
 ٔزحّٝ ا٘تخاب ٚ خزیذ«  وِٛز ٌاسی

 کَلرّای گازی چگًَِ کار هی کٌٌذ؟

 

 خَد را اًتخاب کٌیذ؟چگًَِ کَلر گازی 

تاضذ کِ در ّای آخر هصرف هیتایذ تَجِ داضت کِ تْای ترق هصرفی سرهایص هرتَط تِ پلِ

تاضذ ٍ تا تَجِ تِ افسایص ریال تر ّر کیلٍَات هی 2150تا  1500ّای ضوالی ایي تْا تیي استاى

یی حذٍداً جَتیست درصذی ّسیٌِ ترق در تاتستاى، ارزش هتَسظ ّر کیلَ ٍات ساػت صرفِ

کارّای کاّص هصرف اًرشی تٌاترایي راٌّوای اًتخاب سیستن سرهایص ٍ راُ. رسذریال هی 2200

  .تاضذدر کَلرّای گازی در فصل گرهایص تسیار تا ارزش هی

 تازدُ . الزم است کِ در ٌّگام خریذ تِ ترچسة اًرشی کَلرّای گازی ٍ اسپیلت تَجِ ضَد

ازای ّر ٍاحذ ضَد کِ ًوایاًگر تَلیذ سرهایص تِتیاى هی EERاًرشی کَلرّای گازی ترحسة 

-هی kWیا  Btuازای ٍاحذ تَلیذ سرهایص ترحسة هصرف ترق ترحسة ٍات ٍ یا کیلَ ٍات تِ

تسرگتر تاضذ،  EERّر چِ ػذد . تاضذهی kW/ kWٍ یا  Btu/ Wٍاحذ راًذهاى ًیس . تاضذ

در . تَاى هصرفی تیطتر خَاّذ ضذازای یک ٍات ٍ یا یک کیلٍَات تَلیذ سرهایص تِ

ای هلسم تِ استاًذاردّای هلی تجْیسات خاًگی تر اساس ًَع ٍ ظرفیت، کَلرّای گازی پٌجرُ

  .ّستٌذ( Btu/ Wترحسة )یا تیطتر  8/9تا  8 (EER)داضتي ًرخ تازدُ اًرشی 
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 ترچسة اًرشی 

در ّر هحصَل ٍ  ای حاٍی اعالػات هرتَط تِ هؼیارّا ٍ هطخصات فٌیترچسة اًرشی صفحِ

اعالػات هٌذرج تر رٍی ترچسة تایذ تِ . همایسِ آى تا هؼیارّا ٍ هطخصات فٌی هصَب است

تٌذی در صَرت خَاًا ٍ ٍاضح تاضذ، ترچسة تایذ ّن تر رٍی دستگاُ ٍ ّن تر رٍی کارتي تستِ

 .هحلی ًصة ضَد کِ تِ راحتی لاتل رٍیت تاضذ

 هَارد هٌذرج در ترچسة 

 :ضًَذتِ صَرت زیر هؼرفی هی( 1)ای دادُ ضذُ در ضکلُّر یک از ًطاًِ

  ػالهت استاًذارد ٍ ًام ترچسة؛ -1

  ؛(5رجَع ضَد تِ تٌذ ) ضاخص تازدُ اًرشی  -2

  ؛(تا دٍ رلن اػطار)  EERًسثت تازدُ اًرشی،  -3

  ؛(تر حسة تی تی یَ تر ساػت تذٍى رلن اػطار) ظرفیت سرهایص دستگاُ  -4

  ؛(تر حسة کیلٍَات تا دٍ رلن اػطار) دستگاُ ظرفیت سرهایص  -5

  ؛(تر حسة کیلٍَات تا دٍ رلن اػطار) تَاى هصرفی دستگاُ  -6

  ًَع دستگاُ؛ -7

  (تِ زتاى فارسی) کالس آب ٍ َّایی  -8

  ؛(تر حسة کیلٍَات تا دٍ رلن اػطار) ظرفیت گرهایص دستگاُ  -9

  تازدُ حرارتی؛ -10

  ضریة ػولکرد سرهایص ؛ -11

  .ًام سازًذُ ٍ هذل لسوت داخلی ٍ تیرًٍی -12



 

 ترچسة اًرشی کَلر گازی ٍ هَارد هٌذرج در آى: (1)ضکل

 

 

 



 اٍلیي ًکتِ اًتخاب تؼییي سایس ٍ ظرفیت هتٌاسة کَلرّای گازی است:  

تا  Btu 200ظرفیت ٍ سایس هٌاسة کَلرّای گازی تِ ازای ّر هترهرتغ فضای اتاق تیي : تَصیِ

Btu 300  است 

هگر ایٌکِ ٍاحذ آپارتواى ضوا در آخریي عثمِ ٍالغ ضذُ تاضذ ٍ سمف آى، پطت تام ساختواى 

تِ ازای ّر هترهرتغ اتاق، هجاز  Btu 400تا  Btu 300صَرت اًتخاب ظرفیت تاضذ کِ در ایي

 . ارائِ ضذُ است( 1)تر در جذٍلهمادیر دلیك.خَاّذ تَد

تر راًذهاى تاالتر ًسثت تِ کَلر راًذهاى پائیيهحاسثِ هیساى کاّص هصرف اًرشی کَلر 

  جَییدرصذ صرفِ ={ 1(- EERراًذهاى پاییي ÷  EERراًذهاى تاال )}×  100

 

یک کَلر گازی یا . هتری کِ در ٍسظ ساختواى ٍالغ گردیذُ است 40ترای ّال ًطیوي : هثال

  .تَاًذ کافی تاضذهی Btu 12000اسپلیت 

تاضٌذ، ای کِ دارای ایٌَرتر هیکَلرّای گازی اسپلیت یا کَلرّای گازیتْتر است از : ًکتِ

را هتٌاسة تا هیساى هصرف کاّص ( کوپرسَر)زیرا ایٌَرترّا دٍر هَتَر هَرد ًیاز. خریذاری ًواییذ

 . دٌّذیا افسایص هی

تَاًذ هی  Aسال تا یک کَلر گازی تا رتثِ اًرشی  15جایگسیٌی یک کَلر تا ػور تیص از: ًکتِ

جَیی ساالًِ آى تالغ درصذ صرفِ جَیی اًرشی در ایي تخص ضَد کِ ارزش ریالی صرفِ 50هَجة 

 .گرددهیلیَى ریال هی 3/3تر 

هَلغ الذاهات سرٍیس ٍ ًگْذاری ٍ ّوچٌیي تؼویرات پیطگیراًِ حذالل از اجرای تِ: ًکتِ

  .ًوایذتراتر هی 5/1هصرف اًرشی کَلرّای گازی کاستِ ٍ عَل ػور آى را 

 ِّای التصادی ٍ ترًاهِ در ٌّگام خریذ تایذ تِ ٍجَد اهکاًاتی هاًٌذ دکوِ ػولکرد ٍ یا ترًاه

هذیریت َّضوٌذ کَلر تَجِ ضَد ٍ هَارد هختلف در ایي زهیٌِ از فرٍضٌذُ هَرد سَال لرار 



 .گیرد

پطتیثاًی تَجِ ّای خذهات ٍ ّای تؼویر ٍ ًگْذاری ٍ ارائِ سرٍیسدر ٌّگام خریذ تِ هسیت

تَاًذ تِ ػٌَاى یک اٍلَیت ّای ًگْذاری درست تَسظ ضرکت تأهیي کٌٌذُ هیارائِ رٍش. ضَد

. الزم است تا ًحَُ ارائِ خذهات ٍ اًَاع خذهات ًیس هَرد سَال لرار گیرد. در ًظر گرفتِ ضَد

  ...ّای اتتذای فصل ٍ تؼٌَاى هثال سرٍیس

 تاضذزایای زیر هیکَلرّای دٍ تکِ یا اسپیلت دارای م:  

 ِتاضذای هیعَر هؼوَل دارای راًذهاى کوی تاالتر از کَلرّای پٌجرُکَلرّای اسپلیت ت.  

 تری ّای هٌاسةتَاى کٌذاًسَر را در هکاىًصة کَلرّای اسپیلت کوتر است ٍ هی هحذٍدیت

  .ضَدلرار داد کِ خَد هَجة کاّص هصرف اًرشی هی

  کٌذاًسَر تِ داخل فضای تحت تَْیِػذم اًتمال صذای  

  استفادُ از کَلر راًذهاى تاالتر تِ هؼٌی کارکرد کوتر کوپرسَر کَلر ٍ افسایص عَل ػور کَلر ًیس

  .تاضذهی

 ظرفیت سرهایص کَلرّای گازی . ظرفیت کَلر تایذ هتٌاسة فضای تحت سرهایص اًتخاب گردد

جذٍل ظرفیت کَلر ٍ . تاضذهی Btu/ hour 24000تا  Btu/ hour 7000ػوَهاً در هحذٍدُ 

  .تاضذهتراش فضای پیطٌْادی تِ ضرح زیر هی

 ظرفیت کَلر تر اساس اتؼاد فضای هَرد استفادُ (: 1)جذٍل

 (Btu/ h)ظرفیت  (هترهرتغ)هساحت  ردیف

1 37-32 9000 

2 41-37 10000 

3 50-41 12000 



4 64-50 14000 

5 91-64 18000 

6 117-91 24000 

 :صَرت زیر استّای هختلف ترای کَلر گازی تِ EERتِ ازای رتثِ تٌذی ترچسة اًرشی 

 

 ُالساها ّر کَلر گازی تسرگ، . ٍر تَدى یک کَلر گازی اتؼاد هٌاسة تسیار تا اّویت استترای تْر

را  عَر یکٌَاخت یک ًاحیِتاضذ زیرا کَلری کِ تسیار تسرگ تاضذ، تِتْتریي کَلر گازی ًوی

ٍری یک کَلر گازی کَچکتر در یک دٍرُ عَالًی تیطتر است ٍ رعَتت َّا را تْرُ. کٌذخٌک ًوی

 .کٌٌذعَر هؤثرتری کن هیضَد تِهی On  ٍOffًسثت تِ کَلرّای تسرگتر کِ تِ تؼذاد زیاد 

 گیر ایِفاکتَرّای هْن دیگر کِ تایذ در ٌّگام اًتخاب کَلر هَرد تَجِ لرار گیرد ارتفاع اتاق، س

 .تَدى اتاق ٍ اتؼاد پٌجرُ است

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔزحّٝ سزٚیس ٚ ٍٟ٘ذاری

سزٚیس ٚ ٍٟ٘ذاری ٔٙاسة در ضزٚع فصُ ٌزْ تٝ ٔیشاٖ لاتُ تٛخٟی در واٞص ٔصزف تزق ٔٛثز خٛاٞذ 

ٞای وِٛز ٌاسی تٝ ؼٛر ٔزتة ٘یاس تٝ تؼٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری دار٘ذ، تا در ؼَٛ ساِٟای ٞا ٚ پزٜفیّتزٞا، وٛیُ. تٛد

تٛاٖ تا ٚ تؼٕیز ٔٛرد تٛخٝ لزار ٍ٘یزد ٔی در صٛرتیىٝ ٍٟ٘ذاری. تزداری ٔإثزتز ٚ وارآٔذتز ػُٕ وٙٙذتٟزٜ

ػٙی افشایص ٔصزف اؼٕیٙاٖ ٌفت ػّٕىزد وِٛز ٌاسی دچار یه افت ٚ واٞص ٔذاْٚ خٛاٞذ ضذ ٚ ایٗ تٝ ْ

ای تزای در وٙار رػایت ٔٛارد سیز، ٕٔىٗ است ضٕا تٝ یه تؼٕیزوار حزفٝ. ؼٛر پیٛستٝ خٛاٞذ تٛدا٘زصی تٝ

 .تؼٕیز ٚ ٍٟ٘ذرای احتیاج داضتٝ تاضیذ

  فیّتزٞای وِٛز ٌاسی 

ضٛ٘ذ  فیّتزٞا ٟٕٔتزیٗ تخص در تؼٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری وِٛز ٌاسی ٞستٙذ وٝ اٌز تؽٛر ٔزتة تؼٛیط یا تٕیش

ضٛ٘ذ ٚ فیّتزٞای وثیف ٚ ٔسذٚد ضذٜ ٔا٘غ اس ٌزدش ٘زٔاَ ٞٛا ٔی.. ٕ٘ایذواروزد وارأذ وِٛز را تعٕیٗ ٔی

تا ٔسذٚد ضذٖ خزیاٖ ؼثیؼی ٞٛا، ٞٛایی وٝ اس . دٞٙذٚری سیستٓ را واٞص ٔیای تٟزٜتٝ ؼٛر لاتُ ٔالحظٝ

ٔستمیٓ تٝ وٛیُ اٚاپزاتٛر ٔٙتمُ وٙذ ٚ خذب ٞا را تٝ ؼٛر ٌذرد ٕٔىٗ است آِٛدٌی ٚ وثیفیٔیاٖ فیّتز ٔی

تٛاٖ ٔصزف ا٘زصی وِٛز ٌاسی را اس تا تٕیش ٍ٘ٝ داضتٗ فیّتز ٔی. ٕ٘ایذٌزٔای وٛیُ را ٔختُ ٚ تعؼیف ٔی

 .واٞص داد% 15تا % 5

ؼٛر وّی خای فیّتز تٝ. ٞای تزٌطتی لزار دار٘ذتزای وِٛزٞای ٌاسی ٔزوشی، فیّتزٞا ٔؼٕٛالً در ؼَٛ داوت

ای در لسٕت خّٛی فیّتز وِٛزٞای ٌاسی پٙدزٜ. ٞای سمف یا در داخُ خٛدِ وِٛز ٌاسی لزار دارددیٛارٜ در

تؼعی اس ا٘ٛاع فیّتزٞا لاتُ استفادٜ ٔدذد . ضثىٝ اٚاپزاتٛر وٝ در داخُ اتاله لزار دارد ٘صة ضذٜ است

. ٞای ٔختّف ٔٛخٛد ٞستٙذساْ ٚ تاسدٜفیّتزٞا در ا٘ٛاع ٚ اق. ٞستٙذ أا تمیٝ فیّتزٞا تایذ حتٕاً تؼٛیط ضٛ٘ذ

رٚس یا یه ٔاٜ در ؼٛر فصُ خٙه ساسی تٕیش ٚ یا تؼٛیط  15فیّتزٞای سیستٓ وِٛز ٌاسی خٛد را ٞز 

 .وٙیذ

 ُٞای وِٛز ٌاسی وٛی 

ٞزچٙذ وٝ ٚخٛد . وٙٙذٞا را خٕغ ٔیتزداری وٛیُ اٚاپزاتٛر ٚ وٛیُ وٙذا٘سٛر وثیفیٞای تٟزٜدر ؼٛر ٔاٜ
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ضٛد وٝ وٛیُ اٚاپزاتٛر تٝ سزػت وثیف ضٛد أا در ؼَٛ سٔاٖ وٛیُ اٚاپزاتٛر تٕیش ٔا٘غ اس ایٗ ٔی یه فیّتز

وٙذ، در ٞا را ػایك ٔیدٞذ ٚ وٛیُٞا ٌزدش ٞٛا را واٞص ٔیوثیفی. وٙذٞا را خٕغ ٔیتذریح وثیفیتٝ

اٚاپزاتٛر خٛد را ٞز ساَ چه تزای رفغ ایٗ ٔطىُ، وٛیُ . دٞذواٞص ٔی٘تیدٝ تٛا٘ایی آٖ را در خذب ٌزٔا 

 .وٙیذ ٚ ٞز سٔاٖ وٝ السْ است آٖ را تٕیش وٙیذ

ٞا ٞای وٙذا٘سٛر تیزٚ٘ی تاضٙذ، ایٗ وٛیُاٌز ٔحیػ پز اس ٌزد ٚ خان یا ضاخ ٚ تزي درختاٖ ٘شدیه وٛیُ

ٞای رٚی پزٜتٛا٘یذ تٝ آسا٘ی وٛیُ وٙذا٘سٛر را تثیٙیذ ٚ اٌز وثیفی ضٕا ٔی. تٛا٘ٙذ تسیار وثیف ضٛ٘ذ٘یش ٔی

در  ضٕا تایذ ٔٙاتغ وثیفی را اس وِٛز دٚر وٙیذ ٚ اس تدٕغ آضغاَ. آٖ خٕغ ضذٜ است حتٕا آٖ را تٕیش وٙیذ

. س٘ی ٔٙاتغ ایداد وثیفی ٞستٙذٞٛاوص، تزٌٟای در حاَ ریشش ٚ ٔاضیٗ چٕٗ. اؼزاف آٖ خٌّٛیزی وٙیذ

ٔتز اس اؼزاف وِٛز تاػث سا٘تی 60تٝ ا٘ذاسٜ ٘ٛاحی اؼزاف وٛیُ را تٕیش وٙیذ، ٔثالً دٚر وزدٖ ضاخ ٚ تزي 

 .صٛرت ٔٙاسة تاضذضٛد تا خزیاٖ ٞٛای اؼزاف وٙذا٘سٛر تٝ ا٘ذاسٜ وافی ٚ تٝٔی

 ٜٞای وٛیُ پز 

تٛا٘ٙذ ٌزدش ٞٛا اس ضٛ٘ذ ٚ ٔیٞای آِٛٔیٙیٛٔی رٚی وٛیُ اٚاپزاتٛر ٚ وٛیُ وٙذا٘سٛر تٝ آسا٘ی خٓ ٔیپزٜ

ٚخٛد دارد وٝ تا استفادٜ اس آٖ « تزس پزٜ» دٜ فزٚضاٖ وِٛز تدٟیشی تٝ ٘اْ ػٓ. ؼزیك وٛیُ را ٔسذٚد وٙٙذ

 .ٞا را تٝ ٔٛلؼیت اصّی خٛد تاسٌزدا٘ذتٛاٖ پزٜٔی

 َٞای ٔسذٚد ضذٜوا٘ا  

ضٛ٘ذ وٝ ٞای ٔسذٚد ضذٜ ٔا٘غ اس ایٗ ٔیوا٘اَ. ٞای ٌذر آب ػثٛر دٞیذ ٌاٞاً یه سیٓ وّفت را اس وا٘اَ

ضٛد وٝ رؼٛتت اظافی ایداد ضٛد وٝ ایٗ رؼٛتت ٔٙدز تٝ تغییز واٞص یاتذ ٚ تاػث ٔیرؼٛتت وِٛز ٌاسی 

  .ضٛدرً٘ دیٛارٞا یا فزش ٔی

 إِمذٚر سؼی ٌزدد در اتتذای ٞز فصُ ٌزْ ٘سثت تٝ تٕیش وزدٖ وٙذا٘سٛر ٚ حذف ٌزد ٚ غثار حتی

  .ؤثز تاضذدرصذ در افشایص را٘ذٔاٖ وِٛز ْ 20تٛا٘ذ ایٗ وار ٔی. آٖ الذاْ ٌزدد

 ٜٞا تزای وِٛزٞای ٌاسی درسٌیزی پٙدز 

در ضزٚع ٞز فصُ سزٔایص، درسٌیزی تیٗ وِٛز ٌاسی ٚ فزیٓ پٙدزٜ را تاسرسی وٙیذ تا اس اتصاَ آٖ تا 



رسا٘ذ ٚ تاػث تٛا٘ذ تٝ ایٗ درسٌیز آسیة ٔیرؼٛتت ٔی. تذ٘ٝ فّشی وِٛز ٌاسی اؼٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ

 .خا٘ٝ خارج ضٛدضٛد تا ٞٛای سزد اس ٔحیػ ٔی

 ٜساسی تزای سٔستاٖآٔاد  

-لسٕت. در سٔستاٖ، اتاله وِٛز خٛد را تپٛضا٘یذ یا آٖ را خارج وٙیذ ٚ در خای ٔٙاسة ٍٟ٘ذاری وٙیذ

ٞای تیزٚ٘ی وِٛزٌاسی ٔزوشی را ٘یش تپٛضا٘یذ وٝ ایٗ أز تاػث خٛاٞذ ضذ وٝ وِٛز ٌاسی اس ٞٛای سزد 

 .سٔستا٘ی، ٌزد ٚ خان ٔحفٛؾ ضٛد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔزحّٝ ٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی

 ٘صة تٛسػ افزاد آٔٛسش دیذٜ ٚ تا صالحیت ا٘داْ ضٛد.  

 دیٍز تٝٞای رسا٘ی داخّی یا ٔىا٘یشْضٛد تایذ تزاس ضٛد تا سیستٓ آبٍٞٙأیىٝ وِٛز ٌاسی ٘صة ٔی-

  .ؼٛر ٔإثزی وار وٙٙذ

 اس سمف  50 تا سا٘تیٕتز 40ٞای رٚی دیٛار ساِٗ یا اتاق تایذ تا فاصّٝ ٔٙاسة، پاُ٘ داخّی اسپّیت

 . ٘صة ٌزدد

 إِمذٚر در ٔىاٖ ٔٙاسة تا ٔطخصات سیز ٘صة ٌزددوٙذا٘سٛر حتی:  

 در ٔؼزض ٘ٛر ٔستمیٓ ٘ثاضذ ٚ تزخیحا در سیز سایثاٖ لزار ٌیزد. 

 در ٔؼزض خزیاٖ ٞٛا ٚ ٚسش تاد تاضذ ٚ فاصّٝ آٖ تا دیٛارٞا ٚ ٔٛا٘غ دیٍز ٔٙاسة تاضذ. 

 ا٘داْ سزٚیس فصّی ٚ تٕیش وزدٖ وٙذا٘سٛر تا حذ أىاٖ راحت تاضذ.  

  اٌز ٔىاٖ ٘صة ضٕا در ٌٛضٝ اتاق است، در خستدٛی وِٛزی تاضیذ وٝ تتٛا٘ذ خزیاٖ ٞٛا را در خٟت

ی تاریه ا٘تٟای خٛاٞیذ تا وِٛز را در ٌٛضٝاٌز ضٕا ٔی. اتاق ضٕا ٞذایت وٙذٔؽّٛب تزاساس خإ٘ایی 

  .یه اتاق ؼٛیُ ٘صة وٙیذ، تا استفادٜ اس یه فٗ ٞٛای سزد ضذٜ را تٝ داخُ اتاق تفزستیذ

 ٝٞای ساس٘ذٜ در ٍٞٙاْ ٘صة تىار ٌزفتٝ ضٛدتٛصی.  

 ٜسیزا ٌزٔای خزٚخی وِٛز . ٞای تستٝ تاضذای ٘ثایذ در فعاٚاحذ تیزٚ٘ی وِٛزٞای اسپیّت یا پٙدز

  .ٌزددٔٛخة افشایص دٔای ٔحیػ ٚ افشایص دٔای ٔحیػ ٔٛخة افت را٘ذٔاٖ وِٛز ٔی

 ٜٞای ارتثاغ ٚاحذ داخّی تا خارخی وِٛز یا اسپیّت ای ٚ اؼزاف ٔٙفذ ػثٛر ِِٛٝاؼزاف وِٛز ٌاسی پٙدز

  .تٙذی ٌزددصٛرت ٔٙاسثی درستایذ تٝ

  یاتذ، تٙاتزایٗ پاُ٘ داخّی را داخّی تٝ سٕت رٚتزٚ خزیاٖ ٔی( ٚاحذ)ٞا اس پاُ٘اسپّیتٞٛای خٙه

ؼَٛ پزتاب ٞٛای . درست در خایی لزار دٞیذ وٝ رٚتزٚی ٔحُ ٘طستٗ یا حعٛر اػعای خا٘ٛادٜ تاضذ

  .تاضذٔتز ٔی 10تا  5ٞا تز اساس ظزفیت ٔؼٕٛال تیٗ اسپّیت

  .خٛیی ٕ٘اییذا٘ذاسی وِٛز ٌاسی در ا٘زصی ٚ ٞشیٙٝ خٛد صزفٝاٜریشی ٔختصز لثُ اس رتا یه تز٘أٝ

http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/lavazem/cooler/installation
http://www.saba.org.ir/fa/masrafeenergy/sakhteman/lavazem/cooler/installation


  در ٔٛاردی وٝ دٔای تیزٖٚ وٕتز اس°C 25 تاضذ استفادٜ اس ٞٛای تیزٖٚ ٚ تٟٛیٝ ٞٛای داخُ ٔیٔی-

  .تٛا٘ذ استفادٜ اس وِٛز را ٔٙتفی ساسد

 ایٗ دٔا در )ٔیٗ ٕ٘ایذ استفادٜ اس تزٔٛستات ٚ تٙظیٓ آٖ تز رٚی حذاوثز دٔایی وٝ آسایص را تأ

، ػالٜٚ تز واٞص ٔصزف ا٘زصی، اس ایداد تٙص حزارتی (تاضذدرخٝ سا٘تیٍزاد ٔی 26تا  24تاتستاٖ تیٗ 

ٞایی ٘ظیز ٞای تحت تٟٛیٝ وٝ ٔٛخة تعؼیف ٚ تیٕاریتز تذٖ ٘اضی اس رفت ٚ آٔذ تٝ تیزٖٚ اس ٔىاٖ

ساسیِ ساسی پاییٗ، ٘ٝ تٟٙا تاػث خٙهنتٙظیٓ وِٛز تز رٚی درخات خٗ. واٞذضٛد ٔیسزٔاخٛردٌی ٔی

ساسی ضٕا تی خٟت افشایص یاتذ ٚ ضٛد تّىٝ تاػث خٛاٞذ ضذ وٝ ٞشیٙٝ خٙه تزِ ٔحیػ خا٘ٝ ٕ٘یسزیغ

ٕٞزاٜ خٛیی تٝصزفٝ% 5ػٙٛاٖ ٔثاَ ٞز درخٝ افشایص تزٔٛستات تٝ. ٞای غیز ظزٚری ایداد ضٛدٞشیٙٝ

  .دارد

دٔای ٔٙاسة تیٗ . دٞذتزق وِٛز ٌاسی را افشایص ٔی ٔصزف% 5فعاٞا، ٞز یه درخٝ تیطتز سزدوزدٖ  :٘ىتٝ

  .تاضذدرخٝ سا٘تیٍزاد ٔی 26تا  24

در صٛرتیىٝ اخاق ٌاس در ٔحیػ تحت سزٔایص لزار دارد ٍٞٙاْ پخت ٚ پش ٞٛد را رٚضٗ ٕ٘اییذ ایٗ وار 

ٚ ٔتٙاسة تا آٖ اس تار دٞذ وٙذ را تٝ ٘صف واٞص ٔیتار حزارتی وٝ ایٗ تدٟیشات تٝ فعا ٔٙتمُ ٔی

 . واٞذسزٔایص ٘یش ٔی

 تزٔٛستات تا دریافت ٌزٔا اس ایٗ . ٞزٌش الٔپ یا تّٛیشیٖٛ را ٘شدیه تزٔٛستات وِٛز خٛد لزار ٘ذٞیذ

  .ضٛد وٝ وِٛزٌاسی تیطتز اس آ٘چٝ وٝ ٔٛرد ٘یاس است وار وٙذتدٟیشات ٚ ػّٕىزد ٘ادرست تاػث ٔی

  را در خارج اس ... وٙٙذٜ ا٘زصی ٘ظیز یخچاَ، اخاق ٌاس، ٔایىزٚفز ٚ در صٛرت أىاٖ، تدٟیشات ٔصزف

  .فعای تحت سزٔایص لزار دٞیذ ٚ یا أىاٖ دفغ حزارت تٝ ٔحیػ تیزٖٚ را تٛخٛد آٚریذ

  استفادٜ اس تدٟیشات را٘ذٔاٖ تاال ٚ وٓ ٔصزف ٘ظیز الٔپ وٓ ٔصزف، یخچاَ تا ٌزیذA  ٖٛتّٛیشی ٚ

LCD  ٚ ... سزٔایص لزار دار٘ذ ػالٜٚ تز واٞص ٔصزف ا٘زصی ایٗ تدٟیشات اس حزارت وٝ در فعای تحت

  .واٞذ ٚ ٔٛخة واٞص تار سزٔایص ٔی ٌزددتِٛیذی آٟ٘ا ٔی

  ٚ ٖٛخأٛش ٕ٘ٛدٖ تدٟیشات تذٖٚ استفادٜ ٘ظیز الٔپ، تّٛیشی...  



 اػات خصٛظ در سٔصزف تاػث واٞص دٔای ٔحیػ تٝای تٝ ٘ٛع وٓٞای رضتٝتؼٛیط وّیٝ الٔپ

  .تاضذ، خٛاٞذ ضذاِٚیٝ ضة وٝ اٚج ٔصزف ٘یش ٔی

 ٍٝٞٙأیىٝ . غیز اس رٚسٞایی وٝ رؼٛتت ٞٛا تاال است، سزػت فٗ را رٚی یه سزػت تاال تٙظیٓ وٙیذت

سزػت پاییٗ فٗ در رٚسٞای . رؼٛتت ٞٛا تاال است سزػت فٗ را تا ا٘دا وٝ ٕٔىٗ است، وٓ وٙیذ

  .واٞذوٙذ ٚ اس رؼٛتت ٞٛا ٘یش ٔین ٔیٔزؼٛب ٔحیػ خا٘ٝ ضٕا را تٟتز خٗ

 ٜای خٛد ٔٛرد تٛخٝ لزار دٞیذ تا ٞٛای خٙه تؽٛر استفادٜ اس یه پٙىٝ را در وٙار وِٛز ٌاسی پٙدز

 .ٔإثزی در خا٘ٝ ضٕا ٔٙتطز ضٛد تذٖٚ آ٘ىٝ ٔصزف ا٘زصی اِىتزیىی افشایص یاتذ

  استفادٜ اس پٙدزٜ ٔٙاسة تا لابUPVC  ٜتا ضیطٝ دٚ خذارLow E  اس تار % 35ٔٛخة واٞص حذٚد

  .ضٛدسزٔایص ٔی

  ٜتاضذ خٟت واٞص حزارت ٚرٚدی ٞای آفتاتٍیز ٔیدر صٛرتیىٝ فعای تحت سزٔایص دارای پٙدز

استفادٜ ٕ٘ٛد وٝ ( ٞای ا٘ؼىاس دٞٙذٜ ٘ٛرتزچسة) Window Filmتاٖ ٚ یا تٛاٖ اس سایٝخٛرضیذ ٔی

  .دار٘ذتأثیز سیادی در واٞص حزارت ٚرٚدی 

 ٝتٛا٘ذ در واٞص ٔصزف تاٖ تز رٚی تخص خارخی وِٛز ٚ یا واضت درخت خّٛی آٖ ٔی٘صة سای

  .خٛیی تٝ ٕٞزاٜ داضتٝ تاضذدرصذ صزفٝ% 15تا % 10ٔیشاٖ ا٘زصی در ٔٙاؼك ٌزْ تٝ

  ٍٞٙاْ خٛاب اس حاِت واروزد التصادی وِٛز استفادٜ وزدٜ ٚ اس ؼزیك آسٖٔٛ ٚ خؽا حذاوثز دٔای

  .اسة خٟت آسایص را تذست آٚریذٔٗ

 


