چک لیست ممیسی اورشی (کاهص هسیىه برق مصرفی ) در کًلرآبی
ردیف

پاسخ

ضرح مـــًرد

1

آیا کَلر آتی دارای ترچسة هصرف اًرشی است ٍ در صَرت
دارا تَدى از تاالتریي رتثِ اًرشی ترخَردار هیتاضذ؟

در ایي صَرت حذٍد  15درصذ در هصرف ترق صرفِ جَیی
حاصل هی ضَد.

2

آیا ظرفیت ترٍدتی کَلر هتٌاسة تا فضای هَرد استفادُ است؟

کَلرّای تسرگتر از حذ ًیاز تٌْا تاعث هصرف تیهَرد ترق
هیضًَذ.

3

آیا کاًال کطی کَلر از کَتاّتریي هسیر اًتخاب ضذُ است؟

چٌاًچِ کاًالّای کَلر خارج از ساختواى لرار دارد ،حتواً
تَسیلِ عایكکاری از گرم ضذى کاًالّا ٍ ّذر رفتي سرها
در اثر تاتص هستمین ًَر خَرضیذ تِ آًْا جلَگیری ضَد.

4

آیا حتیاالهکاى ّر سال ًسثت تِ تعَیض پَضالّای کَلر
الذام هیضَد؟

تویس کردى ٍ رفع اضکاالت کَلر پیص از ضرٍع تِ کار آى در
فصل گرها کارکرد کَلر را تْثَد تخطیذُ ٍ هصرف ترق آى
را کاّص هیدّذ.

5

تْتریي درجِ حرارت هٌسل در تاتستاى تیي  24تا  26درجِ
است .آیا دهای فضای هَرد استفادُ در ایي هحذٍدُ لرار
دارد؟

سرد کردى تیص از حذ هصرف ترق را افسایص هی دّذ .ترای
کَلرّای آتی هیتَاى دهای داخل خاًِ را کٌترل ًوَد.

6

آیا هٌاتع تَلیذ گرهای ًاخَاستِ ضاهل گرهای َّای خارج کِ
از طریك سمف ٍ دیَارّا ٍارد هٌسل هیضَد ٍ گرهای الهپ ٍ
ًَر خَرضیذ کِ از طریك پٌجرُ ّا تِ داخل هیتاتذ ،کٌترل
هیضَد؟

تا کٌترل ایي هَارد حذٍد  15درصذ از ترق هصرفی کاّص
هی یاتذ.

7

آیا هحل اتصال کاًال تِ خرٍجی کَلر آتی ًطتی ًذارد؟

سالن تَدى اتصال هاًع ّذر رفتي َّای سرد هیضَد ٍ در
ایي حالت  10درصذ از هصرف اًرشی کاّص هییاتذ.

8

گرهای ایجاد ضذُ تَسط الهپّا در داخل هٌسل تااالجثار
تَسط کَلر خٌک هیضَد .آیا جْت کٌترل ایي گرها الهپ-
ّای اضافی را خاهَش هیکٌیذ؟

در ایي صَرت تیي  10تا  15درصذ در هصرف ترق
صرفِجَیی هیضَد.

9

آیا از رٍضي ًگِ داضتي هذاٍم کَلر در طَل رٍز پرّیس هی-
کٌیذ یا از دٍر آّستِ آى استفادُ هیضَد؟

ایي کار تاعث کاّص هصرف ترق تیي  10تا  20درصذ
هیضَد.

10

آیا در صَرت اهکاى از سیستن سرهایص تِ صَرت هَضعی
استفادُ هیضَد؟

یعٌی ایٌکِ تٌْا تِ اتاقّایی کِ هَرد استفادُ لرار هیگیرد
َّای سرد را هٌتمل کٌین ٍ دریچِّای ٍرٍدی َّا تِ سایر
اتاقّا را هسذٍد کٌین .در ایي صَرت اگر ترهَستات ٍجَد
داضتِ تااضذ ،ترق هصرفی تا  15درصذ کاّص هییاتذ.

بله

خیر

اثربخطی

ريش اثــربخطی

همًطه گرامی:
ضما می تًاویذ با پاسخ دهی به چک لیست مطريحه زیر ي تًجه به مطالب در ستًن ريش اثربخطی مجمًعاً
هسیىه های برق مصرفی کًلر آبی خًد صرفه جًیی وماییذ.
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