تیست ّ یکن ضواضٍ

خبرنامه ونوس شیشه

با سالم و تقدیم احترام
تاثیر شیشه بر میزان مصرف انرژی

ُطتویي ًوایط اٍ تیي
الوللی صٌؼت ساذتواى اظ
تاضید  71لغایت  27هطزاز هاٍ سا
 7371زض هحل زا وی
ًوایط اُِای تیي الوللی تِطاى
تطگعاض هیطْز تسیي ّسیلَ اظ ضوا
زػْ هیٌوا ین تا اظ غطفَ ضطکت
ًّْغ ضیطَ ّالغ زض سالي ذلیج
فاضغ ( هثٌا غطفَ ضواضٍ  7زیسى
فطها یس

ایطاى اظ لحاظ ضدس هردطا اًدط ی زض زًیدا زض ضتثدَ ًرسدت لدطاض زاضز ازاهدَ ایدي ضًّدس زض یٌدسٍ ای ًدَ نٌدساى زّض
ایطاى ضا تَ یک ّاضز کٌٌدسٍ اًدط ی تثدسیل ذْاُدس ًودْز ضدایس تداّض کطزًدی ًثاضدس کدَ هیدعاى ضدس هردطا اًدط ی زض
ایطاى  71تطاتط اپي  4 ،تطاتط کاًازا ّ  2تطاتط نیي است
هطاتك هاض هٌتطط ضسٍ اظ ضّظًاهَ ُوطِطی هْضخ  ، 71 /4/71تاالتطیي سِن زض هرطا اًط ی زض کطْض تَ تردص
ُای غیط تْلیسی هطتْط هی ضْز هرطا زض ترص ذداً ی  ،ػودْهی ّ تجداضی  ،کطداّضظی ّ صدٌؼت زض سدا 78
ًسثت تَ سا  74تَ تطتیة  4/1ّ 1/1 ،71/3 ،71/1زضصس ضضس زاضتَ اسدت هطداتك ددساّ تطاظًاهدَ اًدط ی
کددل کطددْض زض سددا  7378ترددص ذدداً ی  ،ػوددْهی ّ تجدداضی  % 68/6اظ هرددطا ًِددا ی گدداظ طثیؼ دی ضا تددَ ذددْز
اذتراظ زازٍ است (ایي زض حالی است کَ سِن ترص صٌؼت زض ایي ظهیٌَ تٌِا  % 27/3اظ هردطا ًِدا ی تدْز
هاضُددا ًطدداى هیسٌُددس کددَ هرددطا گدداظ طثیؼ دی زض ترددص ذدداً ی  ،تجدداضی ّ ػوددْهی ًسددثت تددَ سددا  74تددا ضضددسی
حسّز  % 76/1هْادَ تْزٍ است الظم تَ شکط است کَ هاضُای هرطا اًط ی زض سا ٌُْ 7376ظ هٌتطط ًطسٍ ّ

تا تْدَ تَ سطهای تی سایمَ ظهستاى گصضتَ ضضس نطو یطی زض هیعاى هرطا ضاُس ذْاُین تْز
 % 41اًط ی کطْض زض ترص ساذتواى هرطا هی ضْز اظ ایي هیعاى  %11تَ هٌظْض سطهایص ّ گطهایص ذاًَ
ُا  %78 ،تطای تْلیس ب گطم ّ % 78تَ ضّضٌا ی ّ تجِیعا تطلی تؼلك زاضز
ترطی اظ ایي افعایص کَ تَ زلیل ضضس دوؼیت ّ تْسدؼَ التردازی کطدْض ّ ضفداٍ ػودْهی تدْزٍ ادتٌداب ًاپدصیط اسدت اهدا
ترص لاتل تْدِی اظ ایي ضضس تَ زلیل ػسم ضػایت ال ْ ُا ّاستاًساضزُای هرطفی هی تاضس
تا ّدْز هرطا تاالی اًط ی زض کطْض  ،تحطاى اًط ی حازث ضسٍ زض فرل سدطز سدا گصضدتَ تاػدج تؼطیلدی هطاکدع
هْظضی ّ ازاضا زّلتی ّ ترص صٌؼتی ضسٍ ّ هطکال ظیازی تَ ُوطاٍ زاضت کَ ایي ذْز هْیس استفازٍ ًازضست اظ
اًط ی زض ترص ذاً ی ّ ػوْهی است
هاضُای ً طاى کٌٌسٍ فْق ًطاًسٌُسٍ اُویت هردطا صدحیح اًدط ی زض تردص ذداً ی اسدت تدا ػدایك کداضی اددعای
ساذتواى هی تْاى هرطا اًط ی ضا تا  %11کاُص زاز
یكي اظ هِوتطیي ادعا ساذتواى ،پٌجطٍ ( ضیطَ ّ فطین است پٌجطٍ تاهیي كٌٌدسٍ ًدْض ،گطهدا ّ ظیثدایي زض سداذتواى
هي تاضس ّ ُوچٌیي هدي تدْاى تدا تداظ ّ تسدتَ كدطزى پٌجدطٍ تدَ هحدیظ تیطًّدي زستطسدي زاضدت الثتدَ اگدط پٌجدطٍ تطدْض
صحیح سداذتَ ّ تكداض گطفتدَ ًطدْز ّ یدا زض ططاحدي سداذتواى زیدسگاٍ ُدا اًدط ضػایدت ًطدْز ّ پٌجدطٍ زض هْلؼیدت
هٌاسة لطاض ً یطز،ػاهل اصلي افت حطاضتي ّ تطّزتي زض فرْ سطز ّ گطم سا هي ضْز.
اظ ًظط هیعاى هرطا اًط پٌجطٍ ا كَ هماّهت حطاضتي ى تیطتط تاضس هٌاسثتط است تطْض كوي هیعاى هماّهدت
حطاضتي پٌجطٍ تَ ػْاهل ظیط تست ي زاضز:
7

ًْع ضیطَ هْضز استفازٍ

2

تؼساز الیَ ُای هْدْز زض پٌجطٍ

3

هماّهت حطاضتی یا ضطیة ُسایتی فطین

4

زضظتٌسی ّ ُْا تٌسی زض ٌُ ام ًرة

ُط یك اظ پاضاهتطُا فْق ًیع ّاتستَ تَ هْاز تطكیل زٌُسٍ ّ پٌجطٍ ّ كیفیت ساذت ى هي تاضس
زض شیل همایسَ ای تط ػولکطز ضیطَ ُای تک دساضٍ ّ زّ دساضٍ هؼوْلی ّ زّ دساضٍ تا کاض ی تاال ( ضیطَ ُای V-
 Coolزض زّ فرل تاتستاى ّ ظهستاى اًجام ضسٍ است

همایسَ ػولکطز ضیطَ زض فرل ظهستاى

زض ضطایظ یکساى ًْ 3ع ضیطَ ػولکطز هتفاّتی اظ ذْز ًطاى هیسٌُس زض ضطایطی کَ زضدَ حطاض هحیظ تیطّى C
˚ّ -71زضدَ حطاض فضای زاذل  21˚ Cاست  ،زضدَ حطاض فضای زاذلی زض فاصلَ ًعزیک پٌجطٍ ـــ کَ
هْیس ضاهص زها ی فضای زاذلی هی تاضس ــ زض یک ضیطَ تک دساضٍ  ّ -2˚ Cزض یک ضیطَ زّ دساضٍ هؼوْلی
حسّز  ّ 1˚ Cزض یک ضیطَ  V-Coolهؼاز  76˚ Cاست همساض افت زضدَ حطاض ًطاًسٌُسٍ هیعاى گطهای اظ
زست ضفتَ اظططیك پٌجطٍ ُا ّ تالطثغ هیعاى هرطا اًط ی دِت گطهایص ساذتواًِاست هیعاى گطهای اظ زست
ضفتَ اظ ططیك پٌجطٍ ُا تا ضیطَ ُای تک دساضٍ ّ زّ دساضٍ هؼوْلی ّ ضیطَ ُای  V-Coolتَ تطتیة 11 ّ 714
ّ  K.²W/m 36است.
ُویي لضیَ زض فرل تاتستاى ًیع کاهال هطِْز است

همایسَ ػولکطز ضیطَ زض فرل تاتستاى

همایسَ هیعاى اًط ی گطها ی کَ ًاذْاستَ اظ ططیك ضیطَ ُا زض فرل تاتستاى تَ زاذل اًتما هی یاتس ( اتالا
اًط ی تط هرطا اًط ی تَ هٌظْض سطهایص تاحیط هستمین زاضز ّ ُطنَ اتالا کوتط هرطا اًط ی تیطتط کاُص
هی یاتس

ایي ذثطًاهَ تطای افطازی کَ زض ذثطًاهَ ایٌتطًتی ًّْغ ضیطَ حثت ًام کطزٍ اًس  ،هاُیاًَ تَ صْض ضای اى اضسا هیطْز
تطای کسة اطالػا تیطتط هیتْاًیس تَ سایت ضطکت ًّْغ ضیطَ  www.venusglass.netهطادؼَ کطزٍ یا تا زفتط ذسها
هٌِسسی فطّش تواغ حاصل فطها یس
زض صْض ػسم توایل تَ زضیافت ضواضٍ ُای تؼسی ذثطًاهَ ًّْغ ضیطَ لطفا تا زضغ  newsletter@venusglass.netتواغ
حاصل فطهاییس

