
وحماية المستهلكجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

:يوصف  جهاز التكييف كاالتى  
(وحدة الحرارة البريطانية)ب  .ح.و 12000= والطن : سعة التبريد بالطن  •
على (  ساعة/ ب.ح.و)وهو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى : معامل كفاءة الطاقة •

، وكلما 11الى  5.4هذا المعامل يتراوح بين (. وات)استهالك الجهاز للكهرباء 
فى االجهزة )ارتفع هذا المعامل زادت كفاءة الجهاز وأنخفض استهالكه للكهرباء 

(10.5الى  10الحديثة يكون العامل من 
ويراعى ان متوسط عدد ساعات التشغيل اليومية الصافية هى التشغيل الفعلى   

، وتعتمد ساعات التشغيل الفعلى (المستهلك الرئيسى للكهرباء بالجهاز)للضاغط 
على الفرق بين درجتى الحرارة الخارجية وبين درجة الحرارة المطلوبة بالداخل  

فكلما كان هذا الفرق كبير كلما احتاج الضاغط لفترات تشغيل اكبر أى كان 
..أستهالك الكهرباء أعلى 

:وفٌما ٌلى قدرة بعض سعات التبرٌد الجهزة التكٌٌف 

:أمثلة لقدرة بعض أجهزة التكٌٌف وأجهزة كهربائٌة أخرى

معاً نرشد الطاقة

أو تركٌب جهاز /ٌراعى عند شراء 

تكٌٌف  جدٌد للحصول على أعلى 

:كفاءة

عند شرائك جهاز تكٌٌف  جدٌد احرص على  •

اختٌار الجهاز المناسب الحتٌاجاتك طبقا 

للمعلومات الواردة ببطاقة كفاءة الطاقة 

.الملصقة على األجهزة

اختر الجهاز الذي ٌحتوي على وسٌلة للتحكم •

فً درجات الحرارة داخل الحٌز المكٌف 

(.ترموستات قابل للبرمجة)

راعى استخدام مقاس التكٌٌف المناسب  •

للمكان المراد تبرٌده ألن استخدام جهاز بحجم 

أقل من المطلوب ٌسبب تشغٌل زائد وأداء سٌئ 

للجهاز بٌنما اختٌار حجم أكبر ٌؤدي الى 

مستوٌات رطوبة عالٌة وكفاءة اداء منخفضة   

استخدم  وحدة  تكٌٌف مناسبة ومنفصلة لكل  •

ٌراد تكٌٌفها بدال من استخدام ( أو غرفة)حٌز 

وحدة تكٌٌف كبٌرة لتبرٌد كل غرف المنزل  

ٌفضل ذلك لتكٌٌف المكان المراد فقط

ٌمكن زٌادة كفاءة جهاز التكٌٌف  اذا تم تركٌبه •

وذلك لتخفٌض , فً الظل بعٌدا عن الشمس

عما اذا كان معرضاً % 10االستهالك بحوالى 

للشمس 

للحصول على اكبر وفر ممكن استبدل التكٌٌف •

ٌستهلك التكٌٌف )القدٌم بآخر ذو كفاءه عالٌه 

(أقل من االنواع القدٌمة% 40الجدٌد 

خدمة أفضل.. فاتورة أقل 
(5)نشرة رقم 



وحماية المستهلكجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

اسدل الستائر قبل تشغيل التكييف بفترة وذلك لمنع دخول حرارة الشمس . 1
اغلق االبواب والشبابيك اثناء تشغيل اجهزة التكييف. 2
تمنع تسريب الهواء حيث يخفض ذلك ، استخدم الشبابيك واالبواب ذات الجودة العالية . 3

%20-%10استعمال التكييف بنسبة من 
باالضافة الى أجهزة التكييف يساعد على تقليب الهواء البارد ( مراوح)استخدام مروحة أو . 4

بالمكان ويقلل فترات استعمال التكييف 
يمكن تشغيل المراوح وفصل التكييف عند درجات الحرارة المعتدلة. 5
احصل على أعلى كفاءة من جهاز التكييف عن طريق التنظيف الدوري للمرشح واستبدله عند . 6

الحاجة كذلك نظف مواضع المخارج والمصارف
م  25فكل درجة حرارة أعلى من ، م ْ   26 م  الى    25اضبط درجة الحرارة عند حوالي . 7  ْ

م 25وأغلب الناس تشعر بارتياح عند درجة حرارة ، % 8-6توفر في االستهالك من   ْ
عند مغادرة المكان افصل التكييف  او اضبط الثرموستات عند درجة حرارة اعلى بعدة درجات .8

م  26عن 
ألن وحدة ، يجب فحصه فورا ، عند الشك فى نظام التكييف  حيث اليبرد بالصورة المناسبة. 9

التكييف التي تعمل بكفاءة منخفضة تستهلك كهرباء اكثر 
عندئذ يجب تشغيله لفترات ، اذا كان التكييف من األنواع القديمة وذوى الكفاءة المنخفضة.10

قصيرة فقط ومراعاة نظافة المرشح
تجنب ان يكون ترموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات  أو أى مصدر للحرارة الن . 11

الثرموستات يتأثر بالحرارة الصادرة من االجهزة وتسبب تشغيل جهاز التكييف لفترات أطول من 
االحتياج 

يفضل أستخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف . 12
دقيقة  15أفصل جهاز التكييف قبل مغادرة المكان بحوالى . 13
المرشح غير النظيف يمنع سريان الهواء ويسبب تشغيل الجهاز لفترات أطول وبالتالى زيادة . 14

االستهالك 
يجب التأكد من أن جميع االجزاء المتحركة فى جهاز التكييف تتحرك بسهولة وان حركة سريان . 15

كما يجب التأكد من إن مسار الهواء الراجع غير . الهواء المكيف سهلة وتعمل بكفأة عالية 
.معاق بأى من أالثاث أو أى شىء اخر

أستخدام اللمبات المدمجة الوفرة للطاقة أو الفلورسنت تساعد فى تخفيض عدد ساعات . 16
تشغيل ضاغط جهاز التكييف الن الحرارة المنبعثة منها أقل جدا من تلك المنبعثه من المصابيح 

.العاديه

فرص الترشيد

لتوزٌع الكهرباء.........شركة


