
صرفه جویی انرژی گرمایشی -
 نکاتی برای هرخانه  

روش " پارچه تزیینی " 
یک روش دیگربرای جلوگیری از ورود هوای سرد درب ورودی یک "پارچه 

پرشده"ساخته شده از پتوهای قدیمی یا یک"سگ تزِیینی" است. 
اما موثرتر از آن پرده است. 

میتوان درقسمت وسط ارسی ها ، بالشهای قدیمی ، رول هایی تهیه شده 
ازپتو ها یا بالشتک ها را قرارداد. با این حال ، عایق  بندی با نوارهای آب 

بندی از فروشگاهای سخت افزار موثرتراست (به صفحه اطالعات ما "پنجره 
های آب بندی" مراجعه کنید). 

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

پارچه های ضخیمی که تا کف میرسند مفید 
هستند. یک گزینه ارزان تر، دوخنت پتوهای 

پشمی قدیمی یا ارزان قیمت به یکدیگراست. 
در فروشگاهای سخت افزار ، آویزها و میله های 
پرده موجود هستند- از جمله منونه هایی که می 

توانیم آنها را در بین دیوارها وصل کنیم. این 
کار زمانی مفید است که نیازی به سوراخکاری 

نباشد. 

از پرده استفاده کنید 	
گاهی اوقات در آپارمتان ها بین مناطقی که بیشترگرم میکنیم و جاهایی که کمتر گرم می شوند راهروهایی وجود دارند که در آجنا هیچ دری 

منیباشد. برعالوه آن درخانه های قدیمی اغلب درها نازک هستند و هوای سرد از درزهای در وارد میشود.



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. این بدان  

معناست ، که شما باید هوا را بیشتر گرم کنید تا گرمای کافی در جایی که الزم است برسد! بهتر است اصالً مقابل شوفاژها چیزی نگذارید. 
اگر راه دیگری وجود نداشت، باید فاصله بین شوفاژها و مبلمانها حداقل ٢٠سانتی متر باشد. پرده ها (حتی نازک!) قطعاً باید کوتاه شده یا 

پشت شوفاژها جمع شوند! 
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انطباق لباس ها 
پوشیدن یک ژاکت باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود: کسیکه در زمستان داخل خانه خود لباس تابستانی می پوشید ، 

باید خانه را بیشتر گرم کند. 

جاهایی را که کمتر گرم می کنید یا اتاقهایی را که اصال گرم 
منی کنید بسته نگه دارید 

هوای گرم همیشه به جاهایی که خنک تر است میرود. به همین 
دلیل مهم است که درها را بسته نگه دارید. این موضوع را باید 

برای کودکان نیز توضیح داد!	


