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مسكن 

الشبكة األولية  الشبكة الثانوية

الميــاه  اســتعمال  ترشــيد 

تتبــع  عليكــم  الســاخنة، 

التاليــة النصائــح 

ــرًا(  ــريعًا )٦٠ لت ــًا س ــذ دش t خ

ــول )٢٠٠  ــام أط ــن حّم ــدال م ب

ــر(. لت

t ال تــدع الصنبــور مفتوحــًا 

أثناغســل األوانــي. 

t لفــرش األســنان أو غســل  

اســتعمال  يُفّضــل  اليديــن 

المــاء البــارد )توفيــر ١٠% مــن 

االســتهالك اليومــي(.

الالزمــة  الســلوكيات 

دائمــة  تدفئــة  أجــل  مــن 

يــة د قتصا ا و

حــرارة  درجــة  ضبــط   t

مدفأتكــم علــى أقــل مــن 

٢٠ درجــة مئويــة إن أمكــن 

ذلــك.

t فــي حالــة ســخونة زائــدة، 

الجهــات  إخبــار  المرجــو 

األمــر. لمعالجــة  المعنيــة 

t ال يجــب وضــع المالبــس 

علــى  وغيرهــا  المبللــة 

يعرقــل  فذلــك  المدفئــة، 

المتــوازن  الحــرارة  توزيــع 

الغــرف. داخــل 

ــي  ــم يكف ــة منزلك  t لتهوي

لمــدة٣٠  النوافــذ  فتــح 

دقيقــة، والتنســوا إغالقهــا 

المغــادرة.  عنــد 

t يُلــزم إخبــار حــارس المبنــى 

أو ممثــل الســكان أو المزود 

فــي  بالتدفئــة  الرئيســي 

فــي  عطــب  وجــود  حالــة 

التدفئــة خاصتكــم. نظــام 

بتوفير أكثر للطاقة، كن صديقاً للبيئة
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تقليص انبعاثات 
الكربونثنائي اوكسيد 

  منشآت آمنة

 توزيع الحرارة
إرجاع الماء البارد

ما يجب معرفته عن 
شبكتكم الحرارية 

الطاقات المتجددة المستعملة بشبكتكم
الحيوية الكتلة

تســتخلص الكتلــة الحيويــة المســتخدمة لتدفئتكــم مــن األخشــاب 

األنشــطة  عــن  الناتجــة  تلــك  المناشــر،  فــي  مســتعملة  الغيــر 

الصناعيــة أو مــن األغصــان المجمعــة بعــد صيانــة الغابــة. يتــم 

الخشــب  هــذا  تقطيــع 

وحــدات  فــي  وإحراقــه 

الطاقــة. إلنتــاج  خاصــة 

تكمــن أهميــة اســتعمال 

االنتــاج  مــن  النــوع  هــذا 

كونــه  فــي  الطاقــي 

حيــث  للبيئــة،  صديقــا 

الغــازات  انبعاثــات  أن 

تطرحهــا التــي  الدفيئــة 

ــاج ُتمتــص مــن  مراجــل اإلنت

طرف األشــجار أثنــاء نموها.

الطاقة الحرارية األرضية

َتســتخدم الطاقــة الحراريــة األرضيــة الميــاه الســاخنة الطبيعيــة 

الموجــودة فــي الطابــق األرضــي علــى عمــق كبيــر مــن أجــل 

شــبكتكم  ميــاه  تســخين 

ــة  ــطة عملي ــة بواس الحراري

والتــي  الحــراري،  التبــادل 

ذلــك  بعــد  توزيعهــا  يتــم 

التوزيــع.  قنــوات  عبــر 

المــاء  تبريــد  بمجــرد 

إرجاعــه  يتــم  الباطنــي، 

إلــى باطــن األرض لشــحنه 

مــن  الحراريــة  بالطاقــة 

تســتفيدون  بذلــك  جديــد. 

متجــددة،  طاقــة  مــن 

ملوثــة. وغيــر  محليــة 


