
چقدر آپارمتامن را گرم کنم؟
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 صرفه جویی در
 هزینه گرمایش

در زمستان
 يك درجه سانتيگراد

 حرارت كمتر اتاق
 يعنى ٦٪ هزينه
كمتر گرمايش

حرارت را کم کنید

 تنظیم ترموستات روی ۱۷ تا ۱۹
 درجه سانتی گراد )درجه دو( در

 شب
 تا ۱۰ درصد در هزینه های

.گرمایش كم می کند

اطراف شوفا ها را آزاد نگه دارید

 مبلمان و پرده های 
 جلوى شوفا باعث می

 شود تا ۱۲ درصد هزینه
گرمایش بیشتر شود

درج ترموستات

 بهتراست
 اصال

نکنید

حمام

 اتاق
 نشیمن و

اتاق کودک
 اتاق

خواب

ضد یخ



چگونه از رشد كپک
جلوگیری کنیم؟ 

 تهوي مناسب هوا 

 یا به طور منظم
 به مدت ۱۰-5

یقه تهوي  دق
کنید

:

درزگيرى در و پنجره ها

 الى پنجره را باز نگزاريد:  
 دیوارها خنک می شوند. هوای

تازه کمی می آورد

←

←

←

 همیشه بعد از پخت و پز و
حمام کردن هوا را تهويه کنید

 مبلمان را جلوى دیوارهای 
یرونی قرار ندهید ب

 پنجره ها و در های گير را  
درزگیری کنید

 از مواد درزگیری
 مناسب استفاده

کنید

درزگيرى در و پنجره ها

www.klimaaktiv.at/heizen :یابید ر ب ید در آدرس زی اطالعات و نکات مربوط به گرمایش را می توان
www.klimaaktiv.at/energieberatung :مراکز مشاوره انرژی با كمال ميل به شما مشاوره خواهند داد
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 بهتر است تهوي
 منظم به مدت

یقه اجنام  3-۵ دق
... شود

یل خوب برای   سه دل
تهوي اطاق

 جلوگیری از كپک زدن 
حذف مو

  آلوده کننده هوا 
 حفظ سالمتی، تنفس 

هوای تازه

←

←

←

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

