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په کورکې دانرژۍ سپما

د لید الرښود

 

د انرژي سپما پیسې سپما کوي
 په کورکې د انرژۍ سپما په اړه فکروکئ. ځینی شیان

دنورو څخه زیاته انرژي مصرفوي

 څه شیان په کور کې انرژي
 استعمالوي

آیا تاسو پوہ شوئ؟
  د کور د هوا ګرمول، سړه ول او اوبو ګرمول دانرژۍ

منځنې لګښت %60  څخه  زیات لوړیږي

 دا معلومات د2015  کال استوګن ځایونو مقدماتي مطالعی سرچینې څخه
الس ته راغلي دي

 د کور انرژۍ سپما مشورہ تاسو
 سرہ دپیسو په سبما کې مرسته

کوي

سړہ ول
په دوبي کې، ایرکاندیشن د

  او  
درجو ترمنځ عیار کړئ

 د ورځی په ترڅ کې په
کړکیو سیوری وکئ

دروازی پوری کړئ
 یوازی هغه کوټې تودی یا

سړی کړئ چې استعمالیږي

ګرمول
 په ژمي کې ، ګرموونکې

)بُخارۍ( د
 سانتیګریډ او 

درجو ترمنځ کې عیار کړئ

 پریږدئ چې د لمروړانګې د
کړکیو دالری دننہ وځلیږي

د شپی له خواپردی کش کړئ
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oC22

oC 24oC 27
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* * *
ګرمې اوبه

 د ۴ یا لږ دقیقو لپاره ځان
 ووینځۍ

د کالیو مینځل
 کالي په سړو اوبو پریمینځئ

کالي په تناب باندی وچ کړئ

روښانول
 کوم وخت چې د کوټی څخه

وزئ څراغونه مړه کړئ

پخلې
 که کوالی شئ د پخلنځي دوړو
 آالتو څخه استفاده وکړئ لکه د

داش په ځای د مایکرویؤ

انرژۍ ته تیاراوسئ
 دټیلویژنو او کامپیوترو ځینو

 څخه چې کارنه اخلئ د دیوال
ساکتونه یی مړه کړئ

خچالونه او یخدانونه
  oC 15 یخدانونه په منفي    

کې عیار کړئ 
oC 3 یخچالونه په  

عیار کړئ

oC 18 او منفي

یفوني لین څخه زنګ وهل وړیا دي ل ی دثابت ت

او oC 5 درجو که 


