ការណែនាំអាំពីប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ការបប្រើថាមពលប្រករបោយភាពឆ្លាតវៃ
(រដូ ៃរងារ)
មុនពេលឈានចូ លរដូ វពដៅ សូ មទាក់ទងអ្ន កព ៉ៅ ការជំនាញ

ការបប្រើថាមពលប្រករបោយភាពឆ្លាតវៃ (រដូ ៃបដៅ)

ពៅអ្ំឡ
ុ ងរដូ វពដៅ ៖



ឱ្យផ្ៅ ល់ពសវា ដូ ចខាងពរកាម ៖
 ប្ដ ូរតរមងឡកព ៅ

ពៅឆ្ងាយេ៊ីផ្ទេះពលើសេ៊ី 4 ពម្អ៉ៅង

 សម្អាត និងដាក់ពរប្ងរំអ្ិល ឧប្ករណ៍ដដលពរប្ើហ្គាស
 លលតរមូវករមិតដំពណើរការម្អ៉ៅសុ៊ីនដុតកព ៅ
 រតួ តេិនិតយឧប្ករណ៍ប្ដ ូរកព ៅ ដរកងម្អនស្ននមពរប្េះ ពរចេះ និងសំណឹក
 រតួ តេិនិតយរនធ ខ្យល់ និងប្ំេង់ទ៊ីប្ ដរកងម្អនការកកសទ េះ
 រតួ តេិនិតយរប្េ័នធខ្យល់ពចញចូ ល លនឧប្ករណ៍ពរប្ើហ្គាស

 រតួ តេិនិតយអ្ណ្ដៅតព្ល ើងេណ៌ពខ្ៀវប្ព្ឆ េះ ពដាយឧប្ករណ៍ពរប្ើហ្គាស
ពៅអ្ំឡ
ុ ងរដូ វរររ ៖



កំណត់ដទរម៉ៅូ ស្នៅតចពនាលេះ 65-70 ដឺពរក ពេលពៅផ្ទ េះ និងរតឹម 58 ដឺពរក ពៅពេលពៅឆ្ងាយេ៊ីផ្ទេះ
កនុងរយៈពេល ពលើសេ៊ី 4 ពម្អ៉ៅង








ដំពឡើងដទរម៉ៅូ ស្នៅតដដលអាចដំពណើរការពដាយម្អនកមម វ ិធ៊ីកំណត់បន
ប្ិទរនធ និងទាារពៅកនុងប្នទ ប្់ ដដលមិនពរប្ើរបស់













ប្ិទប្ងអ ួចពៅពេលលងា ពដៅខាលំង និងពប្ើកប្ងអ ួចពៅពេលយប្់ ពដើមប៊ីឱ្យខ្យល់រតជាក់ប្ក់ចូល
ឆ្ងប្់ចមា ិនអាហ្គរពៅពេលលងា ឬ ពរប្ើចង្ក្រានអាំងស្នច់ ដដលពរប្ើហ្គាស
ពរប្ើផ្លិត/ករារ ពដើមប៊ីប្ពងា ើតចលនាខ្យល់
ពរប្ើវាង
ំ នន រនាំង សំយាប្ និងមល ប្់ព

ើ ពដើមប៊ីបំងេនល ឺលងា

ពប្ើទាារ និងប្ងអ ួច ពៅពេលម្អនខ្យល់ប្ក់ ពដើមប៊ីឱ្យខ្យល់ចូលកនុងផ្ទ េះ
ប្ិទពររឿងអ្រា ិសន៊ី និងអ្ំេូលព្ល ើងទា ំងអ្ស់ ពៅពេលមិនពរប្ើរបស់
លាងចានពៅពេលយប្់
ពជៀសវាងពរប្ើរបស់ទឹកពរចើនអ្ំឡ
ុ ងពេលមម្អញឹក
ប្ដ ូរតរមងអាងទឹក រប្តិប្តត ិការពបសសម្អាត និងតរមងសប៉ៅ ពៅពរដពម្អ៉ៅងមម្អញឹក
ររប្អាងទឹក ឬ សប៉ៅ ពៅពេលមិនពរប្ើរបស់
ដាំពដើមព

ើធំៗ ចំនួនេ៊ីរពដើមពៅខាងលិចផ្ទ េះ និងដាំពដើមព

ើមួយពដើមពទៀត

ពៅខាងពកើតផ្ទ េះ រប្ស់ពលាកអ្ន ក

កំណត់ស៊ីតុណាភាេម្អ៉ៅសុ៊ីនទឹកពដៅរតឹម 120 ដឺពរក
ដំពឡើងឧប្ករណ៍កំណត់កម្អលំងលំហូរទឹកពៅកបលទឹកផ្កា

កំណត់ដទរម៉ៅូ ស្នៅតរតឹម 78 ដឺពរក ឬ ខ្ព ស់ជាងពនេះ និង 85 ដឺពរក ឬ ខ្ព ស់ជាងពនេះ ពៅពេល

ូ ក និងកបលរ ូប ៊ីពណ

ពរប្ើម្អ៉ៅសុ៊ីនពបករក់ និងម្អ៉ៅសុ៊ីនសមង ួតសពមល ៀកប្ំពាក់ ឱ្យបនពេញចំណុេះ
ពេលពមឃពប្ើកលងា រតូវពប្ើកវាំងនន ពដើមប៊ីឱ្យកព ៅ លងាចូលកនុងផ្ទ េះ

រកាខ្យល់ប្តជាក់ឱ្យបៅខាងបប្ដ (រដូ ៃរងារ)
ប្ិទរប្ពហ្គងជុំ វ ិញទាារ ប្ងអ ួច និងកដនល ងចំហពផ្ែងពទៀត ដូ ចជា ប្ំេង់ ឬ ទរ ជាមួ យកាវ ឬ ជ័ររទាប្់
សុមទាារ/ប្ងអ ួច ។

សមាសភាគមូ លោានវនប្រសិទ្ធភាពថាមពល

រកាខ្យល់ប្តជាក់ឱ្យបៅខាងកនុង (រដូ ៃបដៅ)
រចកខ្យល់ពចញចូ លទូ ពៅប្ំផ្ុតពៅកនុងផ្ទ េះ រ ួមម្អន ៖








ករម្អលឥដឋ ជញ្ជំង និងេិដាន
ប្ំេង់ដផ្ែង/ឧសម ័ន
ពជើងរកានកព ៅ ផ្ទ េះ
ការពរជៀតចុលតាមប្ំេង់ទឹក
ទាារ និងប្ងអ ួច
ករារ និងរនធ ខ្យល់

1.

សនែ ំសំលច ៖ ប្ិទពររឿងអ្រា ិសន៊ី ឬ អ្ំេូលព្ល ើង ទា ំងអ្ស់ ពៅពេលមិនពរប្ើរបស់

2.

ជួ សជុលការពលចធ្លលយ ៖ ការដំពឡើងទាារ និងប្ងអ ួចដដលម្អនប្ិទកាវ ឬ ជ័ររទាប្់សុមទាារ/ប្ងអ ួច អាចជួ យសនែ ំសំលចការពរប្ើរបស់ថាមេល

3.

វ ិនិពយារពលើការដកលមា ការសនែ ំសំលចថាមេល ៖ ប្ដ ូរពររឿងអ្រា ិសន៊ីពចញ ពហើយពរប្ើពររឿងអ្រា ិសន៊ី Energy Star® ជំនួស វ ិញ

4.

ដំពឡើងឧប្ករណ៍សនែ ំសំលចថាមេល ៖ សម្អាតតរមងឡកព ៅ ជាពរៀងរាល់មួយដខ្មៅ ង ពរប្ើអ្ំេូលពណអ្ុង ដំពឡើងអ្ុ៊ីសូឡង់ពៅពលើម្អ៉ៅសុ៊ីនកព ៅ ទឹករប្ស់ពលាកអ្ន ក និងពរប្ើកបលទឹកផ្កា

ូ កដដលម្អនលំហូរទឹកយឺតៗ

ការបោកគក់ និងសមង ួត សបមា ៀករាំពាក់

ការកបដៅទ្ឹក






ពបកសពមល ៀកប្ំពាក់ ឱ្យពេញចំណុេះធុង ឬ លលតរមូវករមិតទឹកឱ្យពសម ើនឹងប្ រ ិម្អណសពមល ៀកប្ំពាក់
សនែ ំសំលចរហូ តដល់ពៅ 10% ពលើចំណ្ដយលងល កព ៅ ទឹក ពដាយការពបករក់ និងលាងជរមេះ
សពមល ៀកប្ំពាក់ដាក់ឱ្យពេញធុង ពដាយពរប្ើទឹករតជាក់ ។






ការពរប្ើរបស់ទឹកពដៅ)



សមង ួតសពមល ៀកប្ំពាក់ដាក់ឱ្យពេញចំណុេះធុង ប្៉ៅុដនត កុំឱ្យពលើសចំណុេះ
ប្ំដប្កសពមល ៀកប្ំពាក់រស្នលៗ ពចញេ៊ីសពមល ៀកប្ំពាក់ធាន់ៗ ពដើមប៊ីសនែ ំថាមេល
សម្អាតតរមងលសប មុនពេលសមង ួតសពមល ៀកប្ំពាក់

ងួ តទឹកឱ្យឆ្ងប្់ និងពរប្ើទឹករតជាក់ ជាជាងងូ តកនុងអាងទឹក (ការងូ តទឹកកនុងអាងពសម ើនឹង 50% លន
ដំពឡើងកបលទឹកផ្កា

ូ កដដលសនែ ំសំលចទឹក និងម្អនលំហូរយឺតៗ ពដើមប៊ីកាត់ប្នថ យការពរប្ើរបស់ទឹក

និងសនែ ំសំលចបនដល់ 10% ពលើលងល ចំណ្ដយម្អ៉ៅសុ៊ីនកព ៅ




សមង ួតសពមល ៀកប្ំពាក់េ៊ីរធុង ឬ ពរចើនធុង ប្នៅ ប្នាទប្់គ្នន ពដើមប៊ីចំពណញកព ៅ ម្អនរស្នប្់ពៅកនុង

ដាក់ដផ្ន កខាងពរដឱ្យពៅដាច់ពដាយដឡក ពដាយមិនរតូវររប្ប្ំេង់ទ៊ីប្ទឹកពដៅ ពនាេះពទ
ជួ សជុលកបលរ ូប ៊ីពណទឹកដដលពលចធ្លលយ (ទឹកពដៅមួ យដំណក់កនុងមួ យ វ ិនាទ៊ីអាចខ្ជ េះខាជយទឹក 2,500
កាឡ
ុ ង កនុងមួ យឆ្ងនំ)

ម្អ៉ៅសុ៊ីនសមង ួត




ហ្គលសពមល ៀកប្ំពាក់តាមសនរួ រប្សិនពប្ើអាចពធា ើបន

ការចមអ ិន

កុំសមង ួតសពមល ៀកប្ំពាក់ឱ្យសងួតពេក ពដាយស្នរវាពធា ើឱ្យខ្ជ េះខាជយថាមេល និងពធា ើឱ្យ




សពមល ៀកប្ំពាក់ពរប្ើមិនបនយូរ




យកកពមទ ចកមទ ៊ីពចញេ៊ីរនធ ខ្យល់សមង ួត
លាងសម្អាតតរមងលសប ជាមួ យទឹកពដៅឧណា និងស្នប្ូ

ដាក់ចានឱ្យពេញតាមចំណុេះកនុងម្អ៉ៅសុ៊ីនលាងចាន (ពរប្ើទឹក និងថាមេលតិចជាង
ការលាងពៅកនុងអាងលាងចាន)





ពរជើសពរ ើសជពរមើស “សនែ ំថាមេល” សរម្អប្់ពេលសមង ួត ឬ ទុកឱ្យចានរតូវខ្យល់សងួត
ដាក់ចានឱ្យបនរតឹមរតូវ ពដើមប៊ីធ្លនាបននូ វរប្សិទធភាេខ្ព ស់ប្ំផ្ត
ុ លនការសម្អាត
រតួ តេិនិតយ និងសម្អាតប្ំេង់ប្ងហ ូរទឹកម្អ៉ៅសុ៊ីនលាងចាន តាមការចាំបច់ (កំណកសំណល់អាហ្គរ
អាចពធា ើឱ្យម្អ៉ៅសុ៊ីនលាងចានពរប្ើថាមេលកាន់ដតពរចើន)



ពៅពេលទិញម្អ៉ៅសុ៊ីនលាងចានងម ៊ី រតូវពរជើសយកម្អ៉ៅសុ៊ីនលាងចាន Energy Star®
ដដលម្អនមុខ្ររកំណត់ការសនែ ំសំលចថាមេល

កុពំ ប្ើកទាារឡ កនុងអ្ំឡ
ុ ងពេលកំេុងចមា ិនអាហ្គរ (បត់ប្ង់ស៊ីតុណាភាេកំពៅ 50 ដឺពរក និង
ខ្ជ េះខាជយថាមេល)




ការបោកគក់


កុក
ំ ព ៅ ឡជាមុន សរម្អប្់អាហ្គរដូ ចជា casseroles និងអាហ្គរដុត/អាំង

ប្ិទររមប្ឆ្ងនំ ពៅពេលកំេុងចមា ិនអាហ្គរ
ពរប្ើឆ្ងនំង និងខ្ទ េះ ដដលម្អនទំហស
ំ មនឹងចង្ក្រាន ពដើមប៊ីឱ្យវារសូ ប្យកថាមេលបនពរចើន និង
កាត់ប្នថ យការបត់ប្ង់កព ៅ





ចមា ិនអាហ្គរពរចើនមុខ្ កនុងពេលដតមួ យ
សម្អាតចង្ក្រាន និងឡដុត ឱ្យបនស្នាតជានិចច ពដើមប៊ីសនែ ំថាមេល
កុំពរប្ើចង្ក្រាន ពដើមប៊ីកព ៅ ប្នទ ប្់ !

