
إرشادات للتعامل مع مصامات منظم احلرارة 

إذا أردت االستفادة من لك املمزيات وأيضا توفري بعض املال، مفا عليك سوى االنتباه إىل اإلرشادات التالية:

يمت التحمك يف درجة احلرارة يف جهاز التدفئة لديك بطريقة مركزية. وهذا يعين: أن درجة حرارة املاء الساخن املزود هبا املزنل  	Ã
تتفاوت بشلك كبري ويمت ضبطها لتتالءم مع درجة احلرارة السائدة يف اخلارج باستخدام أجهزة التحمك. وبالتايل من املمكن، يف   
درجات حرارة معينة باخلارج، أن ترتاوح درجة حرارة املاء الساخن فقط بني  -30 37 درجة موئية فقط، حبيث تظهر املدفأة وخط   

األنابيب باردين متاما، ولكن بالرمغ من ذلك يكون قد مت تدفئة الغرف.  

يعمل مصام منظم احلرارة بشلك مستقل وموثوق به عىل تثبيت درجة احلرارة الداخلية تقريبا، وبالتايل يهسم يف توفري تاكليف  	Ã
التدفئة.  

يمت تقليل التدفئة، وليس قطعها، يف الفرتة ما بني الساعة 23:00 وحيت 5:00. وهذا يعين ختفيض درجة احلرارة املزودة   	Ã
)التخفيض اللييل(.  

خيضع اإلحساس بالراحة حلمك ذايت للغاية. فالصاممات اليت تنظم احلرارة توفر ممكال مثاليا لنظام التحمك اإلليكرتوين املعمتد  	Ã

عىل درجات احلرارة باخلارج. إذ أهنا تتيح ضبط درجة احلرارة بأي غرفة يف احلدود املعقولة، وحتافظ علهيا. لذلك ال تتوقع أن   
مصام منظم احلرارة اخلاص بك ميكن أن يقوم بالحسر، وأن يوفر لك درجات حرارة داخلية أعىل من نظام التحمك املعمتد عىل درجة   

احلرارة اخلارجية.  

وال ينبيغ أبدا ضبط مصام منظم احلرارة عىل درجة حرارة مرتفعة للغاية. فعند الضبط عىل درجة حرارة عالية للغاية، فإن ذلك يعمل  	Ã

عىل تعطيل نظام التحمك يف درجة احلرارة. وإذا مت تزويد مصام منظم احلرارة اخلاص بك بعداد الضبط، ميكن أن تصبح درجة   
حرارة غرفة املعيشة  لطيفة بشلك عام إذا مت ضبط العداد عىل رمقي 3 و4. ووفقا الستخدام الغرفة ميكن ضبط العداد عىل أقل   

أرقام ضبط ممكنة. ويف الغالب يكون نطاق منظم احلرارة الذي نتحرك فيه يف احلدود التالية:  

إطفاء جهاز التدفئة 	Ã الوضع 0                                	Ã
امحلاية من التجمد 	Ã الوضع *                                	Ã

20 درجة موئية تقريبا            	Ã حىت الوضع 3 )الضبط املتوسط(      	Ã

< 20 درجة موئية، )اعمتادا عىل املستخدم واحلد األقىص لطاقة التدفئة( 	Ã من الوضع 3 )الضبط املتوسط(        	Ã

ينبيغ تدفئة مجيع الغرف امللحقة وعدم حماولة تدفئة اكمل املزنل باستخدام جهاز تدفئة واحد أو اثنني فقط )عىل سبيل املثال امحلام 
وغرفة املعيشة( لتدفئة الشقة بأمكلها.

ويمشل معل مصامات منمظات احلرارة أيضا ما يمسى بالتدفئة النامجة عن عوامل خارجية، عىل سبيل املثال التدفئة الصادرة من 
المشس ومصادر الضوء الكهربايئ، واملواقد، وأجهزة التلفزيون وغريها، وأيضا تلك الصادرة من اإلنسان نفسه، إذ يضع مصام منظم 
احلرارة هذه التدفئة يف االعتبار، ومن مث يقلل من إمدادات احلرارة يف جهاز التدفئة، الذي بدوره يقوم بالتدفئة اجلزئية أو يربد متاما 

دون خفض درجة احلرارة الداخلية.



تستطيع توفري معظم تاكليف التدفئة، إذا مقت بضبط منظم احلرارة حبيث تصل درجة حرارة الغرفة إىل 21-20 درجة موئية وجعل 
درجة حرارة سطح املدفأة دافائ جزئيا أوحىت باردا، ألن السائل يف جهاز التبخري يتبخر بشلك أرسع حال وجود درجة حرارة سطح 
أعىل. وإال قد تتسبب التدفئة العالية املتباينة يف عدم توفريأي تاكليف يف هناية املطاف. ولذلك، فهو ليس من املفيد معوما إيقاف جهاز 
التدفئة متاما لعدة ساعات خالل الهنار أو أثناء الليل. حىت يف درجة حرارة خارجية أقل من 5- درجة موئية ال ينبيغ إجراء أي تغيري 

عىل مصامات منمظات احلرارة، وإال ألصبحت اجلدران اخلارجية باردة جدا.
تؤدي تغطية األسطح الساخنة بقطع األثاث،عىل سبيل املثال، ووضع أغطية املشعاعات، وكذلك الستائر الطويلة والستائر الفوقية إىل 

تقليل االنبعاث احلراري يف الغرفة، وهكذا تصل درجة حرارة الغرفة بالرضورة إىل أقل مستوى هلا، وبالتايل يزيد اسهتالك الطاقة وفقا 
لذلك، ومن مث تاكليف التدفئة. ولذلك جيب إبقاء منظم احلرارة اخلاص جبهاز التدفئة حرا متاما، حىت ميكن هلواء الغرفة أن ينساب حوله 

طوال الوقت، وبالتايل يستطيع العمل بشلك حصيح.

التدفئة والهتوية بشلك سلمي- وامحلاية من أرضار الرطوبة أو منو العفن الفطري

يف الكثري من املنازل تظهر مظاهر معينة يف فصل الشتاء، واليت من شأهنا أن تؤثر عىل رفاهية وحصة املستأجرين، مكا تؤدي إىل 
اإلرضار مبادة البناء. فتنشأ األماكن الرطبة والبقع البنية عىل اجلدران اخلارجية للحاممات واملطاخب وغرف النوم يف املقام األول، ويف 

كثري من األحيان خلف قطع األثاث الكبرية وخلف الصور، وينترش العفن، فيتقرش ورق احلائط، وتنترش راحئة العفن يف الغرفة.

ويكون أول افرتاض أن سبب هذه احلالة السيئة هو ترسب املاء من اخلارج، دامئا خطأ. فالرطوبة تأيت غالبا من الداخل. فاهلواء لديه 
خاصية طبيعية ويه ارتباطه باملاء، إذ أنه عادة ما حيتوي عىل مكية كبرية من املاء، كرثت أو قلت، يف شلك خبار ماء. بيد أن قدرة 

اهلواء عىل استقبال املاء يف شلك خبار حمدودة، فذلك يعمتد أساسا عىل درجة حرارة اهلواء. ويف الواقع يستطيع 1 مرت مكعب من 
اهلواء استقبال 5 جرامات عىل أقىص تقدير من املاء يف درجة حرارة  صفر درجة موئية. بيمنا عند 20 ° درجة موئية يبلغ احلد 

األقىص محلولة اهلواء 17 جراما من املاء، وعند 30 درجة موئية 30 جراما من املاء.

وتطبيق هذه املعرفة لرشح مشلكتنا أمر واحض: فإذا ما مت تربيد اهلواء احململ بالرطوبة يف أحد املنازل، فإن درجة احلرارة، اليت 
عندها لن يعد مبقدوراهلواء االحتفاظ ببخار املاء يف حالة غري مرئية، ميكهنا أن ترتاجع، بل أن أجزاء منه قد تنفصل يف هيئة ماء. ويبدأ 
االنفصال عىل األرحج يف تلك املناطق، حيث يكون تربيد اهلواء يف مرحلة أكرث تقدما، أي يف أبرد ماكن بالغرفة، وعىل سبيل املثال عىل 

النوافذ أو يف الزوايا.

وترامك الرطوبة يف املزنل قد يكون كبريا نسبيا، إذ قد يرتامك عىل جلد خشص واحد، ويف اهلواء الذي يستنشقه، أثناء النوم لليلة 
واحدة، مقدار 1 لرت من املاء تقريبا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن قدرة اهلواء عىل استقبال خبار املاء تزداد أثناء الطبخ، وغسل األطباق، 

واالستحامم، والغسيل، وجتفيف املالبس وما إىل ذلك. وتعمل النباتات املزنلية عىل تبُخر مياه الري باكملها. وبالتايل جيب أن جتد 
لك هذه المكية من خبار املاء طريقها للخروج من املزنل من خالل تبادل اهلواء بشلك اكيف وبانتظام، وإذا مل حيدث ذلك، فقد متتص 

اجلدران الرطوبة ببطء، مما يؤدي إىل تدمريها.

ولتجنب أرضار الرطوبة، ومنو العفن الفطري حنن حباجة ملساعدتك:

مق بتدفئة الغرف بشلك اكِف، حىت تلك اليت ال تستخدمها أبدا أو تلك اليت تفضل أن تكون درجات حرارة منخفضة هبا! 	Ã

ال ينبيغ أبدا أن تقل كثريا درجة حرارة األسطح الداخلية للجدران اخلارجية عن 17 درجة موئية. وهذا ميكن مضانه بهسولة إذا    	Ã

مل تكن قطع األثاث، وخاصة تلك اليت عىل قاعدة مغلقة، قريبة جدا من اجلدار. فاملسافة البينية جيب أال تقل عن 10 مس لتحمس بدورة   
اهلواء الرضورية يف الغرفة.  



ال ينبيغ أن تعيق األغطية أو الستائر الطويلة انتاج احلرارة من جهاز التدفئة. 	Ã

جيب أن تظل أبواب الغرف األقل دفائ مغلقة، إذ جيب تنظمي درجة حرارة هذه الغرف بواسطة جهاز تدفئة يف املاكن ذاته. وخالفا  	Ã

لذلك سيؤدي إىل تسلل الكثري من الرطوبة إىل اهلواء األكرث دفائ من الغرف املجاورة.   
وباملثل، فإن النباتات ذات األوراق الكبرية وذات املعدل العايل يف معليات التبخر من األفضل وضعها يف غرف متت تدفئهتا متاما.  

كرس اهمتاما خاصا بالهتوية. إذ أنك بذلك ال تقوم فقط باستبدال اهلواء املسهتلك باهلواء النيق، ولكنك تسامه إىل حد كبري يف   	Ã

تفريغ خبار املاء، الذي لك أن تتخيل مكياته، عىل حسب جحم املزنل وكثافة االستخدام، واليت  ميكن أن تصل إىل 10 أو 20 أو 30   
لرتا يف اليوم الواحد.  

وبالرمغ من فقدان الطاقة احلرارية عند الهتوية، فإهنا رضورية ملصلحة توفري مناخ حصي للغرفة ومحلاية املبىن.  	Ã

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،
مع حتيات رشكة
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