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ا�ضاءة: ورقة وقائع كفاءة الطاقة       

  

لجزء كبير من تكاليف الطاقة في ا!عمال التجارية وھي واحدة من أفضل  المسؤولية ضاءةتتحمل ا�

 دو9ر في الربع 2000نفق ي الذيمكتب ال. وأسھل المناطق التي يمكنك من خ,لھا توفير الطاقة والمال

صل ما ي يمكن حفظ. دو9ر في الربع على ا�ضاءة 800حوالي  ما يصرف على الكھرباء عادة عام

إذا كنت تعمل جنبا إلى جنب مع  ،ذه التكلفة من خ,ل الكفاءة في استخدام الطاقة٪ من ھ50إلى 

 .مراجع حسابات الطاقة وكھربائي مرخص،

 

  ا"شياء السريعة والسھلة التي يمكن القيام بھا

  

. لقيام بذلكاھذا يبدو واضحا ولكننا كثيرا ما ننسى . إطفاء ا!نوار التي 9 يتم استخدامھا 

. منطقةالا!نوار عند مغادرة  �طفاء على التذكرتساعد الناس  سھلة للقراءة ع,مات وضع

 .التكلفة للقيام بذلك تلقائيا ةمنخفض ةطريقة عظيم ھو المق,د الِمكشافي

 
 

 سقفية بسيطة مثل فتح الستائر ، وتركيب نوافذالشياء لVيمكن  .ا9ستفادة من الضوء الطبيعي 

  .تقليل ا9عتماد على الضوء الكھربائي من و تطھير العوائق من النوافذ

 

ضواء القذرة وتجھيزات ا�ضاءة تقليل لV يمكن. إبقاء ا!ضواء نظيفة وخالية من الغبار 

سمح لك باستخدام عدد أقل يبانتظام سوف  ضواءا!تنظيف . السطوع بمقدار النصف تقريبا

 .السطوعمن ا!ضواء لتحقيق نفس 

 

تجھيزات مصباح الفلورسنت، حاول إزالة أنبوب من إذا كان لديك توأم . قَلِّل من مصابيح الفلورسنت 

ھناك حاجة إلى الكثير من ا�ضاءة، مثل بجوار  تفي المناطق التي ليس تركيبواحد من كل 

  .من تلقاء نفسه بنفس النتيجةا!نبوب ا!خر  يعمل سوف. الجدران ومباشرة فوق الرفوف

 

ط,ء الجدران وا!سقف بألوان فاتحة والحفاظ على ا!سطح  .الداخلي توسيع ا�نعكاس  

  .انعكاس الضوء وسيعلت ةالداكنة نظيف

  

كام, في  كون مضاءةت9 يلزم أن  العرض ع,مات العرض وحا9ت .يةليلالتقليل ا�ضاءة  

  .إذا ما كانت ھناك حاجة 9ي إضاءةالليل، 

 

ستخدم كميات ت CFLمصابيح .  إلى مصابيح النيون المدمجةالمتوھجة  المصابيحتبديل كافة  

 .عشر مرات أطول فترات إلى تدوم٪ و يمكن أن 80 بنسبة أقل من الطاقة
 

 

 

 

 

 مدخري الطاقة

المصباح النازل ذو 
الديود الباعث 

 

أنبوب الديود الباعث 

 للضوء

  T8-T5المحول الفلوري  

مضيئ السوق ذو 
الديود الباعث 

 مصابيح النيون المدمجة
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  ا�ستثمارات في مجال كفاءة الطاقة 

التي مصابيح ال .أصناف الصابورة ا�لكترونية إلى ةالمصابيح الصابورة المغناطيسي تبديل 
 . ٪ أقل طاقة20ستخدم ما يصل إلى تا�لكترونية  تحوي الصابورة

 

وتركيب تجھيزات .ا�نعكاس أصناف عاليةبنعكاس �استبدال تجھيزات ا�ضاءة المنخفضة ا 
الضوء بنسبة تصل إلى  سوف تزيد من نتاجمصممة تصميما جيدا ال بالعاكساتا�ضاءة 

 .أضواء أخرى تماما بإطفاء، والتي قد تسمح 40٪

 

و  الضوئي، وأجھزة ا9ستشعار الِمكشاف بالسكنأجھزة  .عناصر تحكم ا�ضاءة تركيب 
ا�ضاءة  اتيمكن لتحكم .ساعد على الحد من ا�ضاءة غير الضروريةت ھاجميع المعتمات

  .ا�ضاءة٪ من استخدام الطاقة في 80مصممة تصميما جيدا انقاذ ما يصل الى ال

  

قُم بتركيب إذا تم استخدام بعض المناطق أكثر من غيرھا،  .متعددةالمفاتيح ا�ضاءة  تركيب 
ا!نوار في المناطق غير المستخدمة دون أن  إطفاءمتعددة بحيث يمكن المفاتيح ا�ضاءة 

 .ىاqخر التأثير على المناطق

 

ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كانت ھذه مربحة .للطاقة  كفاءةلمنتجات  قُم بالتحديث 
  3eproject.org.auللحصول على التدقيق الطاقي المجاني في  َسّجل .لعملك

  

 ھل تعلم؟

يمكن أن  .٪  s30ضاءة الطبيعية تقليل حاجتك لsضاءة الكھربائية بنسبة تصل إلى ليمكن  
  .مرة قبل أن تبدأ في التدھور 5000أكثر من  إطفائھامعظم ا!ضواء و إشعال

 

 .السيئة التصميم في تجھيزات ا�ضاءة مفيدال٪ من الضوء 50صل إلى ما ييضيع  أن يمكن 

  

 

 

 إنخفضتكفاءة الطاقة وعلى الفور  لمصابيحمتجر الفي  المصابيحنغير كل ب قمنا“

 دو9ر 300فاتورة الكھرباء بواقع 

  !"جداً أنا سعيدة  .العامفي ربع 

 

 سيلفيا، فيرفيلد ھايتس -

 

 

   info@3eproject.org.au أو على البريد ا�لكتروني  845 242 1800على الرقم  E 3لمزيد من المعلومات يُرجى ا9تصال بفريق المشروع 

LED display strip 

 مدخري الطاقة

الضوء الكاشف لمصباح 
 النيون المدمج

 نافذة ناتئة التنصيب

نافذة ناتئة ذو الديود 
 الباعث للضوء

الضوء الغامر ذو الديود 
 الباعث للضوء

الشريط العارض ذو 
الديود الباعث 


