
درخانه چه بیش از حد درمقابل گرمای

؟هیمانجام بدکاری

ندفزاینده ای مشکل ساز می شوبطورا هودمایافزایشوقتدرگرمآپارتمان های بیش از حد

؟اددانجامتوانمیهایی راخیلی گرم می شود چه کارخانهداخلردهوازمانیکه

پارچه های مرطوب را آویزان کنید

تامینگمهوایازخودشاین انرژی .نیازبه انرژی داردوقتی آب به بخار تبدیل می شود ، 

هملحفیاحولهشخصجاییکهاتاقبه این ترتیب یک . آوردمیپایینرادرجهومیشود

!شودمیآویزان کرده است خنکآندررامرطوب

هایپارچه +پنکه :کردنخنک برایکاتین

!مطبوع خود ساختهیهتهو=مرطوب

درطور خاصیرچه های مرطوب بهیک پنکه و پاترکیب

سطلدرراایپارچه ،استبهتر .استموثرگرمابرابر

!ندبتواجذبکاملبه طوررابآدوامدارتاکنیدآویزانآبی

قطعا هوا مرطوب خواهد شد به همین دلیل این روش در 

.روزهای متالطم مناسب نیست

ته و روزها پنجره ها را بسفقط شب ها هوا را تهویه کنید ، 

نگه دارید

رازیکنیددر زمان طلوع خورشید تهویهراخانههوایکهاستموثر

بنابراین اگر یک ساعت زنگ  .ن زمان هوای بیرون سردتر استآدر

کهاستبهتربیدارمیشویدموقعآندر داررا تنظیم میکنید یا به هر حال

نگه تا آنجا که ممکن است بازصبح۷تا۴ساعت بینراهاپنجره

.دارید

بعدیصفحهبه(میکنندمصرفهاکولربهنسبتکمتریبسیارپنکه ها برق

بلکه نسیمی را بر روی، دننکی نمخنکرااتاقهوایهانآ.)کنیدمراجعه

دمای بدن ما تقریباً  :چون .پوست ما می فرستند که احساس خنکی می کنیم

۳۷°Cمی ر دمای هوای اطراف ما از دمای بدن ما کمتر باشد ، اگ .است

پنکه دائماً هوای جدیدی را بر روی  .تواند گرما را از بدن ما نیزجذب کند

مای پوست ما ارسال می کند حتی یک اتاق بسیار گرم هم هرگز به اندازه  د

د و به محض اینکه بدن احساس گرمی میکند هوای جدیبدن ما داغ نیست ، 

از این رو جریان هوا وارد شده گرمای  ."دمیده می شود"تقریبا خنک تری 

.کنیمبدن را کاهش داده و بنابراین احساس خنکی می

 :متوجه باشیدماا

گرمشکل کپک در ا

خانه شما وجود دارد ، 

ه از این روش ها استفاد

!نکنید

پنکه



بیشترینکات

کنیدبستهروزطولدرهستندموجودپردهاو،هارول،ژلوزیناگر•

شونددر تابستان باید برداشته-فرش ها در برابرکف سرد مفید هستنددر زمستان ،  .فرش هارا بردارید•

!کف سردتر خوش آمدیدیک بهبناء 

.ز پخت غذاهای مفصل خودداری کنید تا اجاق گاز هوای خانه را گرم تر نکندا.سردآشپزخانه•

.  ندسبب گرمی میشوند و بنابراین هوای اتاق را بیشترداغ می کنبرقیازوسایلبسیاری .از گرم کردن اضافی خودداری کنید•

نیز")کاربهآماده"المپ ( .دستگاه های قهوه ساز و غیره در صورت عدم استفاده باید کامالً خاموش شوند، ترکامپیوها ، تلویزیون 

رفهصبرایسالدیگرهایزماندرهمچنینواستآسانبسیاربرقرابطهایسیمازاستفادهباکاراین .باشدروشننبایدیگرد

!استخوبیتوصیهبرقمصرفدرجویی

!عمل کرد بسیارخوبی دارنددر برابر گرمای داخلبسیاری از گیاهان سبزجلوی پنجره :اگر شما یک بالکن دارید•

ازاستفاده کولر پرهیز کنید

 !دارنداحتیاجزیادیبرق :آنبدیبزرگترین .کولر ها به شدت کار میکنند

را وصل کنیدحرارتیمحافظورقه های

هایورقه،آنازجلوگیریبرای .میکندمیگرمشدترابهاتاقیک،تابدمیداخلبهوقتی نورخورشید به طور مستقیم از پنجره

.افزارعنوان مثال در فروشگاه های سختبهقابل استفاده (دنداروجودحرارتیمحافظ ، شوندچسباندهشیشهداخلیقسمتبهاگر)

.می توان آنها را در زمستان راحت تر برداشته و سال بعد دوباره استفاده کرد

 ) :ببینیدرابعدیصفحه(م ما این کار را در دفتر خود انجام دادی

کیطریقاز،بدهندبیرونراگرمابایدهوایکه،هواخروجیلوله هایخصوص زمانی بسیار مشکل ساز میشوند کهه ب

 .یابدمیجریاناستسردترکهجاییدرهمیشهگرمهوای)  .۱تصویر (،ندشومیگذاشتهبیرونبالکندرب یک بازیاپنجره

راتابستانگرمهوایآنهمرایوبه.میکندتولیدگرمهوایازراخنکهوای،کندمیکارکولروقتیکهمعناستبداناین

!کندمیمصرفزیادیبرقوکندکارسختبسیاربایددستگاهاین .میدهدداخلبهازبیرون

راه دیگری برای شما وجود نداشت، حتماً مهر اگر،حالاینبا!در صورت امکان از کولر استفاده نکنید :توصیه فوری ما

.۲تصویر (و موم پنجره را برای کولردرست کنید این،.کنیدایجادراشودمحکمپبچباکهحفرهیکایجاد :دیگرروشیک)

 ) !۳تصویر(شودتأییدصاحبخانهتوسطکارباید

۱
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۳۲



بنویسیدرااندازها .۱

ورقه های محافظتی را .۲

ز مطمئن شوید که اببرید ، 

سانتی۳حداقلطرف۴هر

اشدبشیشهازبزرگترمتر

برداریدرامحافظالیهاولین.۴
مرطوبخیلیاسپریباراپنجره .۳

کنید

رامحافظتیهایورقه .۵

بچسبانید

ر حباب گییکازاستفادهبا .۶

می اغلب  دربستبندی موجود (

حباب های یا بایک پارچه ، )باشد

هوا را با دقت از داخل به لبه ها 

.بیرون کنید

مومومهرکهشویدمطمئنببریدتیزچاقویبارااضافات .۷

.نبیندآسیبپنجره الیه محافظ دوم را بردارید .۸

 :حرارتیورقه های محافظتی

خوددفتردرراکاراینما

دادیمانجام
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