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إسرتاتيجيات توفري الطاقة والتكاليف



التحضري لفصل الشتاء

إسرتاتيجيات توفري الطاقة والتكاليف

 يف AIAS هذا الكتاب من إصدار جمعية املعهد األمرييك لطالب الهندسة املعامرية

.جامعة )كارنجي ميلون( وهي منظمة طالبية يف هذه الجامعة

 ُصنع هذا الكتّيب واملواد املقاومة لربودة الطقس للجاليات املقيمة بدون مقابل ألنها

 جزء من مرشوع جمعية املعهد األمرييك لطالب الهندسة املعامرية الذي أرشف عىل

 التصميم ومن خالل األيادي البيضاء التي تكفلت برعاية املرشوع، ولذلك فهي ليست

.للبيع وغري قابلة إلعادة البيع



ملاذا نعمل يف مقاومة ظروف الطقس؟

صندوق م  يُقدِّ ولذلك  التدفئة،  تكاليف  برفع  يتسبب  قد  )بيتسبريغ(  يف  الشتاء  لفصل  النسبي  الطول   ألن 

)بيتسبريغ يف  للمقيمني  وتعليامت  مواد  الصندوق  يحوي  منزلك.  تدفئة  عىل  تساعد  وسائل  هذا  )املعدات 

األبواب شقوق  سد  وأرشطة  للنوافذ  وبالستيك  سفلية  أبواب  سدادات  عىل  أيًضا  الصندوق   ويحتوي 

هذا يف  الواردة  للتعليامت  مطابقة  عالمة  منها  ولكل  الكهربائية،  للمقابس  وعوازل   والنوافذ 

الطاقة استهالك  تقليل  عىل  الكتيب  هذا  يقدمها  التي  البسيطة  التحسينات  تساعدك  الكتيب. 

من نحن؟

)يف جامعة )كارنجي ميلون AIAS جمعية املعهد األمرييك لطالب الهندسة املعامرية
 يتمحور عملنا حول زيادة االهتامم بكل ما يختص مبجال الهندسة املعامرية يف اإلطار األكادميي، وتأمل املنظمة يف رفع

 الجودة يف التعليم املعامري والتدريب واملامرسة عن طريق االنخراط والتفاعل بني طالب الهندسة املعامرية واملجتمع

 املحيل يف )بيتسبريغ(، ونودُّ أن نعزِّز االتصال املمنهج بني طالب الهندسة املعامرية وثقافة التخصص والجامعة ككل متكامل،

 ويف كل فصل درايس، تقدم املنظمة عدة فعاليات وخربات لألعضاء منها زيارة الرشكات ومتابعة آخر التطورات التي تطرأ

.عىل امليدان املهني يف مجال العامرة

الحرية بالتصميم
 هو برنامج لخدمة املجتمع تابع لنا بالتعاون مع املجلس الوطني لبوردات )Freedom by Design( الحرية بالتصميم

 التسجيل املعامري، ويستفيد هذا الربنامج من مواهب طالب الهندسة املعامرية للتأثري مبارشة وجذريًّا يف حياة الناس

 يف املجتمع عن طريق التصاميم املتواضعة والحلول البناءة، ويُشجع الربنامج عىل تقديم حلول متعلقة بالتصميم والبناء

.:الجتياز خمسة عوائق

أال وهي الجسدية • والتعليمية • والبيئية • واالقتصادية االجتامعية • والثقافية 

 ونأمل يف إنشاء مشاريع يتفاعل فيها الطالب مع جاليات املجتمع املحيل يف )بيتسبريغ( واملقيمني وقيادات املجتمع لعمل

.التغيري اإليجايب وتحسني حياة جرياننا

FREEDOM BY DESIGN
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
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محتويات الصندوق
عازل املقابس الكهربائية

سدادات األبواب السفلية

أرشطة سد شقوق األبواب والنوافذ٠

بالستيك النوافذ
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أرشطة سد شقوق األبواب والنوافذ

بالستيك النوافذ

معجون سد التشققات

الستائر

النوافذ
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سدادات األبواب السفلية

وسائد سد األبواب

األبواب
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عوازل املقابس الكهربائية

رذاذ الرغوة

املقابس الكهربائية

٤٠

عوازل األنابيب

رذاذ الرغوة

أنابيب املياه

املصادر٤٥

 ُصمم هذا الكتيِّب ألغراض مرجعية فقط، وال تشمل محتوياته أية تعليامت محددة لظروف معينة ألبنية

 أو منشآت موجودة تُستخدم فيها مواد مقاومة الطقس. إن هذا الكتيب واملواد التي تأيت معه مخصصة

 ألغراض محددة، وال يتحمل مؤلفو الكتيب أو الجهات املذكورة فيه، مبا فيها الرعاة، أية مسؤولية تجاه أية

 أخطاء فنية أو مطبعية أو أي اجتزاء من املعلومات يف هذا الكتيب، وهم جميًعا ال يتحملون أية مسؤولية

 تجاه فقدان أو عطل ناتج عن معلومات هذا الكتيب أو اجتزاء أية معلومة منه، ويشمل ذلك اإلصابات

 الشخصية أو املادية، باإلضافة إىل أنهم غري مسؤولني عن أية أعطال تنشأ عن سوء تركيب املواد املقاومة

 للطقس وكل ما ينتج عن سوء الرتكيب، وال يسمح بإعادة إنتاج هذا الكتيّب أو أي جزء منه أو تغيريه أو

 نسخه أو إعادة توزيعه بأي شكل بدون موافقة خطية من املؤلفني. يرجى التواصل مع املعهد األمرييك

تكون أن  املمكن  من  الكتيب.  والعاملني عىل هذا  املؤلفني  من  املوافقة  للحصول عىل  العامرة   لطالب 

 بعض العالمات التجارية، والعالمات التجارية املسجلة، واألسامء التجارية، إلخ مستخدمة يف هذا الُكتيب

.من دون ذكر أو توضيح أنها كذلك. تُعدُّ جميع تلك العالمات واألسامء التجارية ملكيًة خاصًة ألصحابها



ماذا يوجد داخل الصندوق؟

عوازل املقابس الكهربائية
العدد: علبتان )٢٨ مقبًسا/مفتاًحا كهربائيًا(

األدوات الالزمة:
 مفك

العدد: ٥ علب )تكفي ٥ نوافذ(

األدوات الالزمة:
محارم ورقية / قطع قامش

مقص

العدد: علبة واحدة )تكفي ٥ نوافذ

األدوات الالزمة:
منظف زجاج

محارم ورقية / قطعة قامش

مقص

مجفف شعر

العدد: ٢ )يكفي لبابني(

األدوات الالزمة:
 مفك

منشار معادن )لقص السدادة يف حال كان عرض الباب أقل من ٣٦ إنًشا(

سدادات األبواب السفلية

أرشطة سد شقوق النوافذ

بالستيك النوافذ

١



عوازل املقابس الكهربائية

.فُك الغطاء البالستييك عن املقبس

مثال عىل العازل الرغوي للمقابس

األدوات املطلوبة:

مفك براغي )متوفر يف العلبة(

 افصل الكهرباء قبل وضع العوازل

:وذلك عن طريق

وضع مفتاح املقبس عىل وضعية اإلطفاء

أو

 إزالة الفاصامت )الفيوزات( مؤقتًا يف

.أثناء الرتكيب

ملاذا نحتاج إىل عوازل للمقابس الكهربائية؟
 املسافات خلف منافذ الكهرباء ومفاتيح اإلنارة هي أضعف األماكن يف عزل الحرارة يف الحائط، ومن الشائع يف املنازل القدمية

 أن تشعر بهبوب الربد من املنافذ الكهربائية خاصة عىل الحوائط الخارجية. قد ال يبدو هذا بغاية األهمية ولكن ترسُّب الهواء

 عرب هذه املنافذ قد يرفع تكلفة فواتري التدفئة يف خالل فصل الشتاء، ويحدث فقدان الحرارة وسطيا بنسبة 2 - %4 من خالل

.املنافذ الكهربائية ومفاتيح اإلنارة

قبل وضع املنافذ الكهربائية وسدادات مفاتيح اإلنارة، يجب مراعاة الخطوات التالية لتجنب الصدمات الكهربائية

ال تدفع العازل إىل داخل املقبس مبسافة كبرية

ال تلمس مصدر الكهرباء )واألجزاء املتصلة به( عندما يكون يف وضع التشغيل

ال تُدخل الرباغي أو املفكات يف مداخل املقبس

ال تقطع أسالك الكهرباء املثبتة خلف املقبس أو تعبث بها

1

2

احذر الصدمات الكهربائية

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING
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.أزل الغطاء البالستييك للمقبس

 ضع عازل املقبس يف الفتحة املخصصة له

عىل الحائط

أِعد غطاء املقبس وثبِّته يف مكانه

 لقد انتهيت! يساعد هذا العمل البسيط عىل خفض

 تكاليف فواتري التدفئة بشكل كبري. كرر نفس الخطوات

.عىل جميع املقابس الكهربائية ومفاتيح الكهرباء

3
5

6

احذر الصدمات الكهربائية

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING

 اثقب حفرة يف املنتصف للربغي بقلم

رصاص حاد أو مقص

4

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING

WEATHERSTRIPPING 
WARNING

SOCKET INSULATOR 
WARNING

INSULATION PLASTIC 
WARNING
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سدادات األبواب السفلية

سدادة باب

سدادة باب

سدادة باب

 إذا كان لديك سدادة باب مثبتة مسبًقا فستكون

بهذا الشكل

 إذا كان لديك سدادة مثبتة مسبًقا عىل الباب، فال

 داعي لتثبيت واحدة جديدة ما مل تكن بحاجة إىل

االستبدال

 

إىل الترسب  من  الحرارَة  الهواء  تدفق  مانعة   متنع 

 منزلك. ميكنك إلقاء نظرة عىل املزيد من التوصيات

يف صفحة 33

ملاذا نحتاج إىل سدادات األبواب؟

 سدادة الباب السفلية هي قطعة صغرية من البالستيك أو املطاط متصلة برشيط أملنيوم تُثبِّت أسفل الباب، وتكون مزودة

 بسدادة مقاومة لعوامل الطقس متنع تدفق التيار الهوايئ من أسفل الباب كام متنع الرطوبة والحرشات اآلتية من الخارج. إن
الحامية من تيارات الهواء الباردة تعمل عىل توفري الطاقة وتقلل فواتري الطاقة بنسبة تصل إىل 2.10%

.تأكد من إحكام غلق الباب وأنه لن يتحرك يف أثناء تركيب السدادة

األدوات املطلوبة:

مفك براغي )متوفر يف العلبة(

الصق تغليف )متوفر يف العلبة(

٧ ٦



 انتهى الرتكيب! إن تثبيت سدادات الهواء مينع الهواء الدافئ من

 الترسب من منزلك ويقلل دخول الهواء البارد، ويساعد ذلك عىل

.خفض تكلفة التدفئة يف فصل الشتاء

األدوات املطلوبة

مفك براغي متوفر يف العلبة

مرفقات العلبة

سدادة باب

براغي

 ضع السدادة باتجاه معاكس للباب

 والفرشاة باتجاه األرض وثبتها بالرشيط

.الالصق

 إذا كانت السدادة أطول من الباب، 

.ميكنك قصها باستخدام املنشار

 ثبت السدادة يف املكان املخصص لها

 مستخدًما الرباغي )قد تحتاج إىل ثقب

 الباب مسبًقا باملثقب الكهربايئ إذا

 كان الباب مصنوًعا من األملنيوم(، ثم

أزل الرشيط الالصق

 إذا كنت بحاجة إىل املساعدة يف

 تثبيت السدادة باملثقب الكهربايئ،

.تواصل معنا

1

2

3
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أرشطة سد شقوق األبواب والنوافذ

ملاذا نحتاج إىل أرشطة سد الشقوق؟

 إن األبواب والنوافذ غري محكمة التثبيت تعمل عىل ترسيب التدفئة إىل الخارج يف فصل الشتاء، وميكن تخفيض تكلفة

.التدفئة بنسبة %20 إذا كانت النوافذ واألبواب محكمة الغلق باستخدام أرشطة السد

.ال تستخدم هذا املنتج للصق أي يشء عدا األدوات املذكورة أعاله

 ال تستخدم هذا املنتج يف لصق أو لف أي يشء حول جزء من أجزاء جسم اإلنسان ألنه من املمكن أن يسبب اختناقًا أو

 افتح النافذة وامسح إطار النافذة من الداخل.إصابات

واألسفل واألعىل، وجففه قبل وضع الرشيط الالصق

:املواد املتوفرة يف العلبة

رشيط الصق للسد

 ِقس النافذة ثم قص الرشيط الالصق بالقياس

 املناسب للنافذة )اترك مسافة زائدة عن قياس

.)الجوانب بحدود 1 إنش / 2 سم ونصف
 ستثبت األرشطة عىل جميع جوانب النوافذ،

 فوق الجهة العلوية من النافذة، وعىل قاع الجهة

.السفلية

1

2

:األدوات املطلوبة

محارم ورقية / قطع قامش

مقص

رشيط قياس متوفر يف العلبة

١١ ١٠



.اثِن الرشيط الالصق

أزل الورق لكشف الجزء الالصق

 سيكون من األسهل أن تزيل الجزء الالصق عىل أجزاء وتكمل إزالة الورق يف أثناء وضع رشيط سد الفجوات عىل اإلطار، ألنه

.سيكون هناك أجزاء محدودة من الجزء الالصق مكشوفة يف كل مرة

 ثبت الرشيط الالصق عىل أعىل النافذة

العلوية وأسفل النافذة السفلية

3

4

5

 ضع املثبت الالصق داخل إطار النافذة عىل أن

.إىل الجهة الداخلية ”V“ يشري رأس العالمة

 

 إذا كان سطح النافذة املتحركة غري مستو، ضع

.الرشيط الالصق عىل اإلطار الخارجي

١٣ ١٢



 ضع الرشيط عىل جوانب النافذة مع زيادة

 1 إنش )2 سم ونصف تقريبًا( لتنزلق مع

النافذة، واترك الورق عىل القطعة اإلضافية

 لف الرشيط أسفل اإلطار والتقطه من

.الطرف اآلخر

 أزل الورق عىل القطعة اإلضافية

.واضغطها عىل اإلطار

6

7

8

 انتهى الرتكيب! نافذتك اآلن جاهزة

 تقريبًا لفصل الشتاء. حان الوقت اآلن

.لتثبيت بالستيك النوافذ

 إذا مل تستطع إغالق النافذة متاًما، اعرث

 عىل القطعة من الرشيط التي متنعها

 من اإلغالق، وتأكد أن الرشيط الالصق

 بالكامل مثبت عىل نحو مستٍو عىل

 اإلطار، وإذا مل يكن ذلك ممكًنا أزل

.ذلك الجزء من الرشيط

١٥ ١٤



بالستيك النوافذ
:األدوات املطلوبة

منظف زجاج

محارم ورقية / قطع قامش

مقص

مجفف شعر

رشيط قياس متوفر يف العلبة

ملاذا نحتاج إىل بالستيك النوافذ؟

 يحدث ترسيب التدفئة عرب النوافذ مبا يعادل %30. تقلل صفائح النوافذ العازلة البالستيكية من هذا الترسيب ومن تكلفة

 فواتري التدفئة، وتغطي كل صفيحة نافذة مبقاسات اعتيادية وتوفر ما يصل إىل %25 )لكل 9 نوافذ( من تكاليف التدفئة يف

.كل موسم

 :إذا كان يوجد يف منزلك أكرث من 9 نوافذ، تتوفر عوازل )فروست كينغ( يف األماكن التالية

ذا هوم ديبو - لويز - ترو فاليو - دو إت بست - ووملارت - ميناردز

احفظ البالستيك بعيًدا عن متناول األطفال

ال تضعه عىل جسم اإلنسان لتجنب حاالت االختناق وتوقُّف سري الدورة الدموية

قد يسبب الرشيط الالصق املزدوج تقشري الطالء أو تشققه

منطقة التنظيف والتثبيت الحًقا

قاطع النافذة

 نظف النافذة مبنظف الزجاج وامسح

 القواطع واملنطقة املحيطة بالنافذة

.من الحائط

:املواد املتوفرة بالعلبة

مخفف الحرارة البالستييك

الرشيط الالصق املزدوج

 إذا كان قاطع النافذة مسطًحا حول النافذة،

.ثبت الرشيط الالصق عىل تلك املنطقة

 إذا مل يكن هناك قاطع للنافذة، ثبت الرشيط

.الالصق عىل الحائط مبارشة

1
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 ضع الرشيط الالصق عىل قواطع النافذة أو

.الحائط

.ثبت الرشيط بشكل متقاطع عند الزوايا

2

3

 إذا كانت عتبة النافذة أفقية وبارزة، ضع الرشيط عىل

 سطح العتبة، ولكن تأكد بأن تضع الرشيط بشكل

.متقاطع عند الزوايا

.اضغط عىل الرشيط الالصق بإحكام

 أزل رشيط الورق لتكشف الوجه اآلخر من الرشيط

.الالصق

4

5
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 تأكد من أن حجم الصفائح البالستيكية مطابق

 ملقاس النافذة، ويفضل أن تقيس حجم النافذة

 مفتوحة ثم تضيف 4 إنشات )10 سم تقريبًا(

.لكل طرف

 قص الصفيحة البالستيكية إذا كان

.مقاسها أكرب من الحجم املطلوب

6

7

 ثبت الصفيحة فوق النافذة، ويجب أن تكون أكرب 

 من النافذة بعدة إنشات إضافية عىل الجوانب.

.اضغط البالستيك بحذر يف تلك املنطقة

 اضبط حواف البالستيك بإحكام حول النافذة، واضغط

 البالستيك عىل الرشيط الالصق بقوة عندما تضعه يف

.مكانه النهايئ

8

9
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 استخدم مجفف الشعر إلحكام غلق

 البالستيك، ويجب أال يكون عىل

.البالستيك أية تجاعيد

 قص البالستيك اإلضايف عىل 

.األطراف

عىل احتوائها  عدم  من  للتأكد  الحواف   افحص 

بالرشيط إغالقها  ميكن  صغرية،  حفر  أو   فجوات 

الالصق املرفق بالعلبة

10

11

 انتهى الرتكيب! تغطية النوافذ بالبالستيك يزيد من فعاليتها يف

 مواجهة الربودة يف فصل الشتاء، ولكن ال تنس أن تزيل البالستيك

.يف فصل الربيع
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 يحدث ترسُّب التدفئة بنسبة %30 تقريبًا من خالل النوافذ، ويحدث فقدان التدفئة من خالل الزجاج نفسه ومن حول إطار

 النافذة أيًضا. ترُسِّب النوافذ غري املزودة بالعوازل وذوات اإلطار غري محكم اإلغالق التدفئة وتُحدث تياًرا هوائيًّا يف غرف

.املنزل، ومنع تدفق الهواء وترسيب التدفئة يقلل تكاليف التدفئة ويحافظ عىل ثبات درجات الحرارة الداخلية

:املنتجات التي متنع ترسب التدفئة هي

أرشطة سد فتحات األبواب والنوافذ ينصح بها للمنازل املستأجرة

 سد الفتحات باستخدام األرشطة الالصقة هي عملية تشتمل عىل سد املداخل املفتوحة مثل األبواب والنوافذ والقنوات.

 ويستخدم هذا املصطلح )أرشطة سد الفتحات( لإلشارة إىل املواد املستخدمة يف عمليات الغلق. تهدف هذه العملية إىل
إبقاء الهواء الداخيل يف الداخل، ماّم يوفر الطاقة املستهلكة يف التدفئة ومكيّف الهواء.5

بالستيك النوافذ  ينصح به للمنازل املستأجرة

 يُعدُّ غطاء عزل النوافذ عملية واسعة االنتشار ومنخفضة التكاليف لتحسني عزل النوافذ وتقليل التيار الهوايئ. يتكون من 

 غطاء بالستييك شفاف وكبري الحجم مصمم ليتناسب مع الطرف الداخيل للنوافذ املنزلية ذوات الحجم الشائع، وتتضمن

 العدة املستخدمة يف هذه العملية رشيطًا الصًقا مزدوج األوجه لتثبيت البالستيك حول حواف إطار النافذة، وما إن يثبت

 من جميع األطراف األربعة، يجب أن تُستخدم الحرارة من مجفف الشعر أو أي مصدر آخر لتشدَّ البالستيك فيغلق النافذة
*بإحكام. 6

معجون سد التشققات

 معجون سد التشققات هو مادة مرنة تستخدم لغلق ترسبات الهواء من خالل التشققات والفجوات أو مفاصل األبواب التي

 يقل عرضها عن ربع إنش بني أجزاء املبنى الثابتة واملواد. بالنسبة لألجزاء املتحركة مثل األبواب والنوافذ املستخدمة يوميًّا،
فإن أرشطة سد األبواب والنوافذ هي املادة املثىل لالستخدام.7

الستائر العازلة ينصح به للمنازل املستأجرة

 تساعد املظالت واأللواح والستائر العازلة عىل وقف التيارات الهوائية وحجب الشمس، وتحوي الستائر الحرارية واألحجبة

 العازلة بطانًة خلفية تشكل حاجزًا عىل النوافذ مينع ترسُّب الربودة إىل الداخل. تُستخدم هذه العوازل عىل مدار العام
وتساهم يف خفض فواتري استهالك الطاقة.8

قد ينتج عن إزالة الرشيط الالصق تشقق الطالء حول النوافذ*

يجب أن تستأذن مالك املنزل األصيل عند استخدام معجون سد التشققات إذا كنت مستأجرًا**

أرشطة سد فتحات النوافذ

بالستيك النوافذ

الستائر العازلة

سد الفتحات + الفجوات

خارجية + داخلية

النوافذ
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متوفرة يف الصندوق صفحة 10

فروست كينغ

E/O 7/8 in. x 17 ft. Self-Adhesive V-Seal Weatherstrip

V النوع: بالستيك للغلق

دواعي االستخدام: غلق خارجي لتسوية الفجوات حول النوافذ غري محكمة الغلق

الرتكيب: رشيط خارجي

 ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 3.97 دوالر لكل نافذة

منتجات أخرى

Frost King 

E/O 1/2 in. x 17 ft. White Tubular Vinyl Gasket

النوع: أنبوب الفينيل

.دواعي االستخدام: يغلق منافذ التيار الهوايئ حول النوافذ غري املركبة بإحكام أو املعطوبة

الرتكيب: مسامر / مسامر صغري / صمغ / دبوس كباسة

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 3.57 دوالر لكل نافذة

Frost King

3/8 in. x 5/16 in. x 20 ft. White Weatherseal

النوع: رشيط الصق مطاطي رغوي

دواعي االستخدام: سهولة الرتكيب، طويل األمد، قابل للغسل، مرن يف غلق النوافذ غري املركبة بإحكام

الرتكيب: رشيط الصق خارجي

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 8.87 دوالر لكل نافذة

متوفر يف الصندوق صفحة 16

Frost King

E/O Indoor Window Insulation Kit )9 per Pack or 4 per Pack(

النوع: عازل بالستييك للنوافذ

دواعي االستخدام: صفائح منفردة مسبقة القص لتسمح بسهولة الرتكيب للنوافذ ذات املقاس االعتيادي 68 إنش يف 42 إنش

الرتكيب: رشيط الصق خارجي + مثبت حراري

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو أدوات مامثلة يف لويز

السعر: 1.50 دوالر لكل نافذة

 منتجات أخرى

داك

غطاء التثبيت 10 عبوات

النوع: عازل النوافذ البالستييك

 دواعي االستخدام: تسمح الصفائح الكبرية بقصها لتناسب عدة قياسات للنوافذ يف حال كانت النافذة أصغر من املقاس

.املعياري

الرتكيب: رشيط الصق خارجي + تثبيت حراري

)ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو )أدوات مامثلة يف لويز

السعر: 1.10 دوالر لكل نافذة

3M

62 in. x 84 in. Clear Plastic Indoor Window Kit

النوع: عازل نوافذ بالستييك

 دواعي االستخدام: صفائح منفصلة مسبقة القص تسمح برتكيب أسهل عىل جوانب األبواب املنزلقة أو النوافذ قياس 3 إنش

يف 5 إنش

الرتكيب: رشيط الصق خارجي + مثبت حراري

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو أدوات مامثلة يف لويز

السعر: 2.50 دوالر لكل نافذة

بالستيك النوافذ أرشطة سد فتحات األبواب والنوافذ
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املنتجات

جي إي

سيليكون ممتاز قابل للتلوين 10.1 أونصة اللون األبيض

 دواعي االستخدام: مناسب لالستخدام عىل النوافذ واألبواب والفتحات الجانبية وإطارات النوافذ وملء الفجوات ملنع فقدان

الحرارة ويتوفر بعدة ألوان

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 8.22 دوالر

داب

معجون أكريلييك التكس مع سيليكون 10.1 أونصة اللون برونزي غامق

 دواعي االستخدام: مناسب لالستخدام عىل النوافذ واألبواب والفتحات الجانبية وإطارات النوافذ وملء الفجوات ملنع فقدان

الحرارة ويتوفر بعدة ألوان

ميكنك رشاؤه من: أمازون

السعر: 3.05 دوالر

املنتجات

سامرت شري

ستارة نافذة 63 إنش من الفويل العازل

النوع: ستائر عازلة

 دواعي االستخدام: تخفف الستائر من التيارات الهوائية داخل املنزل يف فصل الشتاء ومتنع ترسب حرارة الشمس يف فصل

.الصيف. تساعد الستائر التي تحدد قيمة العزل يف إبقاء املنزل دافئًا يف فصل الشتاء

ميكنك رشاؤه من: بد باث أند بيوند

السعر: 9.99 دوالر

 ثريمالوجيك

ستارة للنوافذ

النوع: بطانة عازلة للستائر

دواعي االستخدام: يزيد هذا املنتج من قيمة العزل للستائر املوجودة مسبًقا

ميكنك رشاؤه من: أمازون

السعر: 20.29 دوالر

Blinds.com

املظلة االقتصادية العازلة

النوع: مظلة عازلة للنوافذ

 دواعي االستخدام: للنوافذ ذات التصميم الغريب، ميكنك طلب مظلة شمسية تعمل بشكل أفضل من الستارة العادية. يُعدُّ

.هذا املنتج من أغىل االختيارات مع فعالية مرتفعة يف العزل

blinds.com :ميكنك رشاؤه من

السعر: 57 دوالر عىل األقل لكل نافذة

الستائر العازلة معجون سد التشققات
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أرشطة سد النوافذ واألبواب

سّدادات األبواب / مانعات التيار الهوايئ

 تُفَقد الحرارة حول إطارات األبواب مثل النوافذ ومن خالل املسافة املفتوحة أسفل الباب، وأفضل طريقة ملنع هذا الترسيب

.هي غلق هذه املسافات املفتوحة، ويقلل ذلك من فواتري التدفئة ويحافظ عىل ثبات درجات الحرارة داخل املنزل

:املنتجات التي متنع ترسب الحرارة هي

سدادات األبواب تصلح للمنازل املستأجرة

 سدادة الباب هي قطعة صغرية من البالستيك أو املطاط ملحقة بوصلة أملنيوم وتناسب املسافات املفتوحة أسفل األبواب.

 تعمل عىل غلق ترسب الربودة ومنع هبوب التيارات الهوائية من أسفل الباب، ومتتلك سدادات األبواب القدرة عىل حامية

 املنزل من التيارات الهوائية والرطوبة والحرشات الخارجية. إن حامية املنزل من التيارات الهوائية ودرجات الحرارة املنخفضة
يف الخارج يوفر الطاقة ويخفض فواتري التدفئة بنسبة 9.10%

مانعات التيار الهوايئ تصلح للمنازل املستأجرة

 مانعة التيار الهوايئ هي قطعة طويلة ورقيقة توضع أسفل الباب ملنع حركة الهواء بني املسافات. وظيفتها مامثلة لوظيفة
سدادات األبواب وميكن استبدالها بسدادة الباب يف حال عدم إمكانية تركيب سدادة الباب.10

الرشائط الالصقة لسد الفجوات تصلح للمنازل املستأجرة

 سد الفجوات هي عملية غلق منافذ الهواء الصغرية مثل األبواب والنوافذ والقنوات املتصلة بها، والهدف من عمليات سد
الفجوات هو املحافظة عىل الهواء الداخيل وبالتايل املحافظة عىل الطاقة الحرارية ودرجة التكييف.11

األبواب
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املنتجات

فروست كينغ

سدادة قامشية ملنع التيارات الهوائية

.دواعي االستخدام: بسيط ورخيص الثمن وال يحتاج إىل تركيب ومينع دخول التيارات الهوائية من أسفل الباب

نفس العلبة يف متجر لويس )ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو(

السعر: 7.88 دوالر لكل باب

مورغان هوم

حامية من التيارات الهوائية مصنوعة من الصوف الصلب

.دواعي االستخدام: بسيط ورخيص الثمن وال يحتاج إىل تركيب ومينع دخول التيارات الهوائية من أسفل الباب

ميكنك رشاؤه من: بيد باث أند بيوند

السعر: 9.99 دوالر لكل باب

فروست كينغ

وسادة ملنع التيارات الهوائية مصنوعة من األملنيوم، لون بني، قياس 1.25 إنش يف 36 إنش

.دواعي االستخدام: بسيط ورخيص الثمن وال يحتاج إىل تركيب ومينع دخول التيارات الهوائية من أسفل الباب

الرتكيب: يُثبت باالنزالق أسفل الباب

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 7.97 دوالر لكل باب

متوفرة يف الصندوق صفحة 6

فروست كينغ

سدادة باب من الفينيل

.دواعي االستخدام: متأل ¾ الفجوة بني قاع الباب والعتبة

الرتكيب: مفك براغي

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 6.48 دوالر لكل باب

منتجات أخرى

فروست كينغ

سدادة باب سفلية بيضاء من األملنيوم مع مقشة، قياس 2 إنش يف 36 إنش

.دواعي االستخدام: فرشاة سفلية ملنع الخدوش عىل األرضية

الرتكيب: مفك براغي

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 10.72 دوالر لكل باب

مانعات التيار الهوايئ سدادات األبواب
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املنتجات

فروست كينغ

النوع: أنبوب فينيل، أبيض، قياس 0.5 إنش يف 17 قدم

Type: Tubular Vinyl

.دواعي االستخدام: يغلق منافذ التيار الهوايئ حول األبواب غري املركبة بإحكام أو املعطوبة

الرتكيب: مسامر / مسامر صغري / صمغ / دبوس كباسة

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 3.57 دوالر لكل باب

فروست كينغ

النوع: رشيط الصق مطاطي رغوي، أبيض، قياس 3/8 إنش يف 5/16 إنش يف 20 قدم

Type: Rubber Foam Tape

.دواعي االستخدام: سهل الرتكيب وطويل األمد وقابل للغسل ومرن يف غلق األبواب املركبة بغري إحكام

الرتكيب: رشيط الصق

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 8.87 دوالر لكل باب

فروست كينغ

رشيط الصق مطاطي مع وسادة بوجه مثلَّم

النوع: رشيط مطاطي رغوي

.دواعي االستخدام: سهل الرتكيب وطويل األمد وقابل للغسل ومرن لألبواب غري املُحكمة مع ضامن ملدة عرش سنوات

الرتكيب: رشيط الصق

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 16 دوالر لكل باب

 األرشطة الالصقة لسد فتحات النوافذ

٣٥ ٣٤



عازل املقبس

رذاذ رغوي

غطاء املقبس

 إن املسافات خلف املقابس الكهربائية ومفاتيح اإلضاءة هي األقل عزلة للحرارة يف الحائط، وكان شائًعا جًدا هبوب التيارات

 الهوائية الباردة من املقابس يف املنازل القدمية وخاصة يف الحوائط الخارجية. قد ال يبدو هذا بغاية األهمية ولكن أي

ر أن نحو 2 - %4 وسطيًا من فقدان الحرارة يحدث من  ترسيب للهواء قد يرفع من تكاليف التدفئة يف فصل الشتاء، ويقدَّ

.خالل املقابس الكهربائية ومفاتيح اإلضاءة

املنتجات التي متنع فقدان الحرارة هي:

عوازل املقابس تصلح للمنازل املستأجرة

 عوازل املقابس هي قطع مسطحة من الفلني الصلب تُركَّب خلف غطاء املقبس لتخفيض ترسيب الحرارة من خالله وميكنك

تركيبه يف مفاتيح اإلضاءة كذلك

رذاذ الرغوة

 يأيت رذاذ الرغوة يف علبة معدنية وهو رذاذ عازل ميكن رشه خلف أغطية املقابس لتقليل ترسيب الحرارة من خاللها وميكن
استخدامه أيًضا يف مفاتيح اإلضاءة.*12

يجب أن تستأذن مالك املنزل األصيل قبل استخدام رذاذ الرغوة إذا كان املنزل مستأجرًا *

املقابس الكهربائية
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املنتجات

تاتش أن فوم ماكس

رغوة توسعية مخصصة لسد الفتحات - 12 أونصة

 دواعي االستخدام: تعمل هذه الرغوة الفائقة التوسع عىل خلق طبقة مقاومة للربودة والهواء ومتنع مرور الهواء والحرشات.

.إن الرذاذ الرغوي العازل ماكسفيل مناسب جدا مللء الفجوات والتشققات وميكن استعامله داخليًّا وخارجيًّا

ميكنك رشاؤه من: دوالر جينريال

السعر: 4.95 دوالر للحجم 12 أونصة

جريت ستاف

رغوة عازلة لسد الفتحات الكبرية - 16 أونصة

 دواعي االستخدام: ميأل هذا املنتج الفجوات التي يزيد حجمها عىل إنش واحد ومينع مرور الهواء، وهي رغوة قابلة للصبغ

 وميكن صقلها، مكونة من مادة البويل يوريثني وتناسب جميع أنواع املواد مثل الخشب والجبس واملعدن والحجارة والزجاج

.والبالستيك

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 5.25 دوالر للحجم 16 أونصة

لوكتايت

رغوة عازلة لسد الفتحات

 دواعي االستخدام: يعد هذا املنتج من أفضل العوازل، وميكن استخدامه يف عدة أغراض مثل منع ترسيبات الهواء والرطوبة

.)والحرشات. ميكن استخدامه يف املشاريع الداخلية والخارجية وهو قابل للصبغ والصقل )ويعالج اللون األبيض

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 5.78 دوالر للحجم 12 أونصة

متوفر يف الصندوق صفحة 2

فروست كينغ

مجموعة واحدة من مفاتيح املقابس وغطاء للحائط للزينة

)قطعة 14(

.دواعي االستخدام: مينع ترسب الحرارة من خالل املقابس غري محكمة العزل يف املسافات املفتوحة يف الحائط

الرتكيب: مفك براغي

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 2.28 دوالر

رذاذ الرغوة عوازل املقابس
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 تعمل أنابيب املياه غري املعزولة عىل تبديد حرارة املياه إىل خارج األنبوب مام يؤدي إىل رفع تكاليف الفواتري للمياه

 الساخنة، وتعدُّ أنابيب املياه املعزولة طريقة غري مكلفة لخفض تكاليف التدفئة والحفاظ عىل فواتري الطاقة والتي توفر من

 3 إىل 4 % كل عام. تعمل األنابيب املعزولة عىل زيادة درجة حرارة املياه من 2 إىل 4 درجات فهرنهايت مام يسمح بخفض

 إعدادات درجات الحرارة للمياه الساخنة، وهذا يعني أيًضا أنك لن تضطر إىل انتظار تدفئة املياه الستخدامها يف االستحامم

 أو وضع صنبور مياه يساعد عىل املحافظة عىل املاء. ليس هناك رضورة إلجراء أعامل صيانة كبرية لعزل األنابيب، وينصح

.برتكيب عازل ألنابيب املياه عند تركيبها يف مرحلة البناء

:املنتجات التي متنع ترسب الحرارة

)عازل أنابيب املياه )يصلح للمنازل املستأجرة

 عازل أنابيب املياه عادة ما يكون أنبوبًا مصنوًعا من الفلني العازل يركب حول األنبوب، وعادة ما تُستخدم عوازل األنابيب

 الداخلية للمحافظة عىل درجة حرارة املياه يف األنابيب وتخفيض تكاليف الطاقة، يف حني تُستخدم عوازل األنابيب الخارجية

 ملنع تجمد األنابيب وانفجارها خارج املنزل أو يف األماكن غري الدافئة يف املنزل. عند رشائك لعازل أنابيب املياه، ِقس قطر

.أنبوب املياه يف منزلك حتى تعرف الحجم املناسب يف املحل، وكلام زادت سامكة الفلني، كان العزل أفضل

رذاذ الرغوة

 يأيت رذاذ الرغوة يف علبة معدنية وهو رغوة قابلة للرش ميكن استخدامها داخل الفجوات يف الحائط التي تحفر ملرور

*.األنابيب مام يؤدي إىل خفض مرور الحرارة من الداخل إىل الخارج

.يجب أن تستأذن مالك املنزل األصيل قبل استخدام رذاذ الرغوة إذا كان املنزل مستأجرًا **

أنابيب املياه

أنبوب العزل

األنابيب الداخلية

رذاذ الرغوة

األنابيب الخارجية
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املنتجات

منتجات البناء إم دي

عدة عزل أنابيب، قياس 3/8 إنش يف 3/4 إنش يف 6 أقدام

 دواعي االستخدام: مَينع الرشيط العازل من فقدان الحرارة أو اكتسابها للمساهمة يف الحفاظ عىل الطاقة، باإلضافة إىل

.إيقاف التكثيف عىل األنابيب الباردة ملنع تلف املياه، وهو سهل الرتكيب

الرتكيب: الصق ذايت

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 1.92 دوالر لكل 6 أقدام

إيفربيلت

عازل رغوي لألنابيب، قياس 3/4 إنش يف 6 أقدام

)متوفر يف عدة أحجام(

.دواعي االستخدام: ملنع تجمد أنابيب املياه بطريقة اقتصادية وموفرة للطاقة استخدم عوازل الفلني ذاتية السد

الرتكيب: الصق ذايت

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

.السعر: 2.63 دوالر لكل 6 أقدام

إيفربيلت

  عازل أنابيب مطاطي مخصص للكوع )الزاوية(، قياس 3/4 إنش

)متوفر يف عدة أحجام(

 دواعي االستخدام: يساعد العازل املطاطي قياس ¾ إنش عىل املحافظة عىل الطاقة وحامية األنابيب النحاسية والحديدية

.من التجّمد أو التكثف

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 5.53 دوالر

املنتجات 

تاتش أن فوم ماكس

رغوة توسعية مخصصة لسد الفتحات - 12 أونصة

 دواعي االستخدام: تعمل هذه الرغوة الفائقة التوسع عىل خلق طبقة مقاومة للربودة والهواء ومتنع مرور الهواء والحرشات.

.إن الرذاذ الرغوي العازل ماكسفيل مناسب جدا مللء الفجوات والتشققات وميكن استعامله داخليًّا وخارجيًّا

ميكنك رشاؤه من: دوالر جينريال

السعر: 4.95 دوالر للحجم 12 أونصة

جريت ستاف

رغوة عازلة لسد الفتحات الكبرية - 16 أونصة

 دواعي االستخدام: ميأل هذا املنتج الفجوات التي يزيد حجمها عىل إنش واحد ومينع مرور الهواء، وهي رغوة قابلة للصبغ

 وميكن صقلها، مكونة من مادة البويل يوريثني وتناسب جميع أنواع املواد مثل الخشب والجبس واملعدن والحجارة والزجاج

.والبالستيك

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 5.25 دوالر للحجم 16 أونصة

لوكتايت

رغوة عازلة لسد الفتحات

 دواعي االستخدام: يعد هذا املنتج من أفضل العوازل، وميكن استخدامه يف عدة أغراض مثل منع ترسيبات الهواء والرطوبة

.)والحرشات. ميكن استخدامه يف املشاريع الداخلية والخارجية وهو قابل للصبغ والصقل )ويعالج اللون األبيض

ميكنك رشاؤه من: هوم ديبو

السعر: 5.78 دوالر للحجم 12 أونصة

رذاذ الرغوةعزل األنابيب
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