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هاهاساختمانساختمانکاهشمصرفگازدرکاهشمصرفگازدرییهاهاروشروش

 damatajhiz.comمنبع: 

مصرف  یساز ینهمصرف و به یالگوها یت، لزوم رعا98قبوض گاز در زمستان  یجنجال های ینههزبا توجه به  

 یریجلوگ یکه در فصل تابستان برا یا عده. البته کند یم یینماخود  یشاز پ یشمانند گاز ب یریناپذ یدتجد های یانرژ

بخواهند در مورد کاهش  یدشا ،کنند یم یغرا تبل گازی یعدم استفاده از کولرها ی،برق مصرف های ینههز یشاز افزا

 ! یندارائه نما یگریقاطع د یشنهادبا پاک کردن صورت مسئله )رفاه شهروندان( پ یزمصرف گاز ن

 . یدمربوطه خواهد گرد ینسنگ های ینههزمصرف گاز و  یرموجب کاهش چشمگ یرز یشنهاداتپ رعایت

اگر  یگرآن در نظر گرفته شده است، به عبارت د یکنتور گاز ساختمان متناسب با تعداد واحد ها یدابتدا مطمئن شو -1

دوبل  به صورتشما  یگاز مصرف یبها ینهشده باشد، هز یدت قدر قبوض شرکت گاز تعداد واحدها کمتر از آنچه هس

 . گردد یممحاسبه  یتصاعد

تا  50 یدما یرو ها زمستاندرجه و در  00تا  05 یدما یرو ها تابستانموتور خانه در  یگبهتر است ترموستات د -2

 شود.  یمتنظ یوسدرجه سلس 05

از  یکر ه یبهتر است برا باشند ینم یکترموستات یرهایش یشوفاژ ساختمان شما دارا یاتورهایراد یکهدر صورت -3

 یحت یاو  یکاتومات یمراز تا استفادهبا  توانید یمصورت  ینا یر. در غییدنماو نصب  یهته یاتورراد یکترموستات یرش ها آن

مجدداً آن را روشن  5:35و هر صبح ساعت  خاموشمشعل را  15:35هر شب در حدود ساعت  ی،دست به صورت

 سرد زمستان(  یها شبجز .)ییدنما

و اگر مازاد بر  گیرند یمدر نظر  یگد یتاز ظرف یشتر% ب25مشعل را  یشقدرت گرما یاصوالً در محاسبات مهندس -4

 ینو در ا رود یمدودکش هدر  یققابل جذب نبوده و از طر یگمشعل توسط د یشیگرما یاز انرژ یباشد، بخش ینا

 . ییدنما یضتعو یتر کوچکانه را با مشعل صورت الزم است مشعل موتور خ

با مشعل دمنده  را آن شود یم یه)بدون صدا و موتور( است، توص یکموتورخانه شما از نوع اتمسفر یگاگر مشعل د -0

 . ییدنما یضتعو یگد یتدار و متناسب با ظرف

س یدر نظر گرفته شده است، سرو یگمتناسب با د یزآن ن یشمشعل دمنده دار باشد و قدرت گرما یکهدر صورت -5

احتراق، سرعت عبور شعله  یمشعل، عالوه بر کاهش صدا یورود یاز هوا یبا کاهش مقدار توانند یم یا حرفه کاران
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احتراق به دهانه دودکش، حداکثر حرارت ممکن  یکاهش دهند تا قبل از ورود گازها یا هنرمندانه به صورترا  یگدر د

 جذب شود.  یگتوسط د

آب گرم موتورخانه و  یلیو ک یاشوفاژ، منبع دوجداره  یشگرما یستمس یها لوله یو تمام یریدبگ یرا جد یکار یقعا -0

 . ییدنما یقبام را فوراً و کامالً عا یمنبع انبساط رو ینهمچن

که آب  یدبدان نمایید یمو فقط از منبع دو جداره استفاده  کنید ینمدر موتورخانه استفاده  یلیگرم کوب اگر از منبع آ -9

و در فصل بهار و تابستان  نماید یمدرون منبع دوجداره را گرم  یآب مصرف یفون،ترموس به صورتموتورخانه  یگگرم د

 . باشد ینم یرکوالتوربه روشن بودن پمپ س یازین

درب  یرو چهیاز احتراق ناقص مشعل با نصب در یریتازه به موتورخانه جهت جلوگ یامکان ورود هوا یجادا -8

 . گردد یم ینتأمباز نمودن پنجره موتورخانه  یمن یاموتورخانه و 

در کشور وجود دارد و در نظر گرفتن  یروز آفتاب 335به طور متوسط  یانهسال ینکهبا وجود ا یستبه نظر شما بهتر ن -15

آب گرم گرم در مخزن ب آ یرهامکان ذخ یزسال و ن یآفتاب یدر روزها یدنور خورش یدو تابش شد یائیجغراف یتموقع

آب درجه در کلکتور  85آب به حدود  یدما یدنرس همچنینهوا،  یکیو مواقع تار یابر یهوا یبرا یدیخورش یها کن

 یها آب گرم کنو مستقل استفاده از  یتک واحد یها ساختمانشروع حداقل در  یبرا یدی،خورش یها گرم کن

 یو مشکل کنند یماستفاده  یدیخورش آب گرم کناز  ها ساختماناغلب  یهترک که در طور همان؟ییمنمارا آغاز  یدیخورش

 یدیخورش یها آب گرم کنکشور، صفحات جاذب  یها ساختمان یبام تمام یکه رو یروز ید. به امآید ینم یشهم پ

  .نصب شده باشد

 یشهو ش UPVC یها پنجرهبا  شوند ینمکه خوب جفت  یمیقد یو خصوصاً آهن یلیپروف یها پنجره یضتعو -11

آلوده و ذرات معلق هوا  یسرد، هوا یورود هوا یدسرد به داخل باعث کاهش شد یاز نفوذ هوا یریدوجداره جهت جلوگ

 UPVC یها پنجرهو با نصب  یبدون خراب یضتعو ین. اگردد یمو زمستان به داخل ساختمان  یزخصوصاً در فصل پائ

 قابل انجام است.  یبه راحت یلیکونو چسب س یچپ یپس اجراو س یمیقد یها پنجره یمفر یرو یدجد

تشعشع  ینتشعشع سرما در زمستان و همچن شود یمباعث  ها یشهشسطح  یاستفاده از پوشش ضد تشعشع رو -12

در  یاثر تشعشع سرمائ یحتوض یگردد. برا یرتأث یواحد شما ب یازمورد ن یشو سرما یشگرما یزانگرما در تابستان بر م

 یدده یحترج یدشا یطشرا یندرجه باشد، در ا 25واحد شما در زمستان  یمنهال نش یهوا یدما یدزمستان فرض کن
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درجه شما  25 یهوا یبا وجود دما یست،ن یخبر یرونب یدر فصل بهار که از تشعشع سرما یول یدبپوش یا اضافهلباس 

 .کنید یم یبدون احساس سرما زندگو با حداقل پوشش  یبه راحت

 یحرارت مرکز یگاز مجموعه مشعل و د یشترب یاربس یشیگرما یها یجکه راندمان احتراق پک یستن یشک -13

آن با  یضاست، تعو یموتورخانه حرارت مرکز یستمس یکه دارا کنید یم یزندگ یاگر در ساختمان یموتورخانه است، ول

شوفاژ و  یدجد یموجود و انجام لوله کش های یکشمانند قطع لوله  یا گسترده های ینههزو  ییراتلزوم تغ یلبه دل یجپک

و  ها یکارهمان واحد و کنده  یبهداشت های یسو سرو یاتورهاهر واحد به راد یج)روکار( از پک یآب گرم مصرف

 ینکههر واحد جدا نخواهد بود. ضمن ا یباز هم کنتور گاز مصرف یتاًنها ین. عالوه بر اشود ینم یهمربوطه توص های ییبنا

 بخش تر بودن آن است.  ینانهم اطم یستم حرارت مرکزیس یتمز

ساختمان را کامالً  یمقررات مل یانرژ 18موارد مبحث  یهالزم است کل ید،اگر در حال ساخت بنا و آپارتمان هست -14

استفاده از  یزو ن یاتورراد یکترموستات یرهایز شاستفاده ا یوارها،نمودن سقف، کف و د یق. از جمله عاییدنما یترعا

 یگاز مصرف ینههز یماز مشکالت تقس یریجلوگ یو برا یریدبگ یدوجداره را جد یشهبا ش UPVC یها پنجره

 ینکهخصوصاً ا یرید،جداگانه در نظر بگ یجپک یکانشعاب گاز مجزا و  یکاز واحدها  یکر ه یساختمان برا یواحدها

حرارت  یستمو مشعل س یگباالتر از راندمان احتراق مجموعه د یارمعتبر بس یشیگرما یها یجراندمان احتراق در پک

 است. یمرکز


