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Up to this days designing building with the concern for energy saving are
still not well spread yet. Most of these building types used “Passive Cooling System”
to save energy. But for office building or home-office project are even less concern.
The reasons of which might be because of the framed boundary such as the
construction contract time and budgets.
For that, this research had contribute most of its important parts to study
ways to designing Home office with a concern of energy saving by combining the
“Passive cooling system” with “Active cooling system” side by side. And in these
designing process will have to think of how to manage the evolving of the two cooling
system with each functional area to accomplish a suitable and effectively energy
saving building.
Further than the analytical information part, which shown result in the
design, to proof the design capability of energy saving by an experiment is another
very important process. Although the “Energy conscious home office” had an
acceptable stage result, how ever these result might only be useful as a guidance for
more study, because the result are most based on how to use it and how to improve
its effectiveness with each complex site project environment.
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