
ما مدى دفء شقتي؟

€

26° C

25° C

24° C

23° C

22° C

21° C

20° C

19° C

18° C

17° C

16° C

15° C

14° C

13° C

12° C

11° C

10° C

5

4

3

2

1

*

2
3

1

 توفير تكاليف
 التدقئة في

الشتاء
 1 % م أقل من 

 درجة حرارة الغرفة
 تقلل تكاليف

ـ 6  التدفئة ب

تقليل درجة احلرارة

 ضبط الترموستات على 17
ية(  حتى 19 °م )الدرجة الثان

 يوفر الى 10% من تكاليف
التدفئة

ة ي حافظ على جسم السخان خال

 يتسبب األثاث
ر أمام املدفأة في  والستائ

 زيادة تكاليف التدفئة
ة تصل إلى %12 بنسب

مستوى الثرموستات

 من األفضل
 أال على
اإلطالق

حمام

 غرفة املعيشة
 وغرفة

األطفال

غرفة نوم

 مضاد
للتجمد



كيف أجتنب منو العفن؟

تهوية بشكل صحيح

احكم إغالق النوافذ واألبواب

 ال تقم بإمالة النافذة: فاجلدران 
برد ، وجتلب القليل من الهواء  ت

النقي

←

←

←

 تهوية دائًما بعد الطهي
واالستحمام

 ال تضع األثاث على اجلدران
اخلارجية

 سد النوافذ واألبواب التي
" تتسرب منها الهواء

 استخدام مواد
 مانعة للتسرب

ة مناسب

إحكام إغالق األبواب والنوافذ

   www.klimaaktiv.at/heizen :رابط التالي ميكن العثور على معلومات ونصائح حول مناخ معيش أفضل عبر ال
 www.klimaaktiv.at/energieberatung :ا   يسعد مراكز استشارات الطاقة تقدمي النصح لك شخصًي

 من األفضل
 التهوية

 بانتظام ملدة
... 3-5 دقائق

 أو بث الهواء 
 بانتظام ملدة

5-10 دقائق

...

3 أسباب وجيهة
للتهوية

جتنب العفن
إزالة امللوثات

 احلفاظ على الصحة
 وهواء التنفس النقي

←

←

←

:

https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/

ية ضد األشخاص الذين أنشأوا هذا احملتوى. تلقى هذا املشروع متوياًل من برنامج ية الوحيدة عن Horizon يتم استبعاد أي دعاوى مسؤول ية املنحة رقم 889385. تقع املسؤول  2020 للبحث واالبتكار التابع لالحتاد األوروبي مبوجب اتفاق
ية أي استخدام للمعلومات الواردة هنا. هذا العمل اخلاص بوكالة الطاقة النمساوية مرخص: رخصة املشاع CINEA محتوى هذه املواد على عاتق املؤلفني. ال يعكس بالضرورة رأي االحتاد األوروبي. ال تتحمل ية مسؤول  وال املفوضية األوروب
ية )إسناد / غير جتاري / ال مشتقات(. نص وحترير: ألتان شاهني ، كرستني شيلشر )وكالة الطاقة النمساوية( و  التوضيح Eva-Marieke Lems Sabine Vogel (DIE ENVIRONMENTAL CONSULTING) اإلبداعي 4.0 الدول

ياه يينا 2022 ب التي تسربت منها امل يوال ف " والرسومات: باربرا ل

يانات النشر ب

http://www.klimaaktiv.at/heizen
http://www.klimaaktiv.at/energieberatung
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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