
رابر گرمای تابستان محافظت در ب
گرما را بیرون نگه دارید

سایه زدن

 خنک در طول 
 گرما را بیرون نگه  تابستان

 دارید - پنجره ها
بندید و  را در روز ب

 صبح و شب تهویه
کنید

چرا گياهان به خنك ماندن
فضا كمك مى كنند؟ 

…

 گياهان باعث
 کاهش گرمایش

 ساختمان می
 شوند

 و جلوى 
 پنجره سایه
می اندازند

 گياهان داخل اتاق را
 خنک  و هوا را مرطوب

می کنند

 ۱.ايدآل: سایه
خارجی

 ۲. همچنین
 مناسب: كركره بین

شیشه ها

 ۳. اثر كمتر در
 خنك ماندن هوا:

كركره داخلی



چرا وسایل الکتریکی
را تا حد امکان کمتر 

روشن کنیم؟ 

تهویه مناسب

از ایرکاندیشن خودداری کنید

www.topprodukte.at/services :ید در   اطالعات و نکاتی برای زندگی بهتربا آب و هوای راحت را می توان
 www.klimaaktiv.at/energieberatung :مراکز مشاوره انرژی با كمال ميل به شما مشاوره خواهند داد

OFF

 اگر هوای بیرون
 گرمتر از داخل

 است، فقط برای
 مدت کوتاهی هوا

را تهویه دهید  بهترین حالت
 برای خنک

شدن در شب

ر به اندازه ۶۶  ۱ کول
 پکه برق مصرف می

کند

 پکه ها هوا را خنک
 میکنند و ارزان ترین

هستند

 گرما
ید می  تول

کنند

معلومات
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