صرفه جویی انرژی گرمایشی -
نکاتی برای هرخانه
از پرده استفاده کنید
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در آﭘﺎرﲤﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺮم ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺟﺎﻫﺎ'ﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ راﻫﺮوﻫﺎ'ﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﳒﺎ ﻫﯿﭻ دری
ﳕﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه آن درﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪ'ﻤﯽ اﻏﻠﺐ درﻫﺎ ﻧﺎزک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻮای ﺳﺮد از درزﻫﺎی در وارد ﻣﯿﺸﻮد.

پارچه های ضخیمی که تا کف میرسند ﻣﻔﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ' .ﮏ ﮔﺰ'ﻨﻪ ارزان ﺗﺮ ،دوﺧﱳ ﭘﺘﻮﻫﺎی
ﭘﺸﻤﯽ ﻗﺪ'ﻤﯽ 'ﺎ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ 'ﮑﺪ'ﮕﺮاﺳﺖ.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  ،آو'ﺰﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی
ﭘﺮده ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ -از ﺟﻤﻠﻪ ﳕﻮﻧﻪ ﻫﺎ'ﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺑﯿﻦ د'ﻮارﻫﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ا'ﻦ
ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮراﺧﮑﺎری
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

روش " پارچه تزیینی "
'ﮏ روش د'ﮕﺮﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻫﻮای ﺳﺮد درب ورودی 'ﮏ "ﭘﺎرﭼﻪ
ﭘﺮﺷﺪه"ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺘﻮﻫﺎی ﻗﺪ'ﻤﯽ 'ﺎ 'ﮏ"ﺳﮓ ﺗﺰِ'ﯿﻨﯽ" اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از آن ﭘﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺘﻮان درﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ارﺳﯽ ﻫﺎ  ،ﺑﺎﻟﺸﻬﺎی ﻗﺪ'ﻤﯽ  ،رول ﻫﺎ'ﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ازﭘﺘﻮ ﻫﺎ 'ﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎ را ﻗﺮارداد .ﺑﺎ ا'ﻦ ﺣﺎل  ،ﻋﺎ'ﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی آب
ﺑﻨﺪی از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺛﺮﺗﺮاﺳﺖ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ "ﭘﻨﺠﺮه
ﻫﺎی آب ﺑﻨﺪی" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

پردهای غلتکی  ،کرکرها یا پردها را:
شبها پایین کنید!

جاهایی را که کمتر گرم می کنید یا اتاقهایی را که اصال گرم
منی کنید بسته نگه دارید
ﻫﻮای ﮔﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎ'ﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺮود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ دار'ﺪ .ا'ﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ'ﺪ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد!

جلوی شوفاژها را با مبلمان ها یا پردها مسدود نکنید
ﻣﺒﻞ ﻫﺎ  ،ﺗﺨﺖ ﻫﺎ  ،ﭘﺮده ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و  ...ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻮﻓﺎژﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ ﮔﺮﻣﺎ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ا'ﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ'ﺪ ﻫﻮا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﺎ'ﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ! ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺻﻼً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻓﺎژﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬار'ﺪ.
اﮔﺮ راه د'ﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ'ﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻮﻓﺎژﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮده ﻫﺎ )ﺣﺘﯽ ﻧﺎزک!( ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ'ﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه 'ﺎ
ﭘﺸﺖ ﺷﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ!

انطباق لباس ها
ﭘﻮﺷﯿﺪن 'ﮏ ژاﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ'ﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد :ﮐﺴﯿﮑﻪ در زﻣﺴﺘﺎن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،
ﺑﺎ'ﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮم ﮐﻨﺪ.
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