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التدفئة والتھوية وتكييف الھواء

٪ من استھ�ك الطاقة في قطاع 50- 30التدفئة والتھوية وتكييف الھواء 

والخبر السار ھو أن وفورات كبيرة يمكن . 

إذا كنت تعمل مع فني تكييف الھواء ومدقق . 

 .٪ من تكاليف الكھرباء من خ�ل كفاءة الطاقة

ملفات الوالف�تر و المراوححفظ . بانتظام التدفئة والتھوية وتكييف الھواءمصانة

خفض تكاليف ت يمكنھا أنالتسربات والعزل  

عاقة G راوحلفائف والمال مضاد السكون إلى

ولد حرارة، والتي تعمل ضد تجميع المعدات الكھربائية 

 ومبردات المياه البيع اPلية نقل المعدات المكتبية والث�جات وآLت

 .تكاليف التبريد

 

يجب أن تكون إعدادات الصيف . بشكل صحيح

إن كل درجة برودة في الصيف . درجة مئوية

 .٪10استھ�ك الطاقة بنسبة 

 

مراوح ال إستخدام. تكييف الھواء عاملةوحدات 

أو اثنين مقابل  واحدةالحرارة درجة  إعدادات منظم

. ساعد أيضا على تعميم أفضل لتبريد الھواء

  .عكس اتجاه المروحة في فصل الشتاء إذا كان ذلك ممكنا

 

استخدم مفاتيح  .اGستعمال في مناطق منخفضة

 

أقل في  HVAC باستخدام معدات للسماحإعادة ترتيب جداول العمل 

 ."خارج أوقات الذروة" و 
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التدفئة والتھوية وتكييف الھواء: ورقة وقائع كفاءة الطاقة   

التدفئة والتھوية وتكييف الھواء معدات عادة ما تستغل 

. اcعمال وتكون أكثر بكثير إذا تم تشغيلھا بشكل سيئ

. مع تعدي�ت بسيطة في طريقة استخدام المعدات ھاتحقيق

٪ من تكاليف الكھرباء من خ�ل كفاءة الطاقة70اقة، يمكن حفظ ما يصل إلى حسابات الط

  

  ا'شياء السريعة والسھلة التي يمكن القيام بھا

  
التدفئة والتھوية وتكييف الھواءمصانة الحفاظ على نظم 

 نظيفة، وتغيير اcحزمة البالية والمراوح، وإص�ح

مضاد السكون إلى ويمكن تطبيق سائل. ٪30الطاقة بنسبة تصل إلى 

   .اcوساخ تراكم مزيد منال

 

جميع المعدات الكھربائية . لحرارةل من المعدات المنتجة التقليل 

نقل المعدات المكتبية والث�جات وآLت. مكيفات الھواء في الصيف

تكاليف التبريد سوف توفّر منوغيرھا لغرف تبريد طبيعي 

بشكل صحيح حراريالمنظم ال درجة حرارة تحقق من تثبيت 

درجة مئوية 20 لشتاء حوللواGعدادات درجة مئوية   24حول

استھ�ك الطاقة بنسبة  من زيدسوف تودفئا في الشتاء 

وحدات اcرضية عندما تكون أو  يةالسقف المراوح استخدام 

إعدادات منظم تمكنك من رفع الھواء في الغرف المكيفة

ساعد أيضا على تعميم أفضل لتبريد الھواءت للمراوح أنويمكن . اGعداد العادي الخاص بك

عكس اتجاه المروحة في فصل الشتاء إذا كان ذلك ممكنا

في مناطق منخفضة أطفئ معدات التدفئة والتھوية وتكييف الھواء 

  .ستخدامGلتحسين ا المناطق توقيت و ضوابطال

إعادة ترتيب جداول العمل .تجنب فترات ذروة الطلب  

و " الكتف " خ�ل وأكثر من ذلك " الذروة " أوقات 
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ثبت درجة الحرارة على 
درجة مئوية 24- 20  

 مدخري الطاقة     

 اللفائف النظيفة

 المراوح السقفية

ية مؤقت التدفئة والتھو
 وتكييف الھواء

 تحويل الحمولة
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يمكن أن يسبب  .لحجب أشعة الشمس المباشرة
أنظمة تكييف الھواء cكثر  تعرضضوء الشمس المباشر الى ارتفاع درجة حرارة الغرف و
تقليل  من )فتحات التھويةمثل (الشمسي والتظليل الخارجي 

٪، اcمر الذي سيقلل من الحاجة 80اكتساب الحرارة من خ�ل النوافذ بنسبة تصل إلى 

اكتساب الحرارة في  سيقلل منعزل ال. سطح والجدران واcرضيات والقنوات
أو  أنظمة التدفئة الشتاء، والتي سوف تقلل من الحاجة إلى

 .تسرب الحرارة عزل حول القنوات يقلل

 مثل عمليةالمن المعدات المستردة الحرارة  إستخدام
  .لمكاتب ومجاLت العمل

تستجيب  ةالعاكس مكيفات الھواء. الطراز ةوالوحدات العاكس

استھ�ك  عنهبسھولة أكبر لظروف درجة حرارة الھواء في اcماكن المغلقة، والذي ينتج 

أكثر من الھواء  لتحقيق إستفادة مقتصدات تسمح 

 .٪15قلل استخدام الطاقة بنحو والتي تالخارجي عندما تكون درجة حرارة الھواء مواتية، 

 

ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كانت ھذه مربحة 
 3eproject.org.auللحصول على التدقيق الطاقي المجاني في 

 

 

زيادة تكاليف الطاقة  عاملة يمكنهمكيفات الھواء 

 ذات سخانات الھواء في المناطقمن ھي أكثر فعالية من حيث التكلفة 
مطعم cنھا أكثر فعالية ال طاوLتو المكتب ثابتة مثل غرف اLنتظار، مقصورات

 

 

مكيفات  إلى من طراز النافذة الصندوقية

  !"ةفي السن دوLر 3200

 

 

لمزيد من المعلومات يُرجى اLتصال بفريق المشروع 
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  ا.ستثمارات في مجال كفاءة الطاقة 

لحجب أشعة الشمس المباشرة الخارجي تلوين النافذة أو التظليل قُم بتركيب 
ضوء الشمس المباشر الى ارتفاع درجة حرارة الغرف و

الشمسي والتظليل الخارجي التلوين فيلم ليمكن . من دورة
اكتساب الحرارة من خ�ل النوافذ بنسبة تصل إلى 

 .لتكييف الھواء
 

سطح والجدران واcرضيات والقنواتاcعزل  
الشتاء، والتي سوف تقلل من الحاجة إلىفي الصيف وفقدان الحرارة 

عزل حول القنوات يقللال. الغاز أو الكھرباءبالتبريد 
 

إستخدام يمكن إعادة .المھدورة الحرارة استرداد 
لمكاتب ومجاLت العملا لتدفئةمداخن وعوادم الفرن 

  

والوحدات العاكس مكيفات الھواء مقتصدات تثبيت 

بسھولة أكبر لظروف درجة حرارة الھواء في اcماكن المغلقة، والذي ينتج 

مقتصدات تسمح ال. ٪ أقل من ذلك30الطاقة حوالي 

الخارجي عندما تكون درجة حرارة الھواء مواتية، 

ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كانت ھذه مربحة .للطاقة  كفاءةلمنتجات  قُم بالتحديث 
للحصول على التدقيق الطاقي المجاني في  َسّجل .لعملك

 ھل تعلم؟

مكيفات الھواء  ما تكونترك اcبواب والنوافذ مفتوحة عند 
 .٪  50بنسبة تصل إلى 

  

ھي أكثر فعالية من حيث التكلفة  الِمشعاعسخانات  
ثابتة مثل غرف اLنتظار، مقصوراتالمقاعد ال

 .اcشياء في تدفئة

من طراز النافذة الصندوقية الھواءغيرنا كل ما نملك من مكيفات "

3200 وفرناة الطاقة ووءكفة الھواء العاكس

 محمد، غيلدفورد

على الرقم  E 3لمزيد من المعلومات يُرجى اLتصال بفريق المشروع  info@3eproject.org.au  أو على البريد اGلكتروني  845 242 1800
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 مكيفة الھواء الشمسية

       

info@3eproject.org.au 

 مدخري الطاقة

ظل النافذة وفتحة 
 التھوية

 أنواع العزل

المسخنة المشعة تحت 
 الحمراء

 مكيفة الھواء العاكسة

 


