
 

 



 وقص کیسً خُاب

کیل میدٌد.ترای کٌُىُردان کیسً خُاب وقص مٍمی از سیستم خُاتیدن در کُي را تط -  

کیسً خُاب مٍمتریه َسیلً ضة ماودن در کٌُستان است. -  

گاٌی سالمت َ زودگی کٌُىُرد تً طُر مستقیم تستگی تً کارایی کیسً خُاتص دارد. -  

ی از ویازٌای حیاتی اوسان است،تً َیژي ترای تجدید قُای یک کٌُىُرد.خُاب یک -  

 

 آیا کیسً خُاب از خُدش گرما تُلید میکىد؟؟؟

 جُاب مىفی است

 

شهای کیغَ خْاب تْعظ هْاد ػایك کَ دس تیي آى لشاس داسد ّ تاػث حثظ ُْا دس تیي آى هیؾْد تَ ّخْد هی آیذ.گ -  

ػایمی تشای ُْای گشم داخل ّ ُْای عشد تیشّى اعت. ایي الیَ -  

اؽذ تغتگی تَ همذاس هْاد ػایك )ضخاهت،یا لاتلیت پف ایٌکَ ُش کیغَ خْاب چمذس هی تْاًذ دس گشم ًگَ داؽتي تذى هؤثش ت -  

 کشدى آى( ّ اعتیل کیغَ خْاب داسد.

اسد ّ تا رخیشٍ کشدى گشهای تذى خْدهاى ایفای ًمؼ هی کٌذ.دس ّالغ کیغَ خْاب گشها ًذ -  

 هْاد ػایك دسّى کیغَ خْاب

دس کیغَ خْاب ُای کٌُْْسدی ّخْد داسد:دّ ًْع هادٍ ػایك  -  

الیاف  - هصٌْػی  

  پش  -

ّ اؽکاالت خْد ُغتٌذ.ُشکذام اص آًِا داسای خْتی ُا  -  

 

 همایغَ

 

پش گشم تشیي،عثکتشیي،لاتل فؾشدٍ ؽذى تشیي ّ لْکظ تشیي هادٍ ػایك اعت . -  

اؽکاالت پش ؽاهل لیوت تاال ّ اص دعت دادى خاصیت گشهائی  -  

 دس صْست خیظ ؽذى اعت.

پش تشای غاص عفیذ اعت.تِتشیي  -  

 



 

 

الیاف هصٌْػی تغیاس اسصاًتش تْدٍ ّ دس صْست خیظ ؽذى تا حذی خاصیت  -  

 گشهائی خْد سا حفظ هی کٌذ.

کیغَ خْاب پشاؽکاالت آى ایٌغت کَ لاتلیت فؾشدٍ ؽذى کوتشی داسد ًّغثت تَ  -  

اص پش اعت دس ًتیدَ تیؾتش گشها اص دعت هیذُذ.عٌگیي تش اعت،لاتلیت پف کشدى آى کوتش    

 

 دسخَ تٌذی دها

          

حذ الل  -  

Comfort - ساحت     

      Extreme   - حذ اکثش  

 

 

 

 

 

(-51،  -2، + 3،حذاکثش تَ تاصاس ػشضَ هی ؽًْذ.) هثال: کیغَ خْاب ُا تا عَ دهای حذالل،ساحت -  

کثش اص عشها اریت ًّضدیک تَ دهای حذا دسخَ هٌاعة اعت ّ ًضدیک تَ دهای حذ الل اص گشها –51دسخَ تا + 3یؼٌی تشای دهای  -

خْاُیذ ؽذ ّ دس دهای حذاکثش تٌِا اص یخ صدى اًذاهِای تذى خلْگیشی هی کٌذ ّؽوا خْاب خْتی دس ایي دها ًخْاُیذ داؽت.   

عْس یمیي تِتشیي ّ هٌاعة تشیي کیغَ خْاب تشای کٌُْْسداى اص ًْع پش اعت ُّش چَ دسصذ کشک آى تیؾتش تاؽذ اصغالحأ تَ  -

 عثکتش ّ تا دّام تش هیثاؽذ.

 

ین هِن اعتدهای کیغَ خْاتی کَ تَ کٍْ هی تش  

 

تایذ کیغَ خْاتی سا تا خْد تَ تشًاهَ تثشین کَ هٌاعة دهای فصل تاؽذ. -  

کیغَ خْاب ُای صهغتاًی عٌگیي تش ّ حدین تش ُغتٌذ. -  

کیغَ خْاب ُای تاتغتاًَ دس صهغتاى تاػث عشد ؽذى خْاُذ ؽذ. -  
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 دس صذ پش ّعالَ

ْد.پش ّ عالَ تیاى هیؾ %هیضاى پشهْخْد دسکیغَ خْاب تَ صْست  -  

آى عالَ پش اعت. % 22آى کشک ّ % 02یؼٌی  02-22تشای هثال  -  

  

 

 

 

 

 

  

شها یا گشها کٌیذػْاهلی کَ تاػث هی ؽًْذ ؽوا دسّى کیغَ خْاب احغاط ع  

عْخت ّ عاص دسًّی ُش تذى -  

دسخَ حشاست هحیظ -  

خیظ یا خؾک تْدى کیغَ خْاب -  

اعتفادٍ اص صیش اًذاص ػایك -  

ؾاد تْدى تیؼ اص اًذاصٍ کیغَ خْابتٌگ یا گ -  

ًگَ داسی تذ اص کیغَ خْاب  -  

بپْؽیذى لثاط صیاد دس کیغَ خْا -  

 

 ّیژگی ُا

 

 

 

 

 

 



داسای کالٍ خْب تاؽذ ّ توام عش ؽوا سا تپْؽاًذ تا گشهای تا اسصػ ؽوا سا حفظ کٌذ ّ تتْاًیذ ساحت تٌفظ کٌیذ. -  

لغوت یمَ کیغَ خْاب تایذ دّس گشدى ؽوا سا تخْتی تپْؽاًذ تا هاًغ اص خشّج گشهای تذى تَ تیشّى ؽْد. -  

صیپ ُای تلٌذ ّسّد ّ خشّج تَ کیغَ خْاب سا ساحت تشهیکٌذ. -  

یک صتاًَ عشتا عشی تش سّی صیپ ُا داؽتَ تاؽذ تا ُْای گشم اص لغوت صیپ ُا خاسج ًؾذٍ ّ ُْای عشد ّاسد ًگشدد. -  

 

 اًذاصٍ کیغَ خْاب

خیلی هِن اعت کیغَ خْاب اًذاصٍ تذى ؽوا تاؽذ. -  

ًثایذ خیلی ػشیض ، تلٌذ ، تٌگ یا کْتاٍ تاؽذ. -  

کیغَ خْاب ُای خیلی ػشیض ّ تلٌذ تش اص لذ ؽوا کوی عٌگیي تش ُغتٌذ. -  

اُیذ ؽذ.اگش تٌگ یا لذ آى کْتاٍ تاؽذ تاػث فؾشدٍ ؽذى الیَ ػایك دس ًماط تٌگ هیؾْد ، ػولکشد آى دچاس اختالل ؽذٍ ّ عشد خْ -  

 

 

 

 

 

 

 

دس صْست ًیاص تتْاًیذ کفؼ،دعتکؼ یا ظشف آتتاى فؼالیتِای صهغتاًی کیغَ خْاب خْد سا کوی تلٌذ تش اص لذ خْد تخشیذ تا تشای  -

سا تَ داخل فضای اضافی آى تثشیذ کَ تا صثح یخ ًضًذ ّ ُشگاٍ خْاعتیذ چٌیي کاسی اًدام دُیذ آًِا سا داخل یک کیغَ  پالعتیکی 

 گزاؽتَ تا کیغَ خْاتتاى کثیف ًؾْد.

 

 اگشدس کیغَ خْاب احغاط عشها کشدین . . .

دسّى کیغَ خْاب تاػث فؾشدٍ ؽذى الیَ ػایك ؽذٍ ّ عشد خْاُین ؽذ،اگش دس کیغَ خْاب احغاط عشها  )لثاط خیلی صیاد( پْؽیذى -

ب خْد سا پش اص آب گشم یا خْػ  کشدین تِتش اعت لثاعِای اضافَ سا هاًٌذ پتْ سّی خْد تیٌذاصین ّ یا ایٌکَ هیتْاًین تغشی فلضی آ

 کشدٍ ّتا خْد تَ دسّى کیغَ خْاب تثشین،ایي کاس تاػث گشم تش ؽذى دسّى کیغَ خْاب خْاُذ ؽذ.

 

 

 

 

 



 لْاصم اضافی

هؼوْاًل ُوَ کیغَ خْاب ُا داسای یک کیغَ ضذ آب -  

تشای حول هیثاؽٌذ،کیغَ خْاب ُای پش تایذ تا دلت دس   

کیغَ ُای ضذ آب حفظ گشدًذ.   

ُن هیتْاى اعتفادٍتشای ایي کاس اص کیغَ ُای ًایلًْی  -   

کشد.   

 

 

تؼضی اص تْلیذ کٌٌذگاى یک آعتشی اضافَ ُن  تَ ُوشاٍ کیغَ خْاب ػشضَ هیکٌٌذ کَ ّخْد آى تاػث ًگِذاسی تیؾتش دهای تذى ّ  -

ًّی هی ؽْد ًّیاص تَ ؽغتؾْی آى کوتش خْاُذ ؽذ.چٌذ دسخَ گشهتش ؽذى دسّى آى هیؾْد،ُوچٌیي هاًغ ًفْر چشتی تذى تَ آعتش دس  

اها تایذ گفت ّخْد ایي کیغَ کوی تاػث افضایؼ حدن ّ ّصى کیغَ خْاب هی ؽْد. -  

 

 ًکاتی دس هْسد خشیذ ّ ًگِذاسی کیغَ خْاب

دس اًتخاب ًْع،خٌظ ّ ؽکل کیغَ خْاب دلیك تاؽیذ ّ حتوًا اص افشاد تا تدشتَ کوک تگیشیذ. -  

ک عشهایَ گزسای خذی اعت ّ تا همذاسی هشالثت هیتْاى آًشا تشای عالِا حفظ کشد. خشیذ کیغَ خْاب ی -  

ی اعت ّ ُش کیغَ خْاب حذّد دٍ عال تشای ؽوا کاس هی کٌذ.خشیذ کیغَ خْاب هغتلضم تْدخَ عٌگیٌ -  

ا تکاس تثشیذ،کاسخاًَ ای کَ آًشا تْلیذ کشدٍ هغلوًا تِتش هی داًذ کَ ُویؾَ تْصیَ ُای  تْلیذ کٌٌذٍ دس هْسد ًگِذاسی ّ ؽغتؾْ س -

 چگًَْ تایذ اص آى هشالثت کشد. 

تؼ ّخْد داسد خیلی هشالة کیغَ خْاب خْد تاؽیذ.دس خایی کَ آ -  

کٌیذ،آًشا کٌاس اتاق یا داخل کوذ آّیضاى کشدٍ ّ یا ًگِذاسی کٌیذ ،  اص آى دس تشًاهَ ًیغت تَ صْست تاص ُویؾَ ّلتی کیغَ خْاتتاى -

فؾشدٍ ؽْد آسام لْلَ کٌیذ ّ دس خای هٌاعثی تگزاسیذ،ایي کاس ٌُگاهی کَ هحل هٌاعثی تشای آّیضاى کشدى ًذاسیذ هٌاعة تذّى ایٌکَ 

  اعت.

شی  کٌیذ،ًماط چشک ّ کثیف سا تا ؽغتؾْی عغحی ّتْعظ هْاد پاک  کٌٌذٍ تا اعتفادٍ اص یک آعتش دسًّی اص چشک ؽذى آى خلْگی -

  هداص تویض کٌیذ.

 

 

 

 

 



 کیغَ خْاب + صیش اًذاص

تایذ داًغت حتی تِتشیي کیغَ خْاب دًیا ُن -  

تذّى ّخْد صیش اًذاص اص خٌظ اعفٌح یا اص ًْع   

تادی ًوی تْاًذ ها سا گشم کٌذ.   

اعتفادٍ اص صیش اًذاص هاًغ اص ًفْر عشهای صهیي یا تشف تَ تذى -  

ؽوا هی ؽْد.   

اگش تذّى صیش اًذاص ُغتیذ تایذ دس اًتظاس ؽثی عشد تاؽیذ،ّلی هی تْاى اص لثاط ُای -  

یگش لْاصم ػایك تَ ػٌْاى صیش اًذاص اعتفادٍ کشد.اضافَ ، کْلَ پؾتی ، عٌاب ّ د   

 

 ؽة هاًی دس کیغَ خْاب تذّى چادس

ٌُگاهی کَ لصذ داسیذ ؽة سا صیش آعواى صاف دسّى کیغَ خْاب عپشی کٌیذ تِتش اعت دس هغیش تاد عْسی کَ پاُایتاى سّ تَ  -

 تاد اعت تخْاتیذ،دس ایي حالت تاد دس اعشاف ؽوا هی ّصد ّ حالت ؽوا هاًٌذ تاد ؽکي ػول هی کٌذ.

ُوچٌیي هیتْاًیذ دس صْست اهکاى کْلَ پؾتی خْد سا خالی کشدٍ  ّ اص سّی کیغَ خْاب پاُایتاى سا دسّى آى فشّ کٌیذ تا تَ  -

 ػٌْاى هاًؼی دس هماتل تاد ػول کٌذ.

 

 استفاع یک ّ ًین هتشی چیغت؟

 6ؽة ّ دس دسخَ گشهتش  51سّص دس استفاع یک ًّین هتشی اص عغح صهیي کَ دها عٌح دس دعت هاعت عغح صهیي هی تْاًذ دس  -

اص دهایی کَ دهاعٌح ًؾاى هیذُذ تاؽذ .تش دسخَ عشد  0 تا  

 

          

 

 



 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


