
 

 

 

 

 سرمايشي هاي سيستم در الكتريكي انرژي مصرف سازي بهينه راهكارهاي

 ...( و پنكه ، چيلر ، كولرها انواع)

 

 .نمائيم انتخاب استفاده مورد فضاي با متناسب را سرمايشي سيستمهاي ظرفيت

 گازي كولرهاي.  نمائيم انتخاب هوايي و آب شرايط با متناسب را سرمايشي سيستمهاي ظرفيت 

 .است مناسب معتدل مناطق براي آبي كولرهاي و مرطوب و گرم مناطق براي

 .شوند مي برق مصرف افزايش باعث تنها نياز حد از بزرگتر كولرهاي

 تقسيم سردسير و معتدل ، گرمسيري اي منطقه كالس 3 به هوا و آب نوع به بسته گازي كولرهاي

 .شوند مي

 .نمائيم خنك موضعي سرمايش بوسيله را كار اتاق تنها است بهتر مصرفي برق هزينه كاهش بمنظور

 حداقل به را آنها از استفاده زمان است بهتر و باشند مي برقي پرمصرف وسايل از گازي كولرهاي 

 .برسانيم

 .شود مي كولر بازدهي كاهش و موتور شدن گرم باعث كولر مداوم داشتن نگه روشن

 .شود كمتر مصرفي برق هزينه تا استفاده كولر آهسته دور از كنيم سعي 

 خاموش را سرمايشي سيستم اتاق ترك از قبل ساعت نيم ، طوالني مدت به اتاق ترك صورت در

 .نمائيم

 از مصرف بار اوج ساعات در ، مصرفي برق هزينه كاهش و هموطنان به رساني برق تداوم بمنظور

 .نمائيم استفاده پنكه از يا و گازي هاي بادزن كليد

 



 

 

 

 

 .دهد مي كاهش را برق هزينه و فراهم را مطلوب هواي ، تابستان ساعات برخي در پنكه از استفاده

 .نمائيم توجه آن كارايي درجه باالترين با انرژي برچسب و استاندارد عالمت به كولر خريد هنگام

 .باشد مي سانتيگراد درجه 42 تا 42 حدود مطلوب دماي بدانيم است جالب

 و كولر عمر افزايش به ، سانتيگراد درجه 42 تا 42 حدود گازي كولرهاي ترموستات تنظيم با

 .نمائيم كمك خانوار انرژي هزينه كاهش

 .دهيم مي هدر را انرژي از زيادي بخش ، اي پنجره گازي كولرهاي اطراف بودن باز صورت در

 .نمائيم جلوگيري انرژي رفتن هدر از درها و ها پنجره اطراف درزگيري با

 .شود مي برق هزينه كاهش باعث( شب در بخصوص) طبيعي هواي از مندي بهره 

 .نشويم انرژي مصرف افزايش باعث ، كار و سكونت فضاي حد از بيش كردن خنك با

 ، اي پنجره گازي كولرهاي ، آبي كولر ، گازي كولر كندانسور) سرمايش سيستمهاي كليه نصب

 انرژي مصرف كاهش و بازدهي افزايش ، حرارت بهتر تبادل باعث باد مسير در...(  و پنكه دستگاه

 .گردد مي

 دماي كاهش باعث ، آن كانالهاي و آبي كولر روي بر روشن رنگهاي و عايق نوارهاي از استفاده با

 .شد خواهيم برق اتالف از جلوگيري و كولر داخل

 ساختمان داخل به زياد گرماي ورود از ، گرم خيلي روزهاي در روشن هاي پرده از استفاده با

 خواهيم برق هزينه كاهش و سرمايشي سيستمهاي كاركرد زمان شدن كم باعث و نموده جلوگيري

 .شد

 

 

 



 

 

 

 درصدي 01 الي 01 كاهش ، سيستم عمر طول افزايش ضمن سرمايشي سيستمهاي مرتب سرويس 

 .داشت خواهد نيز را برق مصرف

 .نمائيم كمك خانواده اقتصاد به ، ساختمان ترك هنگام در سرمايشي سيستمهاي نمودن خاموش با

 از استفاده زمان كاهش و بدن تعرق از جلوگيري باعث ، روشن و سبك لباسهاي پوشيدن

 .شود مي سرمايش سيستمهاي

 توليد باعث( هالوژني ، مدادي ، خياري ، گازي ، اي رشته) مصرف پر هاي المپ از استفاده

 .شود مي سرمايشي هاي سيستم از استفاده زمان افزايش و حرارت

 اين در موانع وجود عدم از و كرده تميز منظم بطور را سرمايشي سيستم هواي عبور مسيرهاي

 .نمائيم حاصل اطمينان مسيرها

 و داخل به گرما هدايت كاهش باعث( ديوارها ، كف ، سقف) ساختمان هاي جداره عايقكاري

 .شود مي سرمايشي هاي سيستم كاركرد زمان كاهش

 هاي سيستم از استفاده زمان و حرارتي تبادل كاهش باعث جداره دو هاي پنجره از استفاده

 .شد خواهد مصرفي برق هزينه كاهش نتيجه در و سرمايش

 .شود استفاده تعداد حداقل از مصرف اوج ساعات در ، گازي كولرهاي باالي مصرف به توجه با

 كمتري سرمايش به نياز تا انتخاب( روز خنك ساعت) اداري جلسات برگزاري براي را زمان بهترين

 .باشيم داشته

 جلوگيري آنها داخل شدن گرم از تابستان فصل در فروشگاهها و ها مغازه براي سايبان از استفاده

 .دهد مي كاهش را سرمايشي نياز و كند مي

 پر تجاري مراكز و فروشگاهها در سريع العمل عكس با خروج و ورود اتوماتيك هاي درب نصب

 .دارد گرما و سرما تلفات كاهش در زيادي تأثير ، تردد


