أ
سخانات الشعة تحت الحمراء
أ
أ
أ
أ
في ِبادئ المر و لكل امر بدء  :إن لم تكن مجبرا على التدفئة بالكهرباء فاجتنب ذلك! إن التدفئة بالكهرباء ابهظ بثالث بل اربع مرات منها بالغاز
أ
أ
أ
او نظام التدفئة البعيدة (تسمى فيرنفيرمة بال لمانية)! إذا انتقلت إلى شقة جديدة تذكر :ا ن الشقة التي يتم تدفئتها بالكهرباء حصرا ،تعني تكاليف
أ
طاقة باهظة .تستهدف اإلرشادات التالية عن ما يدعى بـ سخانات الشعة تحت الحمراء (اإلنفراروت) كل من ليس لديه خيار سوى التدفئة
بالكهرباء.
شكال الحرارة
أ أ
تقوم المدافئ بتدفئة الغرف بطريقتين اثنتين :اما الولى
أ
أ أ
فهي ان اسطحها ذاتها ُت ِش ُّع حر ًارة ،اي ترسل إشعاعا موجيا
أ
حراريا مباشرا ناتجا عن سطوحها الدافئة واما الثانية من
أ
ن الهواء فترفع من احتراره فتحس اجسامنا
حيث هي ُت َس ِخ ُُّ
أ
ذلك .ام نحن البشر فنجد الدفء الناجم عن اإلشعاع
أ أ
أ
أ
المباشر ،اي عن هذه الموجات ،اكـثر راحة .اي اننا نشعر
إذاك بالدفء .فلو كان الهواء دافائ لكن كان يالمسنا فقط
أ
قليل القليل من هذه الشعة الحارة ،فلسوف نحتاج
أ
أ
درجات اعلى من الحرارة لنشعر بالراحة الحرارية التي تاتينا
عبر الهواء ،بخالف اإلشعاع الموجي المباشر .كيف ذلك؟
أ
لننظر إلى الشمس .فحتى ايام الشتاء و الطقس قارس يحدث
أ
أ
ان نشعر بالدفء خارجا حالما تالمسنا اشعة الشمس
أ
الحانية .لكننا ما إن جاءت السحب او تحولنا إلى الظل ،
أ
نشعر فوُّرا بالبرودة  -على الرغم من ان درجة حرارة الهواء
ظلت كما هي! بعض السخانات صممت بناء على هذا
أ
المبدا.
ُّ
و ما خص كل ذلك بالتدفئة بالكهرباء؟
أ
تعمل الحرارة باإلشعاع على تدفئة الشخاص مباشرُّة وكذلك
أ
أ
أ
الثاث وجدران البيت .إذا اطلقت المدفاة الكـثير من
ُّ
اإلشعاع الحراريُّ مباشرة في الغرفة ولم تضع الكـثير من
الطاقة عمال على تسخين الهواء ،فلن تضطر إلى التسخين
بنفس القدر حتى نشعر بالراحة و ننعم بالدفء الملموس.
َأ
أ
كهرباء اقل!
وهذا يعني انها ستصرف ُّ

أجهزة " التدفئة الكهرابئية "هي اليت تسخن اهلواء أساسا وابلتايل تتطلب
نسبيا من الطاقة.
كمية كبرية ً

أ
أ
الواح التسخين بالشعة تحت الحمراء
و للحصول على أاعظم قدر من اإلشعاع أاو حتى َ
نست ِشعُّ كـثير ال عدد من موجات
أ
الحرارة مباشرة التاثير ،يلزمنا وجود سطوح واسعة مستوية .يتم بناء ما يسمى بـ
أ
سخانات الشعة تحت الحمراء وفق هذا النحو .و تعتبر (طبعا على سبيل
أ
أ
التبسيط) تسمية "الشعة تحت الحمراء " التسمية الفيزيقية لالشعة الحرارية .
أ
أ
وسخانات الشعة تحت الحمراء هي سخانات مباشرة كهربائية .و التي تعني انه يتم
أ
استخدام الكهرباء لتسخين جسد المدفئة ( ما يدعى ال لواح) .تقوم هذ ه ببث
أ
أ
الحرارة في الغرفة – بالدرجة الولى على شكل إشعاع وبدرجة اقل كهواء ساخن.

أ
أ
أ
أ
يجب ان تكون الواح الشعة تحت الحمراء قادرة قدر ا إلمكان على ا إلشعاع مباشرة وعن مسافة بعيدة في ارجاء الغرفة :

X

X
ل تنسى استخدام منظم الحرارة!
أ
ما إن يتم وصل قابس لوحة الشعة تحت الحمراء في المقبس ،فإنها ستعمل دون
أ
انقطاع وستاكل الكـثير الكـثير من الكهرباء .لذلك فإن لمنظم الحرارة (الثرموستات)
أ
ان يمنع ذلك .هو جهاز صغير يمكن استخدامه لضبط درجة الحرارة الغرفة إلى درجة
أ
حرارة نرغب بها .هذا المنظم للحرارة سيقوم ايضا "بالتحقق" باستمرار مما إذا كانت
درجة الحرارة التي قمنا بتعيينها قد تم الوصول إليها بالفعل .ولن يسمح للوحة
بالعمل مجددا إل عندما تكون باردة ً
جدا .على سبيل المثال ،إذا قمنا بتعيين 20
أ
درجة مئوية على انها درجة الحرارة المرغوبة ،فلن يتم التسخين إل إذا كانت درجة
أ
حرارة الغرفة اقل من  20درجة مئوية .إذا كانت المدفئة قد بثت حرارة كافية (ولكن
أ
أ
أ
أ ً أ
ا
يضا إذا ادت الحرارة المنبعثة عن الشقق المجاورة او موقد الطبخ ُّاو وجود الناس او
أ
كلها مجتمعة وما إلى ذلك إلى تدفئة الغرفة) ،فإنها ستبقى مطفئة ولن تستهلك اي
ً أ
تلقائيا من اجل
كهرباء .يقوم منظم الحرارة بتشغيل لوحة التسخين وإيقاف تشغيلها
الحفاظ على درجة الحرارة المحددة في الغرفة كما هي .ما علينا سوى ضبط درجة
الحرارة مرة واحدة للحفاظ عليها.

باردة جدا هذه الغرفة ...
نشغل السخان !

دافئة بما يك في !
نطفئ السخان إاذا!

دفء باقتصاد!
أ
أ
علينا محاولة استخدام اقل درجات الحرارة إمكانا .بالطبع القتصاد شيء و ُّان تتجمد بردا
أ
شيء اخر .ولكن حاول التدفئة حتى  19درجة مئوية او  20درجة مئوية خالل النهار
أ
جدا
وخفض درجة الحرارة إلى  17درجة مئوية او  18درجة مئوية في الليل .إنه لمن المفيد ًُّ
أ
أ
أ
أ
في اكـثر الحوال ارتداء مالبس سميكة ايضا و ليس العتماد على اجهزة التدفئة فحسب
أ
أ
لن فاتورة الكهرباء يمكن ان تقفز بسهولة مع السخانات الكهربائية  -حتى مع السخانات
أ
أ
أ
التي تعمل بالشعة تحت الحمراء  ،وهي اكـثرها كـفاءة و اقلها استهالكا!
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أ
معلومات إاضافية عن سخانات الشعة تحت الحمراء
منظمات الحرارة الثابتة والمتنقلة
أ
عادةُّلُّيتمُّتوصيلُّالقابسُّمنُّلوحةُّالشعةُّتحتُّالحمراءُّ
مباشرةُّفيُّالمقبسُّولكنُّبجهازُّصغيرُّمتصلُّبالمقبس .هذاُّ
أ
الجهازُّهوُّإماُّمنظمُّالحرارةُّبالكاملُّاوُّجزءُّمنُّمنظمُّالحرارة.
• إذاُّكانُّبإمكانكُّضبطُّدرجةُّالحرارة
المرغوبةُّعلىُّالجهازُّالصغيرُّهذا
أ
راسا ُّ،فهوُّمنظمُّالحرارةُّبالكامل.
أ
• إذاُّكانت فقط الضواءُّمضاءةُّ،فهوُّجهاز
استقبالُّلسلكيُّللجزءُّالثانيُّمن
من الحرارة.

هذا الجزء الثاني يتضمن جهاز إرسال يحتوي على مقياس حرارة مدمج والذي يمكنك من خالله ضبط درجة الحرارة المطلوبة .يجب عليك
أ
وضع جهاز اإلرسال هذا في ذلك الركن من الغرفة الذي تريد فيه من كل بد ان تحافظ فيه على درجة الحرارة المطلوبة .نادرا ما يكون نفس
أ
أ
الدفء موزعا بالتساوي في كل ركن من ا ركان الغرفة .هذا هو السبب في انه عملي للغاية إذا ما كان بإمكانك ضبط درجة الحرارة التي تريد
أ
لمكانك المفضل (على سبيل المثال ركن الريكة).
انتباه!
اجلهاز املستقبل جلهاز
التحكم عن بعد
(املرسل)

أبدا وضع أجهزة منظمات احلرارة احملمولة (أجهزة
• ال ينبغي ً
اإلرسال النقالة أو التحكم عن بعد) على عتبة النافذة
أيضا ليس يف أو فوق
أو يف أي مكان ابرد آخر  ،و ً
خزانة أو يف غرفة أخرى!
حذرا أال يلعب األطفال به!
• كن ً

• جهاز اإلرسال احملمول يعمل ابلبطارايت اليت يتوجب
استبداهلا من حني إىل آخر.

عداد استهالك الطاقة

استخدم عدادا لالستهالك!
ُينصح بوضع عداد لستهالك الطاقة بين المقبس وقابس السخان .يجوزُّ هذا أايض اً
أ
سلك توصيل املدفأة
عند وجود منظم حرارة (او جهاز استقبال) موصول بقابس السخان (انظر الصورة
على اليمين) .مثل هذا الجهاز غير مكلف ويمكن إعداده بحيث يمكنك من معرفة
أ
مقدار المال الذي تكلفك التدفئة إياه .اسا ل عنه في متجر ل لُّكـترونيات! هناك يمكن
أ
أا ً
يضا أان ُي َ
ضبط الجهاز لك اتم الضبط.
أ
شراء سخانات الشعة تحت الحمراء
أ
أ
أ
أ
قبل ان تشتري واحدة من مدافئ الشعة تحت الحمراء ،اطلع نفسك جيدا بشا ن التقنية المستخدمة والجودة المعمول بها .ابحث عن عدة
مراجعات على اإلنترنت تحت مصطلح "تجارب مع مدافئ أالشعة تحت الحمراء"ً .
غالبا ما ستكون المدافئ ذات الجودة ا لمنخفضة إشكالية.
أ
أ
اشتري من تجار التجزئة المتخصصين وليس عبر اإلنترنت ! يجب ان يطرح عليك البائع عدة اسئلة فيما يتعلق بمساحة غرفتك ونوع منزلك
أ
أ
أ
حتى يتمكن من ان يشير عليك بانسب المدافئ في حالتك .ستكون هذه الستشارة باطلة ما لم يفعل هي او هو ذلك!
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