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معدات المكت
 
 

دخال تحسينات كفاءة الطاقة، �أصحاب ا�عمال 
جھزة �يمكن . ابصرف النظر عن ا�ضاءة ھناك الكثير من ا(مور التي يمكن القيام بھ

. طاقةالأن تھدر والغ8يات  تاوآ(ت النسخ، والث8جات، والجرّ 
  .مع القليل جدا من الجھد مكاناً كفوءاً للطاقة

  

جميع المعدات . تبريد طبيعي ذات لغرف
ك المعدات ذات يتحرف. ولد   حرارة، وھو ما يضيف إلى تكاليف التبريد

ومبردات المياه  ،والطابعات، وأجھزة الفاكس
 .ر الطاقة 

  

 (تستخدم العديد من ا�جھزة الطاقة ا(حتياطية حتى عندما 
بين عشية  قاطع التياريمكن إطفاء المعدات الموجودة في 

٪ من إجمالي استخدام 20ما يصل الى  يمكن أن يوفّر

 

وا�قراص  تحويل الشاشاتويمكن . أجھزة الكمبيوتر
 الشاشات تستخدممعظم . الصلبة تلقائيا إلى وسائط طاقة منخفضة بعد فترات من الخمول

ستخدام تفي وضع ا(ستعداد أو النوم، في حين أن معظم ا�قراص الصلبة 

 

ستخدم الطاقة في التصنيف ت  النسخطابعات وآ(ت 
ا(حماء ويوفر  نسخ على دفعات يقلل وقت

 

بد( من  dpi 300 على قياسالطباعة  .
توقيت وغيرھا الستخدم عناصر تحكم إ. يقلل من النفايات البيئية
 

الموظفين،  قم بتدريب ثم كفاءة الطاقةلجيدة  
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معدات المكت: ورقة وقائع كفاءة الطاقة  

أصحاب ا�عمال  أخر ا�ماكن التي يتطلع إليھا مكاتبالغالبا ما تكون 
بصرف النظر عن ا�ضاءة ھناك الكثير من ا(مور التي يمكن القيام بھ حتىولكن 

وآ(ت النسخ، والث8جات، والجرّ  ،وأجھزة الفاكس ،الكمبيوتر، الطابعات
مكاناً كفوءاً للطاقةوالخبر السار ھو أنه يمكنك جعل مكتبك 

  

  ا%شياء السريعة والسھلة التي يمكن القيام بھا 

لغرف ستخدام معاً �منخفضة االالمكتب  اجھزة نقلأ 
ولد   حرارة، وھو ما يضيف إلى تكاليف التبريدتالكھربائية 

والطابعات، وأجھزة الفاكس مثل آ(ت النسخ،ا(ستخدام المنخفض 
ر الطاقة وفّ ي طبيعي سوف لغرف تبريد والث8جات

تستخدم العديد من ا�جھزة الطاقة ا(حتياطية حتى عندما . قاطع التيارالمعدات عند  أطفئ 
يمكن إطفاء المعدات الموجودة في . ستخدم لغرضھا ا�ساسيتُ 

يمكن أن يوفّرفي عطلة نھاية ا�سبوع ووضحاھا 
  .الطاقة

أجھزة الكمبيوتر معستخدم إعدادات توفير الطاقة إ 
الصلبة تلقائيا إلى وسائط طاقة منخفضة بعد فترات من الخمول

في وضع ا(ستعداد أو النوم، في حين أن معظم ا�قراص الصلبة من الطاقة ٪ 10
  .٪5 فقط

طابعات وآ(ت ال معظم. نسخ على دفعاتإطبع وإ  
نسخ على دفعات يقلل وقتالطباعة وال. ئھاحماإعندما يتم  للطاقةعلى ا�

   .الطاقة

. القرار ا�قل ذات إلى إعدادات الطباعة تحولا 
600dpi  يقلل من النفايات البيئيةو الحبر يحفظ

 .لحد أدنى من الوقت يعملالضاغط  أن لضمان
    
 سياسة ضع. كفاءة الطاقة ثقافة مكتب  بناءقُو ب 

   .وتقييم ا�داء ومكافأة السلوك الجيد
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مقابس الطاقة المتحكمة 
 عن بُعد

إعدادات توفير الطاقة 
 للكمبيوتر

 بناء ثقافة كفاءة الطاقة

      

غالبا ما تكون 
ولكن 

الكمبيوتر، الطابعات
والخبر السار ھو أنه يمكنك جعل مكتبك 

 

 

 مدخري الطاقة
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لمعرفة  التكلفة منخفضة ائلھي وس عدادات وراصدات الطاقة
تساعدك سالطاقة   ورصد استخدامقياس  كيفية

  

عرض شاشات . LCD شاشات الكريستال السائل
ما تكون  وعادة (CRT)  أنبوب أشعة الكاثود

 

ENERGY STAR ( ذات ا�جھزة .التحديثعند 
والتي صممت لمساعدة المستھلكين على ، ا�لزامية

     :المقارنة موقععلى لمنتج 

http://reg.energyrating.gov.au/comparator/product_types     
 

.  لعملك ُمربحاً  ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كان ھذا 
 3eproject.org.au  التسجيل للحصول على التدقيق الطاقي المجاني في

ستخدم ما أن يعلى جھاز الكمبيوتر الخاص بك 

 . ستخدم أبدايُ ( في المكاتب لتناول الشاي و القھوة 

 

أن  لھم دائماقول أ �ني كنتاعتاد الناس في المكتب للنظر في وجھي �نني مضحك 
ليعلمنا عن كفاءة  بھيج  رجلفجاء . الخاصة بھم في نھاية اليوم

عندما  بيجھاز الكمبيوتر الخاص  أطفئ

           -شي لنغ، باراماتا    

 

 

على  أو  845 242 1800على الرقم  E 3فريق المشروع 
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  ا+ستثمارات في مجال كفاءة الطاقة 

عدادات وراصدات الطاقة. الطاقة ستخدامإقياس ورصد قم ب 
كيفية ومعرفة. عملكمكتب يتم استخدام الطاقة في  أين

   .الطاقة لبقية حياتككفاءة  البقاء في استخدام على

شاشات الكريستال السائلب ينبوبالشاشات ذات الشكل ا� استبدل 
أنبوب أشعة الكاثودمن شاشات طاقة أقل ٪ 50ستخدم ت الكريستال السائل

    .لشراءلأرخص 

ENERGY STAR(تصنيف نجمة الطاقة إشتري المعدات ذات   

ا�لزامية الطاقة تلبي معايير أداء نجمة الطاقة تصنيف
لمنتج ل تحقق من نجمة الطاقة. مةيالطاقة الحك شراء معدات

http://reg.energyrating.gov.au/comparator/product_types

ومن شأن التدقيق الطاقي تحديد ما إذا كان ھذا . لطاقةا كفاءةلمنتجات  قم بالتحديث 
التسجيل للحصول على التدقيق الطاقي المجاني فيبقم 
  

ھل تعلم؟

على جھاز الكمبيوتر الخاص بك ) Screensaver(شاشة ال لصيغة حافظيمكن  
  .وضع ا(ستعداد من أكثر طاقة ةمر 30يصل إلى 

  

في المكاتب لتناول الشاي و القھوة  ا٪ من المياه التي يتم غليھ50تقريبا  

اعتاد الناس في المكتب للنظر في وجھي �نني مضحك " -
الخاصة بھم في نھاية اليوم أجھزة الكمبيوتر يطفأوا

أطفئأن  واxن الناس يقولون لي استخدام الطاقة
      !"نسىأ

فريق المشروع با(تصال  يُرجى لمزيد من المعلومات  

  info@3eproject.org.au البريد ا�لكتروني
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 عداد الطاقة القابس

 راصد الطاقة

ا+ستثمارات في مجال كفاءة الطاقة 

    ھل تعلم؟

  

البريد ا�لكتروني

 مدخري الطاقة

شاشة الكريستال السائل 
ضد شاشة إنبوب أشعة 

 الكاثود

 تصنيف نجمة الطاقة


