
التهوئة والتدفئة

ميك��ن  احل�ص��ول عل��ى من��اخ �صح��ي يف املن��زل م��ن خ��ال التهوئ��ة 
ال�صحيح��ة والتدفئ��ة اجلي��دة.  

من خال التهوئة املنا�صبة والتدفئة ال�صحيحة يتم جتنب ومنع ن�صوء عفن وفطريات.
ال تظه��ر العفون��ة عل��ى اجلدران اإال بعد مرور بع�ض الوقت وتظهر ب�ص��كل بقع �ص��وداء، رمادية، 

خ�رضاء اأو حمراء. كذلك تعترب العفونة والفطريات �صارة بال�صحة.  

جتنب ن�شوء عفونة و فطريات

ز التهوئة ال�شحيحة = بث الهواء ب�شكل ُمركَّ

مالحظــــــــة
يج��ب اإب��اغ املوؤج��ر )املال��ك( ع��ن 

ن�ص��وء ���رضر عفون��ة وفطري��ات. 

ز بال�شكل التايل: يتم بث الهواء املركَّ
اإفتح النافذة على م�رضاعيها مدة 10 دقائق تقريبا. من ال�رضوري القيام بذلك عدة مرات يف 
اليوم. واإذا فتحت عدة نوافذ يف نف�ض الوقت �صي�صاعد جمرى الهواء على حتقيق التهوئة القوية 

زة. واملركَّ

الطب��خ والغ�ص��يل واالإ�ص��تحمام وتواج��د ع��دد كب��ر م��ن االأ�ص��خا�ض يف غرف��ة �صغ��رة ميك��ن اأن 
ي�ص��بب بزي��ادة الرطوب��ة ب���رضعة يف املنزل. 

لذلك يجب اإ�صتبدال الهواء الرطب يف املنزل بهواء نقي عن طريق فتح النوافذ على م�رضاعيها.  

ن�صيحة 1 : اإجراء التهوئة القوية مرتني يف اليوم على الأقل. 

ن�صيحة 2 : من ال�رشوري اإجراء التهوئة بعد القيام باأعمال ن�رش الغ�سيل واأخذ 
حمام اأو الطبخ.
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AKADEMIE

التهوئة والتدفئة 

جتنب تكاثف املياه 

التدفئة ال�شحيحة يف املو�شم البارد

ح�شاب تكاليف التدفئة

يتكاث��ف امل��اء عندم��ا تف��وق الرطوب��ة يف اجل��و ق��درة اله��واء عل��ى اإمت�صا���ض ه��ذه الرطوب��ة. 
��ف عل��ى الزج��اج خا�ص��ة اذا اأ�صبح اجل��و �صبابيًا.  ميك��ن روؤي��ة امل��اء املكثَّ

وتظه��ر رطوب��ة اجل��و الزائ��دة اأي�ص��ا عل��ى اجل��دران. اإال ان هذا غالب��ًا ما يبقى غ��ر مرئي، لذلك 
يتول��د خطر ن�ص��وؤ عفونة وفطري��ات دون اأن تنتبه لاأمر.  

م��ع بداي��ة ال��ربد يف اخل��ارج اإعتب��اراً م��ن ت���رضين االأول/اكتوب��ر تنخف���ض درج��ة احل��رارة يف 
ال�ص��قة. وتبداأ فرتة ت�ص��غيل التدفئة التي تنتهي عادة يف ني�ص��ان/ اأبريل مع بداية الربيع وبدء 

حت��ول اجلو نحو الدفء. 

يت��م بوا�ص��طة جه��از قيا���ض ُمثبت على جهاز التدفئة تدوين اإ�ص��تهاكك اخلا���ض و تتم قراءته 
م��رة واح��دة يف ال�ص��نة. وم��ن خ��ال بيانات االإ�ص��تهاك  يتم تكوين ح�ص��اب اإ�ص��تهاك احلرارة 

مرة واحدة يف ال�ص��نة.

عن��د اإ�ص��تامك ال�ص��قة اجلدي��دة، يت��م تقدير اإ�ص��تهاكك على اأ�صا���ض اخل��ربة. ويتم دف��ع تكاليف 
التدفئة هذه �ص��هريا وم�ص��بقًا مع االإيجار ال�ص��هري على اأنها تكاليف اإ�صافية. 

اإذا فاق��ت مدفوعات��ك ال�ص��هرية التكلف��ة ال�ص��نوية  اأي اإذا اإ�ص��تهلكت ح��رارة اأق��ل م��ن املتوق��ع.  
ُتع��اد الي��ك اأموال��ك الت��ي فاق��ت اإحتياجاتك. واإذا ا�ص��تخدمت طاق��ة تدفئة اأكرث م��ن مدفوعاتك 

امل�ص��بقة يتوج��ب عليك ت�ص��ديد الباقي.  

ن�صيحة 3 : �سع مفتاح �سبط جهاز التدفئة بحيث تتولد يف الغرفة حرارة بني 20 و 
22  درجة مئوية. يجب اأن ل تقل درجة حرارة الغرفة عن 18  درجة مئوية )حتى ولو 

كنت م�سافراً لفرتة طويلة(.

ن�صيحة 4 : هكذا توفر املال �ساعة 
تقوم بتهوئة ال�سقة او الغرفة اأغلق 

منظم التدفئة لالإقت�ساد يف اإ�ستهالك 
الطاقة.

اإ ب ز � مركز التعليم االأوروبي لاإ�صكان والعقارات � موؤ�ص�صة غر ربحية


