरीमा प्रारशम्भक ऊर्ाा पररक्षणमा गिम्ि िरणहरु अिुिरण िररिु पर्दाछ:


उपकरणहरुको ववस्तृत सिं िालि मािार्दिाि र प्राववगधक ववशिष्टता सिं कलि ििे ;



उपलब्ध तथयािंकलाई गडर्ाइिमा दर्दइएका तथयािंकसिं ि तुलिा ििे;



ववद्यमाि ऊर्ाा ि ुहावट पवहिाि ििे ;



ऊर्ाा बितका अवसरहरुको छिौट ििे;



आवश्यक परे मा, सगमक्षा ििे र ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षणको सल्लाह दर्दिे।

२.४.२ ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षण पद्दगत
ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षण पद्दगतले सबै मूख्य ऊर्ाा उपयोि ििे प्रणालीहरुको मुल्यिं कि ििे हुिाले घरे लु
उपकरणहरुको लागि ववस्तृत ऊर्ाा पररयोर्िा कायाान्वयि योर्िा प्रर्दाि िर्दाछ। यस प्रकारको
पररक्षणले ऊर्ाा बित र लाितको सबैभन्र्दा सवटक अिुमाि िर्दाछ। ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षणमा उि
प्रणालीको ऊर्ाा सन्तुलि मूख्य पाइलाहरु मध्ये एक हो। यो ऊर्ाा उपयोि ििे उपकरणहरुको सू िी,
वतामाि सिं िालि अवस्थामा गतिले खपत ििे इन्धि (मवट्टतेल, गडर्ेल, पेट्रोल, खािा पकाउिे ग्यास,
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काठ, काठकोइला वा ववद्युत) को रुपमा ििे ऊर्ाा खपत र गिशित ऊर्ाा खपतको िणिामा आधाररत
हुन्छ। उि गिशित ऊर्ाा खपतलाई त्यसपगछ गिमााणकतााको गडर्ाइि तथयािंकमा तोवकएको माि र
कायास्थलमा मापि िररएको तथयािंकसिं ि तुलिा िररन्छ।
ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षणको कायातागलका तल दर्दइएको छ:
Study Preliminary audit
report

Collect additional documents
and information if needed

Review and discuss
document and gather
information

Data and Information
Collected is compared with
the standard

Measure data for verification

Data Analysis and
Calculation

Prepare Draft Energy Audit
Report

Submit and Present Draft
Report and
Collect Feedback

Finalize Energy Audit Report
and Submit by incorporating
all the Feedbacks

छोटकरीमा हामी ववस्तृत ऊर्ाा पररक्षणको लागि गिम्ि िरणहरु अिुिरण ििुप
ा िे हुन्छ:


उपकरणहरुको ववस्तृत सिं िालि मािार्दिाि र प्राववगधक ववशिष्टता सिं कलि ििे ;



ववद्यमाि उपकरणहरुको कायाक्षमता पत्ता लिाउि प्रयोिात्मक पररक्षण सिं िालि ििा उशित
उपकरण र समयावगधको व्यवस्था ििे;



क्यागलिे ट िररएका यन्त्रहरुको प्रयोि िरे र मापि ििे;



गडर्ाइि मािसिं ि काम हुँर्दै िरे को समयमा मापि िररएका तथयािंकहरुको तुलिा ििे ;



कायाक्षमता ववश्लेषणको लागि तथयािंकहरु प्रमाशणत ििा केही पररक्षणहरु सिं िालि ििे;



बतामाि समयको ऊर्ाा ि ुहावट पवहिाि ििे ;
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ऊर्ाा बितका अवसरहरुको पवहिाि ििे;



आवश्यक परे मा उपकरणहरुको सगमक्षा ििे र पररवतािको सल्लाह दर्दिे ;



सिं भव भएमा कायाान्वयिको लागि ियाँ र्दक्ष प्रववगध अद्यावगधक ििा छलफलको लागि गिमााणकताासिंि
समन्वय ििे;



लाित लाभ ववश्लेषणसिं िै मापिको आधारमा आगथाक-प्राववगधक रुपमा व्यवहाररक ऊर्ाा र्दक्षता
ववकल्पहरु गिकाल्िे;



ऊर्ाा पररक्षणका प्रगतवेर्दिहरु तयार ििे।
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पररच्छे र्द ३: घरे ल ु उपकरणहरुको पररिय
घरे लु उपकरण र्दै गिक घर व्यवस्थापिका कायाहरु र्स्तैः खािा पकाउिे, लुिा धुि,े तताउिे,

वातािुकुलि, खािा सुरशक्षत राख्ने आदर्दमा प्रयोि हुिे यन्त्रहरु हुि।
् यी उपकरणहरुले घरमा एक
समयावगधमा उल्लेख्य पररमाणमा ऊर्ाा खपत ििे हुिाले गतिको ऊर्ाा र्दक्षतामा सुधार ििुा आवश्यक
हुन्छ। ऊर्ाा र्दक्षता सुधार ििा ती उपकरणहरुको प्रववगधमा पररवताि , सुधाररएको गियन्त्रण प्रणाली
वा प्रयोिकतााको व्यवहारमा पररवताि ििुा आवश्यक हुि सक्र्दछ।
वहर्ोका दर्दिमा ऊर्ााको मुल्य सस्तो गथयो र धे रै घरे ल ु उपकरणहरु ऊर्ाा खपतमा ध्याि िदर्दई गिमााण

िररएका गथए। बतामाि समयमा मूख्य उपकरणहरु ऊर्ाा खपत तथा सिं िालि लाित न्यूि ििा ऊर्ाा
र्दक्ष बिाउिु पिे आवश्यकता छ। अवहले गिमााण कम्पिीहरु ऊर्ाा र्दक्ष उपकरणहरुको गिमााण र
आपूगतामा ववश्व बर्ारमा प्रगतस्पधाा ििा झिै िशम्भर छि्।
३.१ वातािुकुलि प्रणाली
३.१.१ सामान्य र्ािकारी
एयर कशन्डसिरले कुिै एक रे विर्ेरेसि इकाईको र्स्तै तररकाले काम िर्दाछ। ताप र ओगसलोपिालाई
कुिै एक बन्र्द ढावकएको कोठाबाट हटाएर उि स्थािको आरामर्दावयतामा सुधार ल्याउि यसको

प्रयोि िररन्छ। उपकरणमा रहे को रसायगिक रे विर्े रेन्टले अगिशच्छत तापलाई सोसे र पाइवपङ प्रणाली
हुँर्दै बावहरको घुमाउरो पाइपमा पम्प िर्दाछ। बावहरको इकाईमा रहे को पिं खाले तापलाई रे विर्ेरेन्टबाट

बावहरको हावामा स्थािान्तरण िर्दै तातो घुमाउरो पाइप मागथको हावालाई हटाउँ र्दछ। सामान्यतया
वातािुकुलि प्रणालीमा पाँि याशन्त्रक घटकहरु रहे का हुन्छि्:


A compressor;



A condenser;



An evaporator coils;



Blower र



Chemical refrigerant।

आवश्यकताको आधारमा प्रयोिका लागि उपलब्ध एयर कशन्डसिरहरुका अिेकौँ ववकल्प/सिं योर्िहरु
उपलब्ध छि् र ती गिम्िािुसार छि्:


Air Conditioning (for comfort / machine);



Split air conditioners;



Fan coil units in a larger system;



Air handling units in a larger system.
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३.१.२ रे विर्ेरेसिका प्रकारहरु:


भेपोर सिं कुिि (Vapour compression)



भेपोर अविोषण (Vapour absorption)

३.१.३ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध एयर कशन्डसिर
िेपाली बर्ारमा घरे लु प्रकारका एयर कशण्डसिका धेरै राविय र अन्तरााविय िाण्डहरु उपलब्ध छि्।

ती मध्ये केही िाण्डहरु अन्य र्दे िहरुबाट आयात िररएका सामािहरुको प्रयोिद्वारा स्थािीय रुपमै

तयार िररन्छ। घरे ल ु वकगसमका एयर कशन्डसिरहरु मूख्यतया कायाालयहरु र व्यावसावयक उद्यमहरुमा
प्रयोि िररन्छ। िेपालमा धे रै गसगमत पररमाणका एयर कशन्डसिरहरु मात्र घरे ल ु क्षेत्र अथाात घरहरुमा
प्रयोि िररन्छ।

साधारणतया िेपाली बर्ारमा तलको तागलकामा दर्दइएका क्षमताका एयर कशन्डसिरहरु पाइन्छि्:
Table 1: Generally available capacities of ACs in domestic market
क्षमता (टि)

श्रे णी

प्रकार

०.७५

घरे ल ु प्रयोि

गभत्तामा र्डाि िररिे

१

घरे ल ु प्रयोि

गभत्तामा र्डाि िररिे

१.५

घरे ल ु प्रयोि

गभत्तामा र्डाि िररिे

२

घरे ल ु प्रयोि

गभत्तामा र्डाि िररिे

३.१.४ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
प्रगत इकाई उत्पार्दि वा से वाको लागि उपकरणहरुले खपत ििे ऊर्ााको मात्रा/पररमाण गिशित ऊर्ाा
खपत हो। ववगभन्न िाण्डका एयर कशन्डसिरहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा
खपत तल दर्दइएको छ:
Table 2: Specific energy consumption of 1.5 Ton Air Conditioner
(Air Conditioner)

Cooling
Capacity (ton)

kWh consumption/ton of
cooling

िाण्ड १

१.५

०.९८

िाण्ड २

१.५

०.९२

िाण्ड ३

१.५

१.१६

िाण्ड ४

१.५

०.८९

12

Average SEC:
kWh/ton cooling

०.९८५
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Table 3: Specific energy consumption of 2 Ton Air Conditioner
Brand (Air
Conditioner)

Cooling
Capacity (ton)

kWh consumption/ton of
cooling

Brand १

२.०

०.९१

Brand २

२.०

०.८६

Brand ३

२.०

१.०

Brand ४

२.०

०.७८

Average SEC:
kWh/ton cooling

०.८८७

३.२ घरमा प्रयोि िररिे पिंखा
३.२.१ सामान्य र्ािकारी
पिं खा हावा र अन्य ग्यासहरु हटाउिे एउटा याशन्त्रक उपकरण हो। यसले इम्पेलर वा पत्ताहरु
(blades)को िगतर्न्य (kinetic) ऊर्ााको प्रयोिले हावा/ग्यासको धाराको िाप बृवद्ध िर्दाछ र्सले शस्थर
हावाको प्रगतरोधको ववरुद्ध गतिलाई िलायमाि बिाउँर्दछ।
Table 4: Specific Parameter of Ceiling Fan
उपकरण

ववशिष्ट अिुपात

िाप बृवद्ध (mmWg)

पिं खा

१.११ सम्म

११३६

मागथको तागलकामा र्दे खाइए र्स्तै पिं खाहरुले ११३६ mmWg को िाप बृवद्ध तथा १.११ सम्मको
ववशिष्ट अिुपात क्षमता राख्र्दछ।
पिंखाका प्रकारहरु:
हावाको बहावका आधारमा पिं खालाई र्दुई फरक वकगसममा वगिाकरण िररन्छ:



केन्रप्रसारक (Centrifugal) बहाव र
अशक्षय (Axial) बहाव।

केन्रप्रसारक बहावमा हावाको बहावले र्दुईपल्ट दर्दिा पररवताि िर्दा छ, पवहले गभत्र प्रवेि िर्दाा र

र्दोस्रोपल्ट बावहररँ र्दा (अिागड घुम्रक
े ो, पछागड घुम्रक
े ो वा ढल्केको, रे गडयल)। अक्षीय बहावमा हावा दर्दिा
पररवताि ििरी प्रवेि ििे र बावहररिे िर्दाछ (प्रोपेलर, ट्युव अक्षीय, भेि अक्षीय)।
३.२.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पिंखाहरु
िेपालमा तातो र आरा मौसमयुि क्षेत्रका घरपररवारहरुले प्राय: पिं खाको प्रयोि िर्दाछि्। िेपाली
बर्ारमा ववगभन्न लोकवप्रय िाण्डका भारतीय र िीिीया िाण्डका पिं खाहरु उपलब्ध छि्।
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३.२.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका पिं खाहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल दर्दइएको छ:
Table 5: Specific Energy Consumption of Ceiling Fan
Brand
(Ceiling
Fan)

Measured
flow, m3

Consumption

Rated Power

Measured
Power, W

िाण्ड १

६०

५३

११५

०.४६१

िाण्ड २

५०

५०

२१५

०.२३३

िाण्ड ३

६०

५२

११०

०.४७३

िाण्ड ४

५५

५५

२१०

०.२६२

३.३

watt/m3

Avg. SEC:
watt/m3 of air
flow

०.३५७

इन्डक्सि वहटर (Induction Heater)

३.३.१ सामान्य र्ािकारी
इन्डक्सि वहवटङ्ग ववद्युतीय सुिालक वस्तु र्स्तै: कुिै धातुलाई एवि करे न्टद्वारा उत्सशर्ात ताप माफात
ववद्युत -ि ुम्बकीय (electro-magnetic) इन्डक्सिद्वारा तताउिे प्रवक्रया हो। इन्डक्सि वहटरमा ववद्युतीय
ि ुम्बक (electro-magnet) माफात उच्ि आवृशत्तको वैकशल्पक प्रवाह (alternating current) फ्याँक्िे एउटा
ववद्युतीय ि ुम्बक र एउटा ववद्युतीय अशक्सलेटर समावेि हुन्छ। गति वैकशल्पक (alternating) ि ुम्बकीय
क्षेत्रले वस्तु (object) लाई penetrate िर्दाछ र सुिालकको सतहमा एवि करे न्ट (eddy current) भगििे
ववद्युतीय प्रवाह उत्पन्न िर्दाछ।
इन्डक्सि वहवटङ्घ प्रवक्रयाको एक महत्वपूण ा वविेषता भिेको यसमा ताप सुिालक माफात बावहरी तापको
श्रोतको उत्सर्ािको सट्टामा ताप उि वस्तु गभत्रैबाट उत्पन्न हुन्छ।त्यसकारण यस प्रवक्रयाबाट वस्तुलाई
धे रै रतु िगतमा तताउि सवकन्छ।साथै यस प्रवक्रयामा कुिैपगि बावहरी सम्पकाको आवश्यकता हुँर्दैि,

र्ुि गमसावटको समस्या हुिे स्थािको लागि महत्वपूण ा हुि सक्र्दछ। घरपररवारहरुमा यो मूख्य रुपमा
धातुको भाँडामा खािा पकाउिे वा तताउिे इन्डक्सि कुक-टप वा इन्डक्सि वहटरको रुपमा प्रयोि
िररन्छ।
खािा पकाउिे भाँडा अगिवाया रुपमा cast iron वा stainless steel र्स्ता फलामे-ि ुम्बकीय (ferromagnetic) धातुले बिेको वा उि धातु भएको हुि ु पर्दाछ। ताप cooking pan गभत्रैबाट आउिे हुिाले

इन्डक्सि वहटरमा खािा पकाउँ र्दा न्यूि मात्रामा ऊर्ाा खपत हुन्छ। पकाउिे भाँडाहरु इन्डक्सि
वहटरमा प्रयोि ििा उपयुि छ छै ि? सुगिशित िररिु आवश्यक छ।
३.३.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध इन्डक्सि वहटर
आर्कल प्राय: घरपररवारमा ववगभन्न गिमााणकतााहरुको इन्डक्सि वहटरहरु प्रयोिमा छि्।
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३.३.३

गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)

ववगभन्न िाण्डका इन्डक्सि वहटरहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल
दर्दइएको छ:
इन्डक्सि वहटरको तताईको भार अगसगमत रुपमा फरक हुि सक्र्दछ। यो गिर्दे शिकाका तयारीको
क्रममा िररएको अध्ययि अिुसार इन्डक्सि वहटरहरुमागथ भाँडामा र्दुइ गलटर पािी राखी पररक्षण
िररएको गथयो।
Table 6: Specific Energy Consumption of Induction Heater
िाण्ड

३.४

Wh मा उमाल्िको

रे टेड पावर, W

लागि िावहिे ऊर्ाा

िाण्ड १

१६००

२४०

िाण्ड २

१६००

२९०

िाण्ड ३

१६००

२७०

िाण्ड ४

१६००

३१०

Wh मा प्रगत गलटर
पािीमा खपत भएको
ऊर्ाा

१३९

प्रकाि प्रणाली (Lighting System)

३.४.१ सामान्य र्ािकारी
प्रकाि ववद्युत-ि ुम्बकीय वववकरण (Electro-Magnetic Radiation, EMR) को एउटा स्वरुप हो। EMR
को पूण ा स्पेक्ट्रममा cosmic ray र्दे खी परावैर्िी वकरण (Ultravoilent Ray), र्दे शखिे प्रकाि (visible
light), infrared heat र रे गडयो तरिं िहरु वविाल र्दायरामा फैगलएको हुन्छ र ववगभन्न प्रकारका EMR

हरु Wavelength अिुसार मात्र फरक हुन्छि्। सबै प्रकारका EMR हरु प्रकािको िगतमा यात्रा
िर्दाछि्।
प्रकािलाई सामान्यतया सुयद्व
ा ारा फ्याँवकिे EMR स्पेक्ट्रमको एक वहस्साको रुपमा ब्याख्या िररन्छ।
यसमा मािव आँखाले र्दे ख्न सवकिे स्पेक्ट्रमको एक वहस्साका साथै मािव आँखाले र्दे ख्न िसवकिे अवरि
वववकरण (Infrared, IR) र परावैर्िी प्रकाि (Ultravoilent, UV) र्दुबै समावेि हुन्छि्। IR ताप सबै

वस्तुहरुले उत्सर्ाि िछाि ् र UV स्पेक्ट्रमको त्यो वहस्सा हो र्सले घाममा डढाउिे (sunburn) काम
िर्दाछ।
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३.४.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध बत्तीका प्रकारहरु
Table 7: Available Lighting Fixture in Nepal
Wattage

Lumens Per
Watts

Average Working Life
Hours

Incandescent Lamp

१५ – १०००

१५

१०००

Halogen

५० – १०००

२५

२०००

२० – ४० – ६०

४५-६५

५०००

१८ – ३६ – ५८

५०-७५

५०००

५ – १००

६०-७०

१००००

८० – १०००

४५-५०

५०००

१५० – २५० –

११०-१२०

१००००

Light Source

Tube Light
CFL
HPMV
HPSV

४००

LPSV

३५ – ७०

१३०-१७५

१००००

LED

१-२५०

७०-१५०

५००००

३.४.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न वकगसमका बत्तीहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल दर्दइएको
छ:
Table 8: Incandescent Lamps
Measured Measured
volts
current

Brand

Rated
Watt

Rated
volts

िाण्ड१

४०

२३०

२१०

०.२

१

४०

१३

िाण्ड२

४०

२३०

२१०

०.२

१

४०

१२

िाण्ड३

४०

२३०

२१०

०.२

१

४०

१३

िाण्ड४

४०

२३०

२१०

०.२

१

४०

११
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Table 9: Fluorescent tube Lamps

Brand

Rated
Watt

Rated
volts

Measured
volts

Measured
current

Measured
PF

Measured
Power

Measured
luminous
flux in lux
(at 1 meter
distance)

िाण्ड १

४०

२३०

२१०

०.३१

०.७०

४६

९०

िाण्ड २

४०

२३०

२१०

०.२६

०.७४

४०

९८

िाण्ड ३

४०

२३०

२१०

०.३१

०.७०

४५

९५

िाण्ड ४

४०

२३०

२१०

०.३१

०.७०

४३

९२

Table 10: CFL Lamps

Measured Measured
PF
Power

Measured
luminous
flux in lux
(at 1
meter
distance)

Brand

Rated
Watt

Rated
volts

Measured
volts

Measured
current

िाण्ड १

१८

२३०

२०५

०.०९

०.८५

१७

५९

िाण्ड २

२०

२३०

२०५

०.१२

०.७०

१८

५२

िाण्ड ३

२०

२३०

२०५

०.०९

०.८६

१७

५५

िाण्ड ४

२०

२३०

२०५

०.१४

०.५९

१७

५४

Table 11: LED Lamps

Brand

Rated Rated
Watt volts

Measured
volts

Measured
current

Measured
PF

Measured
Power

Measured
luminous
flux in lux
(at 1 meter
distance)

िाण्ड १

१०

२३०

२०५

०.०५

०.८५

९.५

१३२

िाण्ड २

१०

२३०

२०५

०.०५

०.८८

९.८

१३५

िाण्ड ३

१०

२३०

२०५

०.०५

०.८६

९.५

१४३

िाण्ड ४

१०

२३०

२०५

०.०७

०.५९

९.६

११२
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३.५

माइक्रोवेभ ओभि (Microwave Oven)

३.५ .१ सामान्य र्ािकारी
ओभि तताउि, बेक ििा वा कुिै वस्तु सुकाउि र प्रायर्सो खािा पकाउि प्रयोि िररिे तापीय रुपमा
इन्सुलेट िररएको च्याम्बर हो। घरे ल ु रुपमा ओभि बेवकङको लागि प्रयोि िररन्छ भिे औद्योगिक

रुपमा माटोमा भाँडा बिाउिे, रर-रोगलङ गमल, टु क्राटाक्री धातु पिाल्िे र अन्य धे रै औद्योगिक

अिुप्रयोिहरुमा भट्टी वा फिेसको िामले प्रयोि िररन्छ। यो साधारणतया ववद्युत, ग्यास, गडर्ेल, फिेस
तेल र र्दाउराको माध्यमबाट सिं िालि िररन्छ।
माइक्रोवेभ ओभि ववद्युतीय प्रकारको ओभि हो र्सले ववद्युत-ि ुम्बकीय (electro-magnetic) तरिं िको
प्रयोिले खािा तताउिे िर्दाछ। ववद्युत-ि ुम्बकीय तरिं िले खािाका कणहरुमा कम्पि गसर्ािा िर्दाछ र
कम्पिका कारणले हुिे घषाणले खािा तात्ने िर्दाछ। माइक्रोवेभ मूख्यतया पकाएको खािा तताउिे

उपकरणको रुपमा शिगिए पगि वहर्ोआर् खािा पकाउि पगि प्रयोि िररन्छ। माइक्रोवेभ ओभि रत
ु
िगतका र ऊर्ाा र्दक्ष हुन्छि्।

३.५.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध ओभि
िेपाली बर्ारमा ववगभन्न िाण्डका माइक्रोवेभ ओभिहरु पाइन्छ्ि्। प्राय: सबैर्सो िाण्डहरु भारत वा
िीिबाट आयात िररन्छ। उत्कृष्ट ओभिका िाण्डहरु िेपाली बर्ारमा उपलब्ध छि्। िाण्डेड ओभिहरु
ऊर्ाा र्दक्ष प्रववगधयुि हुन्छि् र १ र्दे शख ५ वटा तारा (energy star) अिंवकत ऊर्ाा लेवल भएका हुन्छि्
र्सले उपभोिालाई ववद्युतीय ऊर्ाा खपतको बारे मा बुझ्ि सशर्लो बिाउँ र्दछ। ओभिको मुल्यको
र्दायरा आकार र िाण्ड अिुसार फरक हुन्छ।
३.५.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका ओभिहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल दर्दइएको
छ:
माइक्रोवेभ ओभिको तताईको भार अगसगमत रुपमा फरक हुि सक्र्दछ। यो गिर्दे शिका तयार ििे
क्रममा िररएको अध्ययिमा एक गलटर पािीलाई सामान्य तापक्रमबाट उशम्लिे तापक्रममा लिेर
पररक्षण िररएको गथयो।
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Table 12: Specific Energy Consumption of Oven
िाण्ड

रे टेड पावर, W

Wh मा उमाल्िको
लागि िावहिे ऊर्ाा

Brand १

११५०

१८०

Brand २

१४००

१६५

Brand ३

१२००

१९८

Brand ४

१२५०

२०२

Wh मा प्रगत गलटर
पािीको लागि खपत
भएको ऊर्ाा

१८६

३.६ पम्प प्रणाली (Pumping System)
३.६.१ सामान्य र्ािकारी
एक गबन्र्दुबाट अको गबन्र्दुमा सािे उद्देश्यले कुिै तरल पर्दाथामा िगतर्न्य (kinetic) र सिं भाव्य (potential)
ऊर्ाा थप (add) ििे प्रवक्रया िै पशम्पङ हो। यस ऊर्ााले उि तरल पर्दाथालाई काम ििे अथाात

पाइपबाट बिेर मागथल्लो तहसम्म पुग्िे बिाउँ र्दछ। एउटा पम्पले घुम्िे ईम्पेलरबाट प्राप्त याशन्त्रक
ऊर्ाालाई प्रणालीको लागि आवश्यक िगतर्न्य र सिं भाव्य ऊर्ाामा रुपान्तरण िर्दाछ । कुिैपगि
गडर्ाइिको पम्पले तरल पर्दाथालाई सम्हाल्ि (handle) सक्र्दछ।फरक उद्देश्यको लागि फरक खालका
पम्प गडर्ाइि प्रयोि ििा सवकन्छ।
सामान्यतया केन्रप्रसारक (centrifugal) पम्प सबैभन्र्दा वकफायती हुन्छ र त्यसपगछ रोटरी (rotary) र
reciprocating पम्पहरु पर्दाछि्। सकारात्मक ववस्थापि (positive displacement) पम्प सामान्यतया
केन्रप्रसारक पम्प भन्र्दा बढी र्दक्ष भएपगि यस वकगसमको पम्पमा ममात-सम्भारमा बढी लाित लाग्ि

र्ान्छ। ववश्वव्यापी रुपमा केन्रप्रसारक पम्पले पम्पहरुले ििे ववद्युत खपतको आधा भन्र्दा धे रै वहस्सा
ओिट्र्दछ।

३.६.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पािी पम्पहरु
प्रायर्सो घरहरुमा ववगभन्न गिमााणकतााहरुका ०.५ र्दे शख १ Hp का पम्पहरु पाइन्छि्। प्राय: घरहरुमा
ववगभन्न लोकवप्रय िाण्डका पम्पहरु र भारत र िीिबाट आयागतत पाइन्छि्।
३.६.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका पम्पहरुहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल दर्दइएको
छ:
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Table 13: Specific Energy Consumption of Water Pump
Brand

Rated flow, LPH

Rated
head,
m

िाण्ड १

१८००-४००

६-२४

१७००

९

६८

िाण्ड २

१६८००-३०००

१-११

९०००

९

६०

िाण्ड ३

४०००-३५०

३९००

९

१३१

िाण्ड ४

४२००-३००

४०५०

१२

७६

१८३६
१०३०

Measured
flow, LPH

Measured
head, m

Measured
energy, wh
per 1000 lit

SEC:
Wh/m3

८३

३.७ रे विर्ेरेटर (Refrigerators)
३.७.१ सामान्य र्ािकारी
रे विर्ेरेटर (विर्) एउटा उपकरण हो र्सलाई याशन्त्रक रे विर्ेरेसिबाट खािा शिसो राख्नको लागि
प्रयोि िररन्छ। रे विर्े रेटरमा ताप इन्सुलेट िररएको एउटा खण्ड र एउटा वहट पम्प (याशन्त्रक,
ववद्युतीय वा रसायगिक) समावेि हुन्छ र्सले तापलाई विर् गभत्रबाट बावहरको वातावरणमा सािे काम
िर्दाछ र्सकारण विर् गभत्रको तापक्रम कोठाको तापक्रम भन्र्दा शिसो रहन्छ।
रे विर्ेरेसि

एउटा आवश्यक खािा भण्डारण ििे उपाय हो। न्यूि तापक्रमले शर्वाणुको प्रर्िि र्दर

घटाउँ र्दछ त्यसै ले रे विर्ेरेटरले खािा ववगग्रिे र्दर घटाउँ र्दछ। रे विर्ेरेटरले पािी र्म्िे गबन्र्दु भन्र्दा केही
गडग्री मागथको तापक्रम कायम राख्र्दछ। ववग्रि सक्िे खािाको लागि अिुकुल तापक्रम गसमा ३ र्दे शख
५°C (३७ र्दे शख ४१°F) हो। पािी र्म्िे गबन्र्दु भन्र्दा कम तापक्रम कायम राख्ने समाि वकगसमको
उपकरणलाई विर्र भगिन्छ।
३.७.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध रे विर्ेरेटरहरु
िेपाली बर्ारमा ववगभन्न िाण्डका रे विर्ेरेटर (विर्) हरु पाइन्छि्, र्समध्ये केही िाण्डहरु िेपालमै

तयार िररन्छि्। िेपालमा तयार िररिे रे विर्ेरेटरका िाण्डहरु सामान्यतया भारत र िीिबाट पाटाहरु
आयात िरे र िेपालमा र्डाि ििे काम िररन्छ। िाण्ड भएका रे विर्ेरेटरहरु ऊर्ाा र्दक्ष प्रववगधयुि

हुन्छि् र ३ र्दे शख ५ तारा (energy star) अिंवकत ऊर्ाा लेवल भएका हुन्छि् र्सले उपभोिालाई त्यसको
ववद्युतीय ऊर्ाा खपतबारे बुझ्ि सशर्लो बिाउँ र्दछ।
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३.७.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका रे विर्ेरेटरहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल
दर्दइएको छ:

यस गिर्दे शिका तयार ििे क्रममा िररएको अध्ययि अिुसार समाि भार (२४°C मा १२ गलटर पािी)
भएका रे विर्ेरेटरहरुमा ऊर्ाा खपत िावपएको गथयो। तापक्रम ५°C मा तय िररएको गथयो।
Table 14: Specific Energy Consumption of Refrigerator
Brand

Rated Volume, lit

Rated Power,
W

Measured energy
per hour in Wh

Energy consumed
Wh/lit volume

िाण्ड १

३१०

११४

८०

०.२५८

िाण्ड २

२८९

१०५

५२

०.१८०

िाण्ड ३

३३६

१३०

७१.५

०.२१३

िाण्ड ४

२४३

११०

६५

०.१९३

३.८ राइस कुकर (Rice cooker)
३.८.१ सामान्य र्ािकारी
राइस कुकर भान्सामा प्रयोि हुिे स्विागलत ववद्युतीय उपकरण हो र्सलाई भात पकाउिे प्रयोिको
लागि गडर्ाइि िररएको हुन्छ। राइस कुकरलाई राइस शस्टमर पगि भगिन्छ। राइस कुकरमा तापको

श्रोत, पकाउिे भाँडा र थमोस्ट्याट िरी तीि मूख्य भािहरु हुन्छि्। तापको श्रोत एउटा ववद्युत प्रगतरोधी
वहटर हो।थमोस्ट्याट तापक्रम गियन्त्रण ििे उपकरण हो।
३.८.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध राइस कुकर
िेपाली बर्ारमा ववगभन्न िाण्डका राइस कुकरहरु पाइन्छि् र्समध्ये केही िाण्डहरु िेपालमै तयार
िररन्छि्। िाण्डेड राइस कुकरहरु ऊर्ाा र्दक्ष प्रववगधयुि हुन्छि् र ३ र्दे शख ५ तारा (energy star)
अिंवकत ऊर्ाा मािार्दिाि ले वल भएका हुन्छि्। यसले उपभोिालाई कुकरको ववद्युतीय ऊर्ाा खपतबारे
र्ािकारी दर्दन्छ।
३.८.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका राइस कुकरहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल
दर्दइएको छ:
अध्ययि क्रममा ३ गलटर सामान्य तापक्रमको पािीलाई उमालेर िररएको गथयो।
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Table 15: Specific Energy Consumption of Rice Cooker
िाण्ड

रे टेड पावर, W

मापि िररएको ऊर्ाा,

ऊर्ाा खपत प्रगत

Wh मा

गलटर

िाण्ड १

१३००

३७५

१२५

िाण्ड २

१६५०

३९०

१३०

िाण्ड ३

१२५०

३६०

१२०

िाण्ड ४

१४००

३७०

१२३

प्रगत गलटर खािामा
खपत भएको ऊर्ाा,
Wh मा

१२४.५

३.९ लुिा धुिे मेशिि (Washing Machine)
३.९.१ सामान्य र्ािकारी
लुिा धुिे मेशिि (laundry machine, clothes washer, वा washer) एउटा घरे लु उपकरण हो र्सले

फोहोर लुिा धुिे काम िर्दाछ। यो िब्र्दावली मूख्यतया ड्राइ शक्लगिङ (वैकशल्पक सफाई तरलहरु

प्रयोि ििे र ववशिष्ट व्यवसायहरुले ििे) वा अल्ट्रासोगिक शक्लिसाको लागि िभएर पािीको प्रयोि ििे
मेशििहरुको लागि प्रयोि िररन्छ। प्रयोिकतााले लुिा धुिे पािीमा गडटर्ेन्ट गमसाउँ र्दछि् र्ुि धुलो वा
तरल स्वरुपमा हुन्छ।

३.९.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध लुिा धुिे मेशिि
ववगभन्न िाण्डका लुिा धुिे मेशििहरु िेपाली बर्ारमा पाइन्छि्, र्समध्ये केही िाण्डहरु िेपालमै तयार
िररन्छि्। िेपालमा तयार िररिे लुिा धुिे मेशििका िाण्डहरु साधारणतया भारत र िीिबाट
पाटपुर्ााहरु आयात िरे र िेपालमा र्ोडेर (assemble) तयार िररन्छ। िाण्ड िररएका लुिा धुिे
मेशििहरु ऊर्ाा र्दक्ष प्रववगधयुि हुन्छि् र ३ र्दे शख ५ तारा (energy star) अिंवकत ऊर्ाा मािार्दिाि ले वल
भएका हुन्छि्, र्सले उपभोिालाई ववद्युतीय ऊर्ाा खपतबारे बुझ्ि सक्िे बिाउँ र्दछ।
३.९.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका लुिा धुिे मेशििहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल
दर्दइएको छ:

अध्ययिको क्रममा समाि आयतिका कपडाहरु (५ केर्ी) समाि अवगधका लागि धोइएका गथए।
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Table 16: Specific Energy Consumption of Washing Machine
िाण्ड

धुिे क्षमता, केर्ी मा

रे टेड वाि पावर,
W

प्रगत िक्र मापि

औषत SEC

िररएको ऊर्ाा, Wh

प्रगत िक्र, Wh

मा

मा

िाण्ड १

८

२०५०

७३०

िाण्ड २

८

२२५०

८८०

िाण्ड ३

७.५

२१००

८९०

िाण्ड ४

८

२४००

८१०

८२७.५

३.१० पािी वहटर (Water Heater)
३.१०.१ सामान्य र्ािकारी
पािी तताउिु एक वकगसमको ताप स्थािान्तरण प्रवक्रया हो र्समा ऊर्ाा श्रोतको प्रिोिद्वारा पािीलाई
यसको िुरुको तापक्रमभन्र्दा बढी तताइन्छ। तातो पािी सामान्य घरे लु प्रयोिहरु र्स्तैः पकाउिे,
सफा ििे, िुहाउिे र स्थाि तताउिे कायामा प्रयोि हुन्छ। यस अध्ययिको क्रममा साधारण रुपमा
ववद्युतीय गिर्रको रुपमा शिगििे ववद्युतीय पािी वहटरलाई गलइएको छ। गभत्र रहे को तताउिे तत्व वा
तामाको घुमाउरो पाइपको प्रयोिले ववद्युतीय ऊर्ाालाई तापीय ऊर्ाामा पररवताि ििे उपकरण ववद्युतीय
गिर्र

हो। ववद्युतीय गिर्रको

पािी ट्यािंकीमा तताउिे तत्व रहे को हुन्छ। ताप ि ुहावट घटाउि

अगधक र्दक्ष ववद्युतीय गिर्रहरुमा थप इन्सुलेसि िररएको हुन्छ।
३.१०.२ घरे ल ु बर्ारमा उपलब्ध पािी वहटर
प्राय: घरहरुमा ववगभन्न गिमााणकतााहरुका १ र्दे शख ३ KW क्षमताका पािी वहटरहरु पाइन्छि् र सो
क्षमता तताउिे पािीको मात्रा (volume) मा गिभार िर्दाछ। िेपाली बर्ारमा ववगभन्न लोकवप्रय िाण्डका
पािी वहटरहरु पाइन्छि्।
३.१०.३ गिशित ऊर्ाा खपत (Specific Energy Consumption, SEC)
ववगभन्न िाण्डका पािी वहटरहरुले ििे ऊर्ाा खपतको अध्ययि र औषत गिशित ऊर्ाा खपत तल
दर्दइएको छ:
पािीलाई वहटरमा २६o C बाट ४५ o C सम्म तताएर यो अध्ययि िररएको गथयो।
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Table 17: Specific Energy Consumption of Water Heater
मापि

क्षमता,

Watt मा,

िररएको

गलटरमा

रे टेड पावर

ऊर्ाा, Wh

िाण्ड १

३५

२२००

८०५

१.२१

िाण्ड २

३५

२२००

७९५

१.२०

िाण्ड ३

२५

२०००

७८०

१.६४

िाण्ड ४

२५

२०००

७९०

१.६६

िाण्ड

ऊर्ाा खपत
Wh/lit/oC

SEC:
Wh/lit/ oC

मा
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पररच्छे र्द ४: ऊर्ाा र्दक्षताका अवसरहरु (ENERGY EFFICIENCY OPPORTUNITIES)
४.१ वातािुकुलि प्रणाली (Air-Conditioning System)
४.१.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: एयर कशन्डसिर (Check List for Energy audit: Air
Conditioner)


Electrical power analyzer/ Data logger को

प्रयोिले

एक

घण्टाको

लागि

ववद्युतीय

प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर फ्याक्टर, वाट, kWh को मापि ििे;


हाइग्रोगमटरको प्रयोिले आरा ता, AC िलेको स्थािर्दे शख/बाट गभगत्रिे र बावहररिे हावाको मापि
ििे;



एगिमोगमटर प्रयोि िरी हावाको बहाव र्दर िाप्िे;



मागथको तथयािंकबाट प्राप्त कुगलङ िणिा ििे (िणिा पृष्ठ Annex 2 मा दर्दइएको छ) ;



EER िणिा ििे र गडर्ाइि िर्दााको EER बाट वविलि हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



रे विर्ेरेन्ट रे खामा वफल्टर र इन्सुलेसि र्ाँि ििे;



तारा अिंवकत एयर कशन्डसिरको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे
र इन्भटारमा आधाररत प्रणाली आदर्द र्स्तो उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको
लागि गसफाररस ििे।

४.१.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
घरे लु एयर कशन्डसिरहरुमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


वायु सिं िालिद्वारा सक्र्दो बढी प्राकृगतक हावाको प्रयोि ििे ;



गियन्त्रण प्रणालीमा तालमेल गमलाउिे अथाात कोठामा कोही िभएको समयमा वातािुकुलि
इकाईलाई बन्र्द राख्ने वा स्विागलत शस्वि सिं यन्त्र राख्ने;



कोठाको तापक्रम घटाउि, प्रकाि गछिा िदर्दि झ्यालहरु सील ििे र पर्दााको प्रयोि िरे र एयर
कशण्डसि इकाईको कामको पररमाण घटाउिे;



िमी मौसममा वातािुकुलि सिं िालि िरे को समयमा अिावश्यक बत्तीहरु वा तापको भार
हटाउिे;



तापको भार न्यूि ििा कोठामा LED बत्तीहरु र्डाि ििे;



आवश्यक िपिे समय वविेष िरी ववहािको समयमा यसलाई बन्र्द राख्नको लागि राती सुत्र्दा
टाइमर प्रयोि ििे;



घरमा कगसलो र िाढा रङ्गको लुिा िलिाउिे। खुल्ला र हलुका रङ्गको लुिाले से ट िररएको
न्यूितम तापक्रममा पुग्ि मद्दत िर्दाछ र अन्तत: ऊर्ाा बित िर्दाछ।
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कोठाहरु हावा िगछिे र कुिैपगि गिकास िभएको बिाउिे, यसले शिसो हावाको ि ुहावट हुिबाट
रोक्र्दछ।



वातािुकुलि गिकासलाई अवरोध ििे कोठाको फगिािरलाई पुि: गमलाएर राख्ने;



पिं खाको व्यवस्था ििााले िुरुवातको अवस्थामा र अगलक बढी िमी मौसमको समयमा एयर
कशण्डसिरको भार घटाउँ र्दछ।



भवि स्विालि प्रणाली (BAS) र्डाि ििे;



उशित थमोस्ट्याट से टब्याक प्रयोि ििे;



समय तागलका (कशम्तमा मागसक रुपमा) अिुसार वफल्टर र्ाँि ििे र उशित लािेमा
सफा/पररवताि ििे;



धे रै अग्लो भएको खण्डमा र्दगलि (ceiling)को उिाइ घटाउिे;



रे गडएटर, बेसबोडा वहटर आदर्दको अिागडको अवरोधहरु हटाउिे।

४.२ र्दगलि पिंखा (Ceiling Fan)
४.२.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: र्दगलि पिंखा (Check List for Energy audit: Ceiling
Fan)


Electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, वाटको मापि ििे;



एगिमोगमटरको प्रयोि िरी हावाको बहाव िाप्िे;



मागथको तथयािंक प्रयोि िरे र हावाको बहाव िणिा ििे र फ्याँवकएको हावाको watts/m3
ब्युत्पन्न ििे (िणिा पृष्ठ Annex 3 मा दर्दइएको छ);



गडर्ाइि मािसिं ि तुलिा ििे र वविलि हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



सिं िालि तररकाको र िगत गियन्त्रण सिं यन्त्रको र्ाँि ििे;



अत्यागधक तापको लागि Infrared Red तापक्रम ििको प्रयोिले मोटरको तापक्रम र्ाँि ििे;



तारा अिंवकत पिं खाको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे र सुपर
फ्याि आदर्द र्स्तो उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.२.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
र्दगलि पिं खामा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


सामान्य पिं खालाई सुपर फ्याि र तारा अिंवकत पिं खाद्वारा प्रगतस्थापि ििे;
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Resistive पिं खा रे िल
ु ेटरलाई ववद्युतीय रे िल
ु ेटरद्वारा प्रगतस्थापि ििे;



आवश्यक िपरे को समयमा पिं खाको शस्वि बन्र्द ििे;



बावहररँ र्दा र गभगत्रँर्दाका बाधाहरु हटाउिे;



पिं खाको िगत न्यूि ििे;



Aero-foil आकारको पिं खाको पत्ता प्रयोि ििे ।

४.३

इन्डक्सि वहटर (Induction Heater)

४.३.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: इन्डक्सि वहटर (Check List for Energy audit:
Induction Heater)


Electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, वाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



दर्दइएको पररमाणको पािी वा िमुिा उत्पार्दिलाई तताउिे र अिुरुपको ऊर्ाा खपत िाप्िे;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि िररएको ऊर्ाा खपत (िणिा पृष्ठ Annex 4 मा) तुलिा ििे र कुिै
वविलि भएमा हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत वहटरहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे , उपलब्ध
उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.३.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
इन्डक्सि वहटरमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


उशित आकारको वहटरसिं िै उशित पकाउिे भाँडाको प्रयोि ििे;



वहटरको मागथको टे म्पर िररएको शििाको सतह गियगमत रुपमा सफा ििे;



उच्ि िुणस्तरको ऊर्ाा र्दक्ष इन्डक्सि वहटर प्रयोि ििे ;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि िररएको ऊर्ाा खपत (िणिा पृष्ठ Annex 4 मा) तुलिा ििे र कुिै
भएमा वविलि हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



अन्य परम्पराित तताउिे ऊर्ाा श्रोतहरुको प्रयोिमा कगम िर्दै र्दक्ष इन्डक्सि उपकरणहरुको
बािी बसाल्िे;



खािा पकाउँ र्दा आवश्यक पावर से वटङ छिौट ििे;



आपूगताकतााको सल्लाह बमोशर्म सधैँ गिर्दे िि पुशस्तका अिुिरण ििे ।
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४.४

बत्तीहरु (Lighting Fixtures)

४.४.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: बत्तीहरु (Check List for Energy audit: Lighting)


Electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



Lux meter को प्रयोिले उशित र्दुररबाट प्रकािको स्तर Lux मापि ििे;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि िररएको ऊर्ाा खपत र lux level तुलिा ििे र कुिै वविलि भएमा
हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत बत्तीहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे र
उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.४.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
बत्तीहरुमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


पारर्दिी पाताहरुको प्रयोि िरे र वा कायास्थललाई दर्दिको समयमा झ्यालको िशर्क सारे र
सकेसम्म बढी प्राकृगतक प्रकािको प्रयोि ििे ;



कोठामा कोही िभएको बेला बत्ती गिभाउिे। सिं भव भएमा स्विागलत शस्वि उपकरण र्डाि
ििे;



Watch timer, delay timers, फोटोसे लहरु, अकुपेन्सी से न्सरले बत्तीहरुको गियन्त्रण ििे वा छु ट्टै
शस्वि सिं यन्त्र राख्ने;



पुरािा शिम तथा ट्युबलाइटलाई LED द्वारा प्रगतस्थापि ििे;



र्दक्ष बत्तीहरु र्डाि ििे र सवोत्कृष्टर्दे शख कमसल र्दायराका ववगभन्न प्रववगधका (lumens/watt)
र्दक्षताबारे गबिार ििे;



Switching वा de-lamping को प्रयोिले अत्यागधक प्रकािको स्तरलाई मािक स्तरमा घटाउिे ;



बढी उज्यालो भएका स्थािबाट अिावश्यक बत्तीहरु हटाउिे;



बत्ती, र्दगलि, गभत्ता आदर्दको गियगमत रुपमा सरसफाई ििे ;



र्दक्ष प्रयोिको लागि काया सतह क्षेत्रमा हल्का रङ्ग पोत्ने;



Background को प्रकािको स्तर घटाउिे र उज्यालोलाई काम ििे स्थािमा बढी केशन्रत ििे

अथाात र्दगलि (ceiling) को बत्ती गिभाएर टे वल वा भुईंबत्तीको प्रयोि िरी उज्यालोलाई आवश्यक
स्थािमा मात्र केशन्रत ििे;


बावहरी उज्यालोको लागि mercury / sodium vapour lamps को सट्टा metal halide lamps
र्डाि ििे;
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रिं िको महत्व िभएका अिुप्रयोिहरुको लागि उच्ि िापयुि सोगडयम भेपोर बत्तीहरु (HPSV)
र्डाि ििे;


४.५

परम्पराित ballast को सट्टामा उच्ि आवृशत्त (HF) को ववद्युतीय ballast र्डाि ििे ।
माइक्रोवेभ ओभि (Microwave Oven)

४.५.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: माइक्रोवेभ ओभि (Check List for Energy audit:
Microwave Oven)


Electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



दर्दइएको पररमाणको पािी वा िमुिा उत्पार्दिलाई तताउिे र अिुरुपको ऊर्ाा खपत िाप्िे ;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि िररएको ऊर्ाा खपत (िणिा पृष्ठ Annex 6 मा दर्दइएको छ) तुलिा
ििे र कुिै वविलि भएमा हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत ओभिहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे र
उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.५.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
माइक्रोवेभ ओभिमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


अन्य परम्पराित तताउिे ऊर्ााको श्रोतलाई हटाउँ र्दै र्दक्ष ओभि प्रयोि ििे बािी बसाल्िे;



समाि वकगसमको खािा पकाउि सामान्य धातुका भाँडा भन्र्दा से रागमक वा गससाको भाँडा प्रयोि
ििााले ओभिको तापक्रम १० र्दे शख १४°C कम िर्दा छ;



वायु सिं िलिमा सुधार ििे; हावा राम्रोसिं ि वारपार ििा सक्िे ओभिहरुमा खािा र्दक्ष तररकाले
पाक्र्दछ;



बेवकङ्ग भइरहे को समयमा ढोका िखोल्िे, प्रत्येक पटक ढोका खोल्र्दा कररब २०% ताप ि ुहावट
हुन्छ। ओभि टाइमरको प्रयोिले खािा र्ाँि ििा पटक पटक ढोका िखोल्िे;



ताप ि ुहावट रोक्ि ओभिका सबै भािहरुलाई ढाकेर गसल ििे;



ओभिमा गियन्त्रण सही भएको सुगिशित ििा छु ट्टै ओभि थमोगमटरको प्रयोिद्वारा ओभिको
तापक्रम गियगमत रुपमा र्ाँि ििे ;



तारा अिंवकत ऊर्ाा र्दक्ष ओभिको प्रयोि ििे ;



र्दक्ष र िुणस्तरीय उत्पार्दि अथाात ओभिको खररर्द ििे ;



आवश्यकता अिुसारको समय तय ििे;
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वेवकङ िर्दाा आवश्यक तापक्रम तय ििे;



उशित भाँडा र्स्तै से रागमक वा गससाका भाँडाहरुको प्रयोि ििे।

४.६

पम्प प्रणाली (Pumping System)

४.६.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: पम्प (Check List for Energy audit: Pump)


दर्दइएको समयावगधको लागि electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै:
भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



फ्लो गमटरको प्रयोिले पािीको बहाव िाप्िे वा स्टप वािको प्रयोिले आवश्यक पािीको
आयति र्म्मा ििा लािेको समय मापि ििे;



पम्प िररिु पिे पािीको हे ड िाप्िे;



हाइड्रोगलक पावर, पम्प र्दक्षता र समग्र र्दक्षता िणिा (िणिा पृष्ठ Annex 11 मा दर्दइएको छ)
ििे र यसलाई गडर्ाइि िर्दााको मािसिं ि तुलिा ििे;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि र िणिा िररएको माि तुलिा ििे र वविलि (deviation) हुिक
ु ो कारण
अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत पम्पहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे र
उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.६.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
घरे लु पािी पम्पमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


तारा अिंवकत ऊर्ाा र्दक्ष पम्पको प्रयोि ििे ;



र्डािस्थलमा पयााप्त मात्रामा Net Positive Suction Head (NPSH) को सुगिशितता ििे;



आवश्यकता भन्र्दा अगधक क्षमताको पम्प रहे को अवस्थामा र्दक्ष सिं िालिको लागि उशित
क्षमताको पम्प बर्दल्िे वा ईम्पेलरको आकार घटाउिे वा बर्दल्िे;



पम्पमा प्रेसर िर्, फ्लो गमटर र्स्ता आधारभूत ् उपकरणहरुको र्डाि सुगिशित ििे;



उत्कृष्ट र्दक्षता गबन्र्दु िशर्कमा पम्प सिं िालि ििे;



उशित गडर्ाइिको माध्यमले पम्प थ्रोटगलङ्ग हुि िदर्दिे;



िाप गिरावटको र्ाँि र पाइपको आकार अिुकुलि िरी प्रणाली प्रगतरोध घटाउिे;



काम िभएको अवस्थामा पम्प बन्र्द ििे ;



पािी खे र र्ाि िदर्दि सीलहरु र प्यावकङको ममात ििे ।
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४.७

रे विर्ेरेटर (Refrigerators)

४.७.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: रे विर्ेरेटर (Check List for Energy audit:
Refrigerator)


दर्दइएको समयावगधको लागि electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु
र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



गिमााणकतााले गसफाररस िरे अिुसार गिशित भार राखे र रे विर्ेरेटरलाई एक घण्टाको लागि
िलाउिे;



उि एक घण्टाको लागि भएको ऊर्ाा खपत िाप्िे (िणिा पृष्ठ Annex 7 मा दर्दइएको छ) र
यसलाई गडर्ाइि िर्दााको मािसिं ि तुलिा ििे;



गडर्ाइि ऊर्ाा खपत र मापि िररएको ऊर्ाा खपतमा कुिै वविलि र्दे शखएमा सोको कारण
अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत रे विर्ेरेटरहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे र
उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.७.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
घरे लु रे विर्ेरेटरमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


तातो खािालाई गसधै गभत्र िराख्ने, सधैँ शिसो खािालाई मात्र रे विर्ेरेटरमा राख्ने;



विर्र खण्डको बरफ हटाउिे;



गियगमत रुपमा ढोकाको सील र्ाँि ििे, ढोका राम्रोसिं ि लिाउिे र सधैँ ढोका तुरुन्त बन्र्द ििा
यार्द राख्ने;



सधैँ तारा अिंवकत र ऊर्ाा र्दक्ष रे विर्ेरेटर खररर्द ििे;



तापक्रम ट्र्याक ििे, रे विर्ेरेटर ५ o C भन्र्दा तल सेट ििुा हुँर्दैि भिे विर्र -१८ o C मा से ट
हुि ु पर्दाछ।



कण्डेन्सर क्वाइल (coil) मा धुलो भए िभएको र्ाँि ििे ;



ढोका खोल्िे आवश्यकता न्यूि ििा door ice makers र पािी गडस्पेन्सरको प्रयोि ििे र्सले
शस्थर तापक्रम कायम राख्न थप मद्दत िर्दाछ, यद्यवप यी सुववधार्िक सामाग्रीहरुले रे विर्ेरेटरको
ऊर्ाा प्रयोि १४ र्दे शख २० प्रगतितसम्म बढाउँ र्दछि्।



आफ्िो पररवारको आवश्यकतालाई गबिार ििे र दठक आकारको रे विर्ेरेटर राख्ने। विर्हरु

ववगभन्न आकारमा आउँ र्दछि् तर सबैभन्र्दा ऊर्ाा र्दक्ष रे विर्ेरेटरहरु प्रायर्सो १६-२० क्युववक
वफटका हुन्छि्।
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पयााप्त हावाको बहावको लागि विर्को वररपरी कशम्तमा १ इन्ि खाली स्थाि छाड्िे ।

४.८ राइस कुकर (Rice cooker)
४.८.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: राइस कुकर (Check List for Energy audit: Rice
Cooker)


Electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर
फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



दर्दइएको पररमाणको पािी वा िमुिा उत्पार्दिलाई तताउिे र अिुरुपको ऊर्ाा खपत िाप्िे ;



गडर्ाइि मािसिं ि मापि िररएको ऊर्ाा खपत (िणिा पृष्ठ Annex 8 मा दर्दइएको छ) तुलिा
ििे र कुिै वविलि भएमा सो हुिक
ु ो कारण अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत राइस कुकरहरुको गिर्दे िि पुशस्तकाका साथै ववशिष्टता सिं कलि तथा उल्लेख ििे
र उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा ििे र सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.८.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
राइस कुकरमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


आफ्िो पररवारको आवश्यकता अिुसार उशित आकारको राइस कुकर छिौट ििे; अिुकूल
आकारको भन्र्दा ठू लो राइस कुकरले बढी ऊर्ाा खपत िर्दाछ;



कुकरको गबको ठीक तररकाले लािे िलािेको सुगिशित ििे;



खािा तुरुन्तै िखािे भए यसलाई न्यािो राखी रहि आवश्यक उशित तातोपिाको पररमाण
कायम राख्न ‘Keep Warm’ सुववधाको प्रयोि ििे तर ऊर्ााको अगतररि खपत रोक्ि काम
सवकएपगछ प्लि गिकाल्िे;



र्दक्ष र एकैिासको तताई (heating) सुगिशित ििा राइस कुकर सफा राख्ने र गभत्री भाँडा र

तताउिे प्लेटबाट कुिै पगि डढे र साह्रो भएका िामल वा अन्य खािेकुरा र्स्ता फोहोरहरु
हटाउिे;


पकाउिु भन्र्दा आधा घण्टा अशघर्दे शख िामललाई पािीमा गभर्ाएर राख्ने;



भात पकाउँ र्दा ठीक पररमाणमा पािीको प्रयोि ििे र्ुि प्रायर्सो राइस कुकरको गिर्दे िि
पुशस्तकामा गसफाररस िररएको हुन्छ। यदर्द गिर्दे िि पुशस्तका छै ि भिे िामलको कुल आयतिको
र्दोब्बर आयतिमा पािी राख्ने।
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४.९

लुिा धुिे मेशिि (Washing Machine)

४.९.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सूिी: लुिा धुिे मेशिि (Check List for Energy audit:
Washing Machine)


दर्दइएको समयावगधको लागि electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु
र्स्तै: भोल्टे र्, एशम्पयर, पावर फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे;



गिमााणकतााको गसफाररस अिुसार एक िक्रको लागि गिशित भार राखे र लुिा धुिे मेशिि
िलाउिे;



एक पूरा िक्रको ऊर्ाा खपत मापि ििे (िणिा पृष्ठ Annex 9 मा दर्दइएको छ) र गडर्ाइि
मािसिं ि तुलिा ििे;



गडर्ाइि ऊर्ाा खपत र मापि िररएको ऊर्ाा खपतमा कुिै वविलि र्दे शखएमा सोको कारण
अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत लुिा धुिे मे शििहरुको गिर्दे िि पुशस्तका (manual) र specification सिं कलि तथा
refer ििे र उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा िरी सुधारको लागि गसफाररस ििे ।

४.९.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
लुिा धुिे मेशििमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


र्दाि लािेका कपडाहरुलाई पवहले िै गभर्ाउिे; धुि ु भन्र्दा अिागड कशम्तमा आधा घण्टाको लागि
र्दाि लािेका कपडाहरु शिसो पािीमा गभर्ाउिे र उपयुि भएमा stain remover प्रयोि ििे;



लुिा धुिे मेशििलाई छोटो िक्र अथाात गछटो धुिे वा इको वािमा िलाउिे ;



आवश्यक िपर्दाा पावर शस्वि बन्र्द राख्ने;



ऊर्ाा र्दक्ष तारा अिंवकत लुिा धुिे मेशिि छिौट ििे;



मेशििको उशित आकार र आवश्यक वविेषता (required specification) छिौट ििे;



फोहोर लुिा धुि तातो पािीको प्रयोि ििे;



आवश्यक भार िहुन्र्ेलसम्म पशखािे, लुिा धुिे मेशििले र्गत ठू लो भार भएपगि समाि
पररमाणको याशन्त्रक (mechanical) ऊर्ाा खपत िर्दाछ।
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४.१० पािी वहटर (Water Heater)
४.१०.१ ऊर्ाा पररक्षणको लागि र्ाँि सू िी: पािी वहटर (Check List for Energy audit: Water
Heater)


एक िक्रको लागि electrical power logger को प्रयोिले ववद्युतीय प्यारागमटरहरु र्स्तै: भोल्टे र्,
एशम्पयर, पावर फ्याक्टर, वकलोवाट र कुल ऊर्ााको मापि ििे, पािीको आयति, हागलिे
पािीको तापक्रम, cut-off तापक्रम specification मा उल्लेख भए अिुसार राख्ने;



एक िक्रको लागि ऊर्ाा खपत मापि ििे (िणिा पृष्ठ Annex 10 मा दर्दइएको छ) र गडर्ाइि
मािसिं ि तुलिा ििे;



गडर्ाइि ऊर्ाा खपत र मापि िररएको ऊर्ाा खपतमा कुिै वविलि र्दे शखएमा सोको कारण
अिुसन्धाि ििे;



तारा अिंवकत पािी वहटरहरुको गिर्दे िि पुशस्तका (manual) र specification सिं कलि तथा refer
ििे र उपलब्ध उत्कृष्ट प्रववगधको सगमक्षा िरी सुधारको लागि गसफाररस ििे ;



वहटरको सतहबाट ताप ि ुवहए/ िि ुवहएको र्ाँि ििे।

४.१०.२ ऊर्ाा बितका अवसरहरु (Energy Saving Opportunities)
पािी वहटरमा गिम्ि महत्वपूण ा ऊर्ाा बितका अवसरहरु पाइन्छि्:


ववद्यमाि कम र्दक्ष पािी वहटरलाई ऊर्ाा र्दक्ष तारा अिंवकत उत्पार्दिद्वारा प्रगतस्थापि ििे;



सम्भव भएमा वहट पम्पद्वारा परम्पराित ववद्युत प्रगतरोधी पािी वहटरलाई प्रगतस्थापि ििे ;



ट्यािंक भण्डारण पािी वहटरको सट्टामा ट्यािंकरवहत तुरुन्त पािी तताउिे वहटर राख्ने;



ताप ि ुहावट घटाउि ट्यािंक र िािंिा पाइप लाइिहरुलाई छोप्िे;



परम्पराित पािी वहटरलाई आधुगिक सोलार भ्याकुम ट्युव पािी वहटरद्वारा प्रगतस्थापि ििे;



खररर्द ििुा अशघ उपकरणको िुण र वविेषताहरु तुलिा ििे र सधैँ उशित ऊर्ाा र्दक्ष तारा
अिंवकत पािी वहटर छिौट ििे ;



तताउँ र्दा आवश्यक तापक्रम छिौट ििे;



पािी तताउि परम्पराित श्रोत भन्र्दा र्दक्ष र िववकरणीय श्रोतको ताप प्रयोि ििे;



उशित क्षमताको पािी वहटर प्रयोि ििे ।
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Annexes
Annex 1: ऊर्ाा पररक्षण उपकरणहरुको वववरण (Energy Audit Equipment Details)
ऊर्ाा पररक्षण प्रकृयामा ऊर्ााको identification र quantification को लागि मापि आवश्यक हुन्छ।
यी मापिहरुको लागि उपकरणहरुको प्रयोि आवश्यक हुन्छ। यी उपकरणहरु हलुका, वटकाउ,
सिं िालि ििा सशर्लो र तुलिात्मक रुपमा सस्तो हुि ु र्रुरी छ। सामान्यतया ऊर्ाा पररक्षणको र्दौरािमा
अिुिमि िररिे प्यारागमटरहरु गिम्ि हुि सक्र्दछि्:
AC प्रणालीमा आधारभूत ् ववद्युतीय प्यारागमटरहरु: भोल्टे र् (V), ववद्युत प्रवाह (I), पावर फ्याक्टर (PF),
सवक्रय िशि (kW), स्पष्ट िशि (माि) (kVA), प्रगतवक्रयात्मक िशि (reactive power, kVAR), ऊर्ाा
खपत (kWh), आवृशत्त (frequency, Hz), हामोगिक्स आदर्द ।
DC प्रणालीमा आधारभूत ् ववद्युतीय प्यारागमटरहरु: भोल्टे र् (V), ववद्युत प्रवाह (I), िशि (power, kW),
ऊर्ाा खपत (kWh) आदर्द।
ववद्युतीय बाहे क अन्य महत्वपूण ा प्यारागमटरहरु र्स्तै : तापक्रम र ताप बहाव, वववकरण, हावा र ग्यासको
बहाव, तरल (liquid)को बहाव, प्रगत गमिेटको घुमाई (RPM), हावाको वेि, आवार् र कम्पि, धुलोको
मात्रा, कुल घुगलत ठोस (total dissolved solid), pH, ओगसलोपिाको मात्रा, सापेशक्षत आरा ता, flue gas
को

ववश्लेषणः

काबाि

डाइअक्साइड,

अशक्सर्ि, काबाि

मोिोअक्साइड, सल्फर,

िाइट्रोर्िका

अक्साइडहरु, प्रज्वलि र्दक्षता आदर्द।
घरे लु क्षेत्रहरुमा ऊर्ाा पररक्षण सिं िालि ििा गिम्ि ऊर्ाा अिुिमि/मापि उपकरणहरु आवश्यक
पर्दाछि्:
क्र.सिं .

उपकरणको
िाम

उपकरणको शित्र

मापि िररिे प्यारागमटरहरु

1.

Data
Logger/
Electrical
Power
Analyzer

Record and measure the
electrical parameters such
as Amps, Volts, Frequency,
PF, kW, kVA, kVAr,
harmonics etc

2.

Electrical
clamp-on
meter

Used to measure electrical
parameters such as Amps
and Volts, PF, kW,
frequency, etc.
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क्र.सिं .

उपकरणको
िाम

उपकरणको शित्र

मापि िररिे प्यारागमटरहरु

3.

Temperature
gun

To measure temperature
parameters

4.

Lux Meter

To measure intensity of
Light.

5.

Pressure
Gauge

To measure pressure

6.

Anemomete
r

To measure Air and Gas
Velocity

7.

Leak
detector

To identify leakage

8.

Contact
Thermomete
r

To measure surface
temperature

9.

Stroboscope

To measure rotational
speed
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क्र.सिं .

उपकरणको
िाम

उपकरणको शित्र

मापि िररिे प्यारागमटरहरु

10.

Flow meter

To measure water flow

11.

Digital
Camera

To capture temperature
profile picture

12.

Stop Watch

To measure Time

13.

Sling
Hygrometer

14.

To measure Dry bulb and
Wet bulb temperature

Digital
Temperature
&
Hygrometer

To measure temperature &
humidity
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Annex 2: एयर कशण्डसिरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and
calculation sheet for Air Conditioner)
Make

Value

Model
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated Cooling Capacity, Watts
Rated Cooling input, Watts
Rated EER
Measured input, Watts
Area for air flow, m2
Measured air speed, m/s
Outlet air (from space) DBT, oC
Outlet air WBT, oC
Enthalpy of outlet air, kJ/kg
inlet to space air DBT,oC
inlet air WBT, oC
Sp. Weight, kg/m3
Enthalpy of inlet air, kJ/kg
Time in hours
Calculated cooling capacity, w =
area*air speed*time in seconds*air specific weight
*enthalpy* calorie to watt hour conversion
factor/4.18
Calculated EER = Cooling in watts/power
consumption in watts
kWh/ton = Measured input, Watts/ Calculated
cooling capacity, ton
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Annex 3: र्दगलि पिंखाको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation
sheet for Ceiling Fan)
Make

Value

Model
Sweep
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Rated flow, m3/Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured air speed in meter
Measured area in m2
Measured flow, m3 = Measured air speed in meter
* Measured area in m2
Measured flow/watt = Measured flow, m3/
Measured power, Watts
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Annex 4: इन्डक्सि वहटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and
calculation sheet for Induction Heater)
Make

Value

Model
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Time
Measured energy in wh = measured watt * time in
hours
Measured energy consumption per litre = measured
energy, wh/volume of water heated in liter
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Annex 5: बत्तीहरुको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation sheet
for Lighting)
Make

Value

Type
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured luminous flux in lux ( from the lux meter
reading)
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Annex 6: ओभिको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation sheet
for Oven)
Make

Value

Model
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Time
Measured energy in wh = measured watt * time in
hours
Measured energy consumption per litre = measured
energy, wh/volume of water heated in liter
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Annex 7: रे विर्ेरेटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation
sheet for Refrigerator)
Make

Value

Model
Type
Refrigerant
Volume, lit
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Time
Measured energy in Wh = Measured power, Watts
* Time in hours
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Annex 8: राइस कुकरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation
sheet for Rice Cooker)
Make

Value

Model
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Time
Measured energy in Wh = Measured power, Watts
* Time in hours
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Annex 9: लुिा धुिे मेशििको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and
calculation sheet for Washing Machine)
Make

Value

Model
Type
Volume
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Time
Measured energy in Wh = Measured power, Watts
* Time in hours
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Annex 10: पािी वहटरको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation
sheet for Water Heater)
Make

Value

Type
Rated capacity in lit
Rated max temp
Rated max pressure
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured pf
Measured temperature rise oC
Measured Energy = Measured power, Watts * time
in hours
Measured kWh/lit/ oC = Measured Energy in
Wh/water volume in lit/temperature rise in oC
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Annex 11: पम्पको लागि तथयािंक सिं कलि र िणिा पृष्ठ (Data Collection and calculation sheet
for Pump)
Make

Value

Model
Rated Flow
Rated head
Rated Volts, V
Rated Current, A
Rated power, Watts
Measured Volts, V
Measured Current, A
Measured power, Watts
Measured head
Hydraulic Power: Q (flow in m3/sec)*H (head in
m) * (density in kg/m3)* g (m/sec2)
Overall efficiency (hydraulic power/motor input
power)
Pump efficiency (overall efficiency/motor
efficiency)
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