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  چگونه كار مي كنند؟گازي  هايكولر

  
اي شامل كندانسوري است كه در انتهاي اين اتاقك و به سمت بيرون است و يك فن كندانسور در كولر گازي پنجره

در سمت ديگر اتاقك . كندشود و به حذف گرما از كندانسور كمك ميآن دميده ميپشت آن است كه هوا از طريق 
فيلتـر در  . دمـ ديك اواپراتور وجود دارد كه يك فن نيز در پشت آن قرار دارد و هواي سرد را بـه داخـل اتاقـك مـي    

  .نصب شده است شبكه اواپراتورجلوي 
د، بنابراين اگر سرمايش تنها در جاهـايي كـه   نكنخنك مي طور محليمحل مورد نظر را بهاي كولرهاي گازي پنجره

هاي دليل امكان تنظيم درجه حرارت ترموستات به تفكيك هر فضا و بسته به زمانبهبه آن احتياج است ايجاد شود 
ركزي وسيله استقرار سيستم متر از ايجاد سرمايش بهارزان روزاستفاده از آن اتاق و نياز سرمايشي آن در طول شبانه

  .هاي مركزي باشدحتي اگر بازده آنها عموماً كمتر از سيستم، است
  كولرهاي گازي در ابتداي فصل بهـار تـا اواسـط فصـول گـرم     ي خريد و بكارگيري با توجه به اينكه زمان اوج تقاضا

  .باشد، ارائه مطالب زير در اين زمان مي تواند مفيد باشدمي
  

  مشخصات عمومي يك كولرگازي مناسب
 .قابل تعويض باشد به آساني، مرتبطور بهلتري كه براي تميزسازي في •
 ديجيتاليصورت به تنظيم ترموستات •
  (.ECO)هاي عملكرد اقتصادي وجود برنامه •
  ي براي تنظيم و مديريت زماني كولرتايمروجود  •
رهاي معمولي تا عنوان مثال كولهب .شرايط آب و هوايي و محيطي موجود انتخاب گرددبا كولر بايد متناسب  •

شدت دچار افت و يا به بيفتنداز كار  C43°باالتر از ممكن است در دماهاي كارآيي دارند و  C43°دماي محيط 
 "تروپيكالكولرهاي "كه به آن ي از كولرهاي خاص C56° دماي تاو  C43°دماي باالتر از  در. شوندراندمان 

 .دشواستفاده مي ،گويندمي
 .باشندمي) گرمسير(T3 و ) خنك( T2، )معتدل( T1داراي كالس آب و هوايي  كولرهاي گازي دو تكه •

  
  
  
  
  
 

  كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازي و اسپيلتكارهاي و راهانتخاب سيستم سرمايش  هنمايرا
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  ؟چگونه كولر گازي خود را انتخاب كنيد
هاي شمالي باشد كه در استانهاي آخر مصرف ميسرمايش مربوط به پله مصرفي بايد توجه داشت كه بهاي برق

برق در  افزايش بيست درصدي هزينهباشد و با توجه به ريال بر هر كيلووات مي 2150تا  1500اين بها بين 
هنماي انتخاب رابنابراين  .درسريال مي 2200جويي حدوداً ارزش متوسط هر كيلو وات ساعت صرفه تابستان،

  .باشدبسيار با ارزش مي در فصل گرمايش كارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازيراه سيستم سرمايش و
  
نـرژي كولرهـاي   ا بـازده . هنگام خريد به برچسب انرژي كولرهاي گازي و اسپيلت توجه شـود الزم است كه در  •

وات و يـا   برحسـب بـرق  مصرف واحد هر ازاي هشود كه نمايانگر توليد سرمايش ببيان مي EERگازي برحسب 
 kW/ kWيـا  و  Btu/ Wراندمان نيز واحد . باشدمي kWيا  Btuازاي واحد توليد سرمايش برحسب بهوات  كيلو
بيشتر ازاي يك وات و يا يك كيلووات توان مصرفي هتوليد سرمايش ب ،بزرگتر باشد EERهر چه عدد . باشدمي

اي ملـزم بـه   در استانداردهاي ملي تجهيزات خانگي بر اساس نوع و ظرفيت، كولرهاي گازي پنجره .خواهد شد
 .هستند)Btu/ Wبرحسب (يا بيشتر  8/9تا  8 (EER)داشتن نرخ بازده انرژي 

 برچسب انرژي 
اي حاوي اطالعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با معيارها برچسب انرژي صفحه

اطالعات مندرج بر روي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد، برچسب بايد هم . و مشخصات فني مصوب است
  .بندي در محلي نصب شود كه به راحتي قابل رويت باشدبر روي دستگاه و هم بر روي كارتن بسته

  
  موارد مندرج در برچسب 

  :شوندبه صورت زير معرفي مي )1(هاي داده شده در شكلهر يك از نشانه
 عالمت استاندارد و نام برچسب؛ -1
 ؛)5رجوع شود به بند ( شاخص بازده انرژي  -2
 ؛)تا دو رقم اعشار(   EERنسبت بازده انرژي،  -3
 ؛)بر حسب بي تي يو بر ساعت بدون رقم اعشار( رمايش دستگاه ظرفيت س -4
 ؛)بر حسب كيلووات تا دو رقم اعشار( ظرفيت سرمايش دستگاه  -5
 ؛)بر حسب كيلووات تا دو رقم اعشار( توان مصرفي دستگاه  -6
 نوع دستگاه؛ -7
 )به زبان فارسي( كالس آب و هوايي  -8
 ؛)اعشاربر حسب كيلووات تا دو رقم ( ظرفيت گرمايش دستگاه  -9

 بازده حرارتي؛ -10
 ضريب عملكرد سرمايش ؛ -11
 .نام سازنده و مدل قسمت داخلي و بيروني -12
 

  

 خريد
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  برچسب انرژي كولر گازي و موارد مندرج در آن: )1(شكل

  
 :تعيين سايز و ظرفيت متناسب كولرهاي گازي استاولين نكته انتخاب  •

  است  Btu 300تا  Btu200اتاق بين فضاي ظرفيت و سايز مناسب كولرهاي گازي به ازاي هر مترمربع : توصيه
در آخرين طبقه واقع شده باشد و سقف آن، پشت بـام سـاختمان باشـد كـه در     مگر اينكه واحد آپارتمان شما 

تـر در  مقادير دقيق.به ازاي هر مترمربع اتاق، مجاز خواهد بود Btu 400تا  Btu300انتخاب ظرفيت صورت اين
  . ارائه شده است) 1(جدول

  
  
  
  
يك كولر گازي يا . تري كه در وسط ساختمان واقع گرديده استم 40براي هال نشيمن : مثال  

 .تواند كافي باشدميBtu12000اسپليت 

  ترمحاسبه ميزان كاهش مصرف انرژي كولر راندمان باالتر نسبت به كولر راندمان پائين
 جوييدرصد صرفه =}EER(-1راندمان پايين÷EERراندمان باال({×  100
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هوشـمند   برنامه مديريت وهاي اقتصادي برنامهيا و ي مانند دكمه عملكرد امكاناتوجود  به بايد در هنگام خريد •
 .مورد سوال قرار گيرد از فروشنده در اين زمينهمختلف موارد و شود توجه  كولر

  ارائـه  . و پشـتيباني توجـه شـود    هـاي خـدمات  هاي تعمير و نگهداري و ارائه سـرويس در هنگام خريد به مزيت •
الزم . تواند به عنوان يك اولويت در نظر گرفته شـود هاي نگهداري درست توسط شركت تأمين كننده ميروش

 ...هاي ابتداي فصل و بعنوان مثال سرويس. نحوه ارائه خدمات و انواع خدمات نيز مورد سوال قرار گيرداست تا 
 :باشدمزاياي زير ميكولرهاي دو تكه يا اسپيلت داراي  •

 .باشداي ميطور معمول داراي راندمان كمي باالتر از كولرهاي پنجرههبكولرهاي اسپليت  
تري قرار داد هاي مناسبتوان كندانسور را در مكاننصب كولرهاي اسپيلت كمتر است و مي محدوديت 

 .شودكه خود موجب كاهش مصرف انرژي مي
 داخل فضاي تحت تهويهكندانسور به  يعدم انتقال صدا 

 
 .باشداستفاده از كولر راندمان باالتر به معني كاركرد كمتر كمپرسور كولر و افزايش طول عمر كولر نيز مي •
ظرفيت سرمايش كولرهاي گازي عموماً در  .ظرفيت كولر بايد متناسب فضاي تحت سرمايش انتخاب گردد •

جدول ظرفيت كولر و متراژ فضاي پيشنهادي به  .باشدمي Btu/ hour 24000تا  Btu/ hour 7000محدوده 
 .باشدشرح زير مي

  ابعاد فضاي مورد استفاده  بر اساسظرفيت كولر ): 1(جدول
 )Btu/ h(ظرفيت  )مترمربع(مساحت رديف

1 37-32 9000  
2 41-37 10000  
3 50-41 12000  
4 64-50 14000  
5 91-64 18000  
6 117-91 24000  

 
  :زير استصورت هبهاي مختلف براي كولر گازي  EERبه ازاي انرژي  رتبه بندي برچسب

  

درصد صرفه  50موجب  مي تواند Aسال با يك كولر گازي با رتبه انرژي  15جايگزيني يك كولر با عمر بيش از: نكته
  .گرددميليون ريال مي 3/3آن بالغ بر جويي ساالنه كه ارزش ريالي صرفه جويي انرژي در اين بخش شود

باشند، اي كه داراي اينورتر ميبهتر است از كولرهاي گازي اسپليت يا كولرهاي گازي: نكته
صرف را متناسب با ميزان م) كمپرسور(زيرا اينورترها دور موتور مورد نياز. خريداري نماييد

  .دهندكاهش يا افزايش مي

موقع اقدامات سرويس و نگهداري و همچنين تعميرات پيشگيرانه حداقل از اجراي به: نكته
 .نمايدبرابر مي5/1مصرف انرژي كولرهاي گازي كاسته و طول عمر آن را
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 EERهاي شاخص محدوده: )2(شكل

ين كولر بهتر ،كولر گازي بزرگ الزاما هر. مناسب بسيار با اهميت است ابعادكولر گازي يك ور بودن براي بهره •
يك وري بهره. كندناحيه را خنك نميطور يكنواخت يك هب ،باشد زيرا كولري كه بسيار بزرگ باشدنمي گازي

كه به تعداد  تركولرهاي بزرگ را نسبت بهو رطوبت هوا  بيشتر استيك دوره طوالني  در تركولر گازي كوچك
  .دكننميكم  يمؤثرترطور بهشود مي Offو  Onزياد 

گير بودن اتاق و ، سايهفاكتورهاي مهم ديگر كه بايد در هنگام انتخاب كولر مورد توجه قرار گيرد ارتفاع اتاق •
 .ابعاد پنجره است

  
 
 

 .نصب توسط افراد آموزش ديده و با صالحيت انجام شود •
طور ههاي ديگر برساني داخلي يا مكانيزمسيستم آب تاشود بايد تراز شود مي نصبكولر گازي  هنگاميكه •

 .مؤثري كار كنند
 . از سقف نصب گردد cm50تا  cm40فاصله مناسب،  هاي روي ديوار سالن يا اتاق بايد باپانل داخلي اسپليت •
 :المقدور در مكان مناسب با مشخصات زير نصب گرددكندانسور حتي •

  .و ترجيحا در زير سايبان قرار گيرد در معرض نور مستقيم نباشد 
  .در معرض جريان هوا و وزش باد باشد و فاصله آن با ديوارها و موانع ديگر مناسب باشد 
 .صلي و تميز كردن كندانسور تا حد امكان راحت باشدانجام سرويس ف 

در جستجوي كولري باشيد كه بتواند جريان هوا را در جهت  است،گوشه اتاق  مكان نصب شما دراگر  •
باريك انتهاي  يخواهيد تا كولر را در گوشهاگر شما مي. كند تجانمايي اتاق شما هداي ساسمطلوب برا

 .تفاده از يك فن هواي سرد شده را به داخل اتاق بفرستيديك اتاق طويل نصب كنيد، با اس
 .هاي سازنده در هنگام نصب بكار گرفته شودتوصيه •
گرماي خروجي كولر موجب  ازير .اي نبايد در فضاهاي بسته باشدپنجره ياكولرهاي اسپيلت  واحد بيروني •

 .دگردافزايش دماي محيط و افزايش دماي محيط موجب افت راندمان كولر مي
اسپيلت  يا هاي ارتباط واحد داخلي با خارجي كولرمنفذ عبور لوله اطراف اي واطراف كولر گازي پنجره •

 .بندي گرددمناسبي درز صورتهب بايد
يابد، بنابراين پانل داخلي را درست داخلي به سمت روبرو جريان مي) واحد(ها از پانلهواي خنك اسپليت •

ها طول پرتاب هواي اسپليت. حل نشستن يا حضور اعضاي خانواده باشددر جايي قرار دهيد كه روبروي م
 .باشدمتر مي 10تا  5بر اساس ظرفيت معموال بين 

  

 نصب
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 .جويي نماييدخود صرفهانرژي و هزينه  در اندازي كولر گازيريزي مختصر قبل از راهيك برنامهبا 
تواند ميو تهويه هواي داخل ز هواي بيرون اباشد استفاده مي C25°در مواردي كه دماي بيرون كمتر از  •

 .استفاده از كولر را منتفي سازد
اين دما در تابستان بين ( استفاده از ترموستات و تنظيم آن بر روي حداكثر دمايي كه آسايش را تأمين نمايد •

از ايجاد تنش حرارتي بر بدن ناشي از رفت  ،كاهش مصرف انرژي عالوه بر ،)باشددرجه سانتيگراد مي 26تا  24
- شود ميهايي نظير سرماخوردگي ميهاي تحت تهويه كه موجب تضعيف و بيماريو آمد به بيرون از مكان

شود  نميخانه محيط  ترِسريعسازيِ خنكباعث نه تنها  سازي پايين، تنظيم كولر بر روي درجات خنك .كاهد
 .هاي غير ضروري ايجاد شودو هزينه شما  بي جهت افزايش يابدسازي خنك باعث خواهد شد كه هزينه بلكه
 .مراه داردهجويي بهصرفه% 5 عنوان مثال هر درجه افزايش ترموستاتبه

در صورتيكه اجاق گاز در محيط تحت سرمايش قرار دارد هنگام پخت و پز هود را روشن نماييد اين كار بار  •
بار سرمايش نيز از آن با و متناسب  دهدميكند را به نصف كاهش ا منتقل ميحرارتي كه اين تجهيزات به فض

  .كاهدمي
گرما از اين تجهيزات با دريافت ترموستات . هرگز المپ يا تلويزيون را نزديك ترموستات كولر خود قرار ندهيد •

 .ندبيشتر از آنچه كه مورد نياز است كار ك گازيكولرشود كه و عملكرد نادرست باعث مي
را در خارج از فضاي ... تجهيزات مصرف كننده انرژي نظير يخچال، اجاق گاز، مايكروفر و  ،در صورت امكان •

 .جود آوريدوو يا امكان دفع حرارت به محيط بيرون را بهيد تحت سرمايش قرار د
... و  LCDيون و تلويز Aاستفاده از تجهيزات راندمان باال و كم مصرف نظير المپ كم مصرف، يخچال با گريد  •

-مياز حرارت توليدي آنها  اتتجهيزاين كه در فضاي تحت سرمايش قرار دارند عالوه بر كاهش مصرف انرژي 
 .و موجب كاهش بار سرمايش مي گردد كاهد

 ...استفاده نظير المپ، تلويزيون و دون خاموش نمودن تجهيزات ب •
خصوص در ساعات اوليه شب دماي محيط به مصرف باعث كاهشاي به نوع كمهاي رشتهتعويض كليه المپ •

 .باشد، خواهد شدكه اوج مصرف نيز مي
هنگاميكه رطوبت . سرعت فن را روي يك سرعت باال تنظيم كنيد ،غير از روزهايي كه رطوبت هوا باال استبه •

خانه  محيطدر روزهاي مرطوب فن سرعت پايين . كم كنيد تا انجا كه ممكن است،هوا باال است سرعت فن را 
  .داهكمي نيزرطوبت هوا از كند و شما را بهتر خنك مي

اي خود مورد توجه قرار دهيد تا هواي خنك بطور مؤثري در در كنار كولر گازي پنجره را پنكهاستفاده از يك  •
  .خانه شما منتشر شود بدون آنكه مصرف انرژي الكتريكي افزايش يابد

بار سرمايش  از %35كاهش حدود موجب  Low Eشيشه دو جداره با  UPVCبا قاب  استفاده از پنجره مناسب •
 .شودمي

باشد جهت كاهش حرارت ورودي خورشيد هاي آفتابگير ميدر صورتيكه فضاي تحت سرمايش داراي پنجره  •
كه تأثير زيادي در  استفاده نمود )هاي انعكاس دهنده نوربرچسب( Window Filmبان و يا هتوان از سايمي

 .ت ورودي دارندكاهش حرار
تواند در كاهش مصرف انرژي در بان بر روي بخش خارجي كولر و يا كاشت درخت جلوي آن ميهنصب ساي •

  برداريبهره

 26تا  24بين دماي مناسب . دهدمصرف برق كولر گازي را افزايش مي% 5هر يك درجه بيشتر سردكردن فضاها، : نكته
  .باشددرجه سانتيگراد مي
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 .جويي به همراه داشته باشددرصد صرفه %15تا  %10 ميزانبه مناطق گرم
مناسب  هنگام خواب از حالت كاركرد اقتصادي كولر استفاده كرده و از طريق آزمون و خطا حداكثر دماي •

 .بدست آوريد را جهت آسايش
  

 .به ميزان قابل توجهي در كاهش مصرف برق موثر خواهد بود در شروع فصل گرم سرويس و نگهداري مناسب
ي بردارهرهدر طول سالهاي بتا هاي كولر گازي به طور مرتب نياز به تعمير و نگهداري دارند، ها و پرهفيلترها، كويل

 گفتاطمينان با توان مي و تعمير مورد توجه قرار نگيرد نگهداريدر صورتيكه . نندمؤثرتر و كارآمدتر عمل ك
طور پيوسته مصرف انرژي بهبه معني افزايش  و اين عملكرد كولر گازي دچار يك افت و كاهش مداوم خواهد شد

احتياج و نگهدراي  اي براي تعميرزير، ممكن است شما به يك تعميركار حرفه در كنار رعايت موارد. خواهد بود
  .داشته باشيد

  فيلترهاي كولر گازي  •
كاركرد فيلترها مهمترين بخش در تعمير و نگهداري كولر گازي هستند كه اگر بطور مرتب تعويض يا تميز شوند 

شوند و به طور قابل مانع از گردش نرمال هوا مي شده فيلترهاي كثيف و مسدود. .نمايدكارامد كولر را تضمين مي
- با مسدود شدن جريان طبيعي هوا، هوايي كه از ميان فيلتر مي .دهندوري سيستم را كاهش مياي بهرهظهمالح

ها را به طور مستقيم به كويل اواپراتور منتقل كند و جذب گرماي كويل را گذرد ممكن است آلودگي و كثيفي
  .كاهش داد% 15تا % 5كولر گازي را از  توان مصرف انرژيبا تميز نگه داشتن فيلتر مي. دنمايمختل و تضعيف مي

جاي فيلتر در  كليطور هب. هاي برگشتي قرار دارندبراي كولرهاي گازي مركزي، فيلترها معموالً در طول داكت
جلوي شبكه قسمت اي در فيلتر كولرهاي گازي پنجره. كولر گازي قرار دارد يا در داخل خود هاي سقفديواره

 بعضي از انواع فيلترها قابل استفاده مجدد هستند اما بقيه .اتاقك قرار دارد نصب شده استكه در داخل  اواپراتور
فيلترهاي سيستم كولر . هاي مختلف موجود هستندفيلترها در انواع و اقسام و بازده. بايد حتماً تعويض شوند فيلترها

  .يض كنيدتعو يا ماه در طور فصل خنك سازي تميز و روز يا يك 15 گازي خود را هر
  
  هاي كولر گازي كويل •

يك فيلتر هرچند كه وجود . كنندها را جمع ميبرداري كويل اواپراتور و كويل كندانسور كثيفيبهره يهادر طور ماه
ها كثيفي تدريجبهدر طول زمان كويل اواپراتور  اما شود كه كويل اواپراتور به سرعت كثيف شودتميز مانع از اين مي

در جذب  را توانايي آن ، در نتيجهكندها را عايق ميدهد و كويلها گردش هوا را كاهش ميكثيفي. دكنرا جمع مي
اين مشكل، كويل اواپراتور خود را هر سال چك كنيد و هر زمان كه الزم است آن را  رفعبراي . هددمي هشكاگرما 

  .تميز كنيد
-نيز ميها اين كويل باشند، هاي كندانسور بيرونيكويل اگر محيط پر از گرد و خاك يا شاخ و برگ درختان نزديك

هاي آن جمع توانيد به آساني كويل كندانسور را ببينيد و اگر كثيفي روي پرهشما مي. ف شوندثيتوانند بسيار ك
در اطراف آن  آشغالو از تجمع  كثيفي را از كولر دور كنيدمنابع شما بايد . نيدتميز كحتما آن را شده است 

نواحي اطراف كويل . زني منابع ايجاد كثيفي هستند، برگهاي در حال ريزش و ماشين چمنهواكش. وگيري كنيدجل
د تا جريان هواي شوميباعث كولر اطراف متر از سانتي 60دور كردن شاخ و برگ به اندازه ، مثالً را تميز كنيد

  .باشد صورت مناسبو به اطراف كندانسور به اندازه كافي
  ي كويل هاپره •

توانند گردش هوا از طريق شوند و ميهاي آلومينيومي روي كويل اواپراتور و كويل كندانسور به آساني خم ميپره
 هاپرهتوان با استفاده از آن ميكه  وجود دارد» پره برس« عمده فروشان كولر تجهيزي به نام . كويل را مسدود كنند

  .ندادبازگربه موقعيت اصلي خود را 

 نگهداري
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 هاي مسدود شدهكانال •
شوند كه رطوبت هاي مسدود شده مانع از اين ميكانال. هاي گذر آب عبور دهيد گاهاً يك سيم كلفت را از كانال

منجر به تغيير رنگ ديوارها يا  اين رطوبتشود كه رطوبت اضافي ايجاد شود كه كولر گازي كاهش يابد و باعث مي
 .شودفرش مي

و غبار آن اقدام  تداي هر فصل گرم نسبت به تميز كردن كندانسور و حذف گردالمقدور سعي گردد در ابحتي •
 .كولر مؤثر باشدافزايش راندمان درصد در  20تواند اين كار مي .گردد

  ها براي كولرهاي گازي درزگيري پنجره •
 بدنهن با در شروع هر فصل سرمايش، درزگيري بين كولر گازي و فريم پنجره را بازرسي كنيد تا از اتصال آ

شود تا ميد و باعث رسانميتواند به اين درزگير آسيب رطوبت مي. فلزي كولر گازي اطمينان حاصل كنيد
  .خانه خارج شودمحيط هواي سرد از 

   سازي براي زمستانآماده •
هاي قسمت. كنيد نگهداري مناسبدر زمستان، اتاقك كولر خود را بپوشانيد يا آن را خارج كنيد و در جاي 

، زمستانيسرد باعث خواهد شد كه كولر گازي از هواي اين امر بپوشانيد كه نيز يروني كولرگازي مركزي را ب
  .ظ شودوگرد و خاك محف
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 انتخاب سيستم سرمايش وليست چك

كارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي راه 
  گازي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  سازي و كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازيفهرست بازبيني اقدامات و راهكارهاي بهينه

حله
مر

  

لي  هاي موثر در كاهش مصرف انرژيراهكارها و توصيه
ب

  خير  

در  جوييصرفه
  (%)هر مرحله

ريد
خ

  

      دانيد؟مي Aاندمان كولر خود مطلع هستيد و تفاوت آن را با كولر گازي با رتبه آيا از ر  30-50      كنيد؟آيا در هنگام خريد به برچسب انرژي كولرهاي گازي و اسپيلت توجه مي
 دانيد كولر مورد نظر شما كداميك از امكانات زير را دارد؟ آيا مي

  كاركرد اقتصادي 
  ترموستات ديجيتال 

    

20-10  

      تيد؟هاي تعمير، نگهداري و خدمات پشتيباني كولر مورد نظر خود آشنا هسآيا با روش
      آيا كولر خود را متناسب با فضاي تحت سرمايش انتخاب كرده ايد؟

      آيا كولر مورد نظر شما با شرايط آب و هوايي و محيطي موجود منطبق است؟
 ايد؟هاي تاثير گذار بر روي بار سرمايش توجه كردهعنوان مشخصهآيا در هنگام خريد كولر به موارد زير به

  ارتفاع اتاق 
  گير بودنميزان آفتاب 
  ابعاد پنجره  
  تعداد تجهيزات مولد حرارت 

    

صب
ن

  

      آيا نصب كولر توسط افراد آموزش ديده و با صالحيت انجام شده است؟

15-10  

      گيريد؟هاي سازنده در هنگام نصب را بكار ميآيا توصيه
      آيا در هنگام نصب، كولر شما تراز شده است؟

 دانسور به موارد زير توجه شده است؟آيا در نصب كن
  فاصله مناسب آن با ديوارها و موانع 
  نبودن در معرض نور مستقيم 
  عدم نصب در فضاهاي بسته 

    

      هاي ارتباط واحد داخلي با خارجي توجه كرده ايد؟اي و منفذ عبور لولهآيا به درزبندي مناسب اطراف كولر گازي پنجره

هره
ب

ري
ردا

ب
  

      بريد؟سازي بهره ميت مناسب بودن دماي هواي بيرون از آن براي تهويه هوا و خنكآيا در صور

حالت كاركرد و در اين راستا  كنيدتنظيم مي ،آيا ترموستات كولر گازي خود را براي حداكثر دمايي كه آسايش را تأمين نمايد  15-5
      ؟ايدرا مورد توجه قرار دادهاقتصادي 

      دهيد؟آيا تنظيم مناسب سرعت فن را بر اساس ميزان رطوبت هوا انجام مي
 كنيد؟هاي زير استفاده ميبرداري از كداميك از روشبراي كاهش بار سرمايش در حين بهره

   Low E با شيشه دو جداره  UPVCاستفاده از پنجره مناسب با قاب  
  هاي آفتابگيرر فضاهاي تحت سرمايش داراي پنجره بان براي كاهش حرارت ورودي داستفاده از سايه 
  ) هاي انعكاس دهنده نوربرچسب( Window Filmاستفاده از  
  بان بر روي بخش خارجي كولر نصب سايه 
  كاشت درخت در جلو بخش خارجي كولر 
  استفاده از تجهيزات راندمان باال 
  انتقال حرارت تجهيزات موجود در فضاي تحت سرمايش به خارج 

    30-20  
ري

هدا
 نگ
ر و

عمي
ت

  

  5-15     طور مرتب توجه كرده ايد؟براي تضمين كاركرد كارامد كولر به تعويض يا تميزكاري فيلترها به آيا
 ايد؟وري كولر خود به موارد زير توجه كردهآيا براي افزايش بهره

 تميز كردن منظم فيلترهاي كثيف و مسدود شده  
   در نظرگرفتن زمان مناسب تميزسازي 
  دور كردن منابع كثيفي از كولر 
  در اطراف كولر جلوگيري از تجمع آشغال 
  تميز كردن كويل اواپراتور  

    

20-10  

      هاي گذر آب را مورد توجه قرار داده ايد؟آيا مسدود بودن كانال
      ايد؟ها را براي جلوگيري از خروج هواي سرد از محيط خانه مورد توجه قرار داده آيا درزگيري پنجره

      آيا پوشاندن كولر در زمستان را براي محفوظ ماندن آن در برابر گرد و خاك مورد توجه قرار داده ايد؟ 
 .باشدير ممكن نميمقادجويي حاصل از رعايت نكات و اجراي راهكارهاي اين فهرست در هر مرحله با وضعيت خود آن مرحله مقايسه و اعالم شده است و جمع تجمعي اين مقادير صرفه: تذكر


