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  ییگازگاز  ییکاهش مصرف برق در کولرهاکاهش مصرف برق در کولرها  ییروش هاروش ها

 damatajhiz.comمنبع: 

 یافتدر یازمندن یگرید یلهها مانند هر وس یلتو اسپ یگاز یمناسب از کولر ها یو بهره بردار یحاستفاده صح     

در فصل  یلتاسپ یخنک و مطبوع کولرها یهواز ا یعالوه بر بهره مند ها آناست که در صورت توجه به  یاطالعات

بدون توجه به آن موارد ممکن  متقابالًو  نماید یم یریجلوگ یسرسام آور برق مصرف ینهگرم تابستان ، از پرداخت هز

 .یدمواجه گرد یبرق مصرف ینسنگ ینهاست با هز

و  یجپک یشیگرما یها دستگاهاستفاده از  توان ینم یگاز مصرف یجهش بها یلکه به دل طور همان یگربه عبارت د    

در فصل سرما را  ها ساختمان یاز اتالف حرارت یریجلوگ یراهکارها یدکرد و با یلموتور خانه را در فصل زمستان تعط

 یها راهالزم است  یزفصل تابستان ن یشوند، براروبرو  یمصرف ازمتعادل گ ینهبا هز المقدور یحتبازگو نمود تا مشترکان 

 ینسنگ های ینههزبرق و  یهرو یاز مصرف ب یریرا که باعث جلوگ یو گاز یلتاسپ یکولرها یکاهش برق مصرف

ها به  یلتو اسپ یگاز یمصرف کنندگان بازگو نمود چرا که امروزه استفاده از کولرها یآگاه ی، براگردد یممربوطه 

 است. یشو اغلب نقاط جهان به سرعت در حال افزا یراندر ا ها آنخنک و مطبوع  یاربس یو هوا یامزا دلیل

 :ییمنمامناسب انتخاب  یلتاسپ یا یچگونه کولر گاز -1

طبقه ساختمان سکونت  ینمورد نظر شما سقف بام واقع شده  است و شما در باالتر یواحد آپارتمان یاگر در باال •

به  یدبا یرسقف،ناگز یربه سقف ساختمان در تابستان و انتقال حرارت آن به واحد ز یدنور گرم خورش تابش یلبه دل ید،دار

اگر در طبقات  یول یریددر نظر بگ یبرودت یت( ظرفBTU) 066تا  066 ینسالن ب یاازاء هر متر مربع از مساحت اتاق 

ر کول یبرا  یبرودت یت( ظرفBTU) 066تا  066حدود  توانید یمبه ازاء هر متر مربع  یدوسط ساختمان ساکن هست

 .یریدخود در نظر بگ یازمورد ن یلتاسپ یا یگاز

با  BTU 12000 یلتاسپ یک،  یدهکه در طبقه وسط ساختمان  واقع گرد یمتر 52 یمنهال نش یک یبرا مثالً

 باشد. یکاف تواند یم KW 6.0مصرف برق 

 اصوالًباشند.  B یا  A یسطح مصرف انرژ یا ینورترا یکه دارا ییدنمااستفاده  ییکولرها یا یلتاسپبهتر است از  •

 .دهند یمکاهش  یا یشموتور )کمپرسور( را افزا یازمصرف ، دور مورد ن یزانمتناسب با م ینورترهاا
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 یمنهال نش یا ها اتاقاز  یکیغلط آن و  یاصول یرغ یکانال کش یلبه دل یاست ول یکولر آب یاگر ساختمان شما دارا •

 یکولر گاز یا یلتاسپ یکآن قسمت  یآن برا یو بجا یدکانال کولر آن محل را ببند یچهدر توانید یم. شود ینمخنک 

 .ییدنمافوق انتخاب  یمناسب طبق راهنما

 اوالً یراد زاظهار نظر کر توان ینم یقاًدق، ییمنمارا از انواع موجود در بازار انتخاب  یبرند یاچه مارک  ینکهدر مورد ا •

و چند پانل مورد نظر  یتیچه ظرف ینکهبر اساس ا یاًثاناز نظر ساختار و قطعات مشابه هستند و  یهمگ ها دستگاه ینا

 یازمندن یو گاز یلتاسپ یچون استفاده از کولر ها یکل به طور یول تندبا هم متفاو ها آنمحصوالت  یفشما باشد، ط

خدمات بعد از  ینهها در زم ینتر نام خوشبهتر است انتخاب شما به  باشند یمخدمات بعد از فروش مناسب  یافتدر

 .یابدفروش اختصاص 

 نمایید یمکه انتخاب  یگاز یکولر ها یا یلتاسپ یآمپر است ، مجموع آمپراژ مصرف 52اگر کنتور برق واحد شما  • 

است و پس از راه  یه، آمپر راه انداز و اول یلتهااسپ یباشد. البته آمپر ارائه شده در برق مصرف یشتربر آمپ 56از  یدنبا

 خواهد بود. یازبرق ن یان% از آمپر راه انداز کمتر شدت جر06حدود  معموالً یانداز

 :ها از کولر ینحوه نصب و بهره بردار ینتر مناسب -5

که  یدقرار ده ییرا درست در جا یپنل داخل ین. بنابرایابد یم یانبه سمت روبرو جر یاز پنل داخل یلتاسپخنک  یهوا •

 16تا  2 ینب معموالً یتبر اساس ظرف یلتاسپ یحضور اعضاء خانواده باشد.طول پرتاب هوا یامحل نشستن  یروبرو

 .یدتا شما هم خنک شود شو نکالزم است کل سالن خ یدفکر کن ید. نباباشد یممتر 

از سقف نصب  تر یینپاها را  یلتاسپ یممکن پنل داخل یجا سقف ، بهتر است تا یرگرم در ز یبا توجه به انباشت هوا •

 یباییاز نظر ز که ی. در صورتدهند یماز سقف فاصله  یمترسانت 16را فقط  یپنل داخل ها نصاب شود یم یدهد بعضاً. ییدنما

 26 یحت یا 06شما  یتپنل اسپل ییلبه باال یداز نصاب بخواه توانید یم دهد یماتاق اجازه  یا سالنر یوا، د یناتو تزئ

 .نماید یم یخنک در سطح  کمک موثر یهوا یانجر یشکار به افزا ینباشد ا تر یینپااز سقف  یمترسانت

 یمتر باشد نصب پنل داخل 5.0از  یشترب ها انکه ارتفاع سقف تا کف در  ییفضاها یگرد یاو  ها رستوران،  درفروشگاهها

 از کف محل مورد نظر قابل انجام است. یمتر 5در ارتفاع 

 یشافزا ینمطبوع و خنک و همچن یهوا یجادها در ا یتاسپل یلو سطح کو یلترهاف یزیماهانه و تم یشستشو •

و سطح  ییدبشورا  یلترهاماهانه ف به صورت ینمودن درب پنل داخلز با با یندارند بنابرا یتاهم یارراندمان دستگاه بس



www.behinesazaan.ir 

 گروه مهندسی بهینه سازان

 

~ 3 ~ 
 

پنل قرار  یهوا یدر ورود یهاول به صورترا پس از خشک شدن  یلترها.) فییدنما یمرطوب غبار روب را با دستمال یلکو

 (.یدده

با راندمان بهتر و  یدبدور از تابش نور گرم خورش تواند یم، کندانسور دستگاه  یرونیپنل ب یبر رو یبانبا نصب سا •

 مصرف برق کمتر به تبادل حرارت و خنک کردن گاز کولر بپردازد.

 باشد. یامه یآزاد در پشت آن  به راحت یهوا یاننصب شود که امکان جر یا گونهبه  یرونیالزم است پنل ب •

را ر کول یبهان گرا یاز خنک یشما مقدار  یترود ، اسپل یناز ساختمان از ب یروندر ب خصوصاًرابط  یها لوله یقاگر عا •

 .ییدنمارابط اقدام  یها لوله یقعا یمنسبت به ترم یانهسال یبا بازرس ین. بنابرادهد یماز دست 

ها  ینبودن سطح ف یزاز تم یدکولر، از نصاب بخواه یازمورد نز عالوه بر کنترل مقدار شارژ گا حتماً یانهسال یسدر سرو •

 مطمئن گردد. یزن یرونیکندانسور ب یها یلو کو

 ها یتو اسپل یگاز یاز کولرها ینهبه یبهره بردار یچگونگ -0

 

 یبرق مصرف ینههز یگاز یو کولرها یتهاخنک و مطبوع اسپل یاز هوا یدر کنار بهره مند یدهست یلما که صورتی در • 

با وجود روشن بودن  صورتن یدر ا ییدنما یمتنظ گراد یسانتدرجه  50 یکولر را رو یدما توانید یمباال نباشد  یلیشما خ

سهم را در  یشترینکمپرسور دستگاه که ب ها زمان یشتردر ب استوات  06تا  12 ینکه مصرف برق آن ب یفن پنل داخل

 یروبرو یماًمستق یقرار داشتن پنل داخل ییمنما یم یآور یاد مجدداً ینجاکولر دارد خاموش خواهد بود. در ا یبرق مصرف

 است. یضرور ینمحل نشستن ساکن

 

 یها المپحاصل از  یگرما ید، بدان یدا نداده ییرکم مصرف تغ یها المپآپارتمان خود را به  یاگر هنوز المپ ها •

و  یلیتکارکرد کولر اسپ یها زمان یشموجب افزاو مزاحم در ساختمان شما دارد  یگرما یجاددر ا ییبسزا یرتأث یمیقد

 .ییدنماکم مصرف اقدام  یها المپبا  ها آن یضبه تعو تنسب فوراًالزم است  ینبنابرا گردد یم یشترمصرف برق ب

 

 یدرو به غروب دار خصوصاًپنجره رو به شرق و  یااست  و  یادنسبت به سطح کل واحد شما ز ها پنجرهاگر سطح  •

ضد حرارت و  یها پوشش یادو جداره  یها پنجرهدر تابستان از  ییاز ورود تشعشع گرما یریجهت جلوگ شود یم یهتوص
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 بار یک گیرند یمقرار  یشهبر سطح ش یکه به راحت ها پوشش ین. اییدنمااستفاده  ها پنجره یشهسطح ش یرو UVضد 

 .نماید یمسرما در زمستان راحت  تشعشع یندر تابستان و همچن ییگرما تشعشعشما را از ورود  یالخ یشههم یبرا

 

 یدوجداره و آنت های یشهشبا   UPVC یها پنجرهاستفاده از  ینهگز ینبهتر ها ساختمان یها پنجرهاما در خصوص  •

استفاده  UPVC یها پنجرهبهتر است از  یدساختمان خود هست یبازساز یا. اگر در حال ساخت باشد یمرفلکس 

 یشترینباعث ب سرد و گرم و ورود صدا و غبار و ذرات معلق هوا یاز نفوذ هوا یریبا جلوگ ها پنجره ینا یراز یید،نما

 .شوند یمشلوغ و آلوده  یدر شهر ها خصوصاًآپارتمان  یداخل یطو آرامش در مح یشآسا

 

منزل  یگرما در فضا یجادکه موجب ا یلوازم یگرخانه، استفاده از اجاق گاز،  اتو و در امو یریتبهتر است با مد •

و  یتزمان کار کولر اسپل یشحاصله موجب افزا ی. چرا که گرمایدشب انجام نده 16تا  7ساعات  ینرا ب گردد یم

 .گردد یم یشترمصرف برق ب

 


