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Таазанд гарах дулаан агаарын давхраат байдлыг багасгах замаар таазны 
сэнснүүдийн халаалтын хэрэгцээг багасгахад ашиглаж болно. Сэнсний 
хөдөлгөөн нь дулаан агаарыг өрөөнд чиглүүлдэг .Сэнснүүд хөргөлтөөс 
халаалтын горимд шилжих шилжилттэй байдаг бөгөөд  энэ нь сэнсний моторын 
эргэлтийн чиглэлийг өөрчлөх замаар ажилладаг.

Халаалтын хэрэгцээг багасгахад таазны сэнс суурилуулах нь халаалтын 
ачааллыг бууруулах шаардлагагүй боловч шалны түвшинд температурыг 
нэмэгдүүлж, шалнаас тааз хүртэлх температурын өсөлтийг багасгах замаар 
оршин суугчдын тав тухыг сайжруулж чадна. 
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EDGE нь 
агааржуулалтын 
системийн үр ашгийг 
хэмжихийн тулд 
Гүйцэтгэлийн 
коэффициентыг (COP) 
ашигладаг. COP нь 
цахилгаан эрчим хүчний 
оролтын нэг хөргөлтийн 
нийт гаралт юм. Өөр нэг үнэлгээний систем бол EER (Эрчим хүчний хэмнэлтийн харьцаа) байх болно)

You can use this web link to convert to COP

https://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html

https://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html
https://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html
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EDGE нь барилгын зураг төслийг үндэслэн 
орон нутгийн цаг агаар, дулааны алдагдал, 
дотоод температурыг харгалзан халаалтын 
ачааллыг тооцдог.

Конденсацийн бойлерын үр ашгийг 
харуулахын тулд янз бүрийн аргачлалыг 
ашиглаж болно. Жишээлбэл, 
үйлдвэрлэгчид нийт үр ашиг, цэвэр үр 
ашиг, улирлын үр ашиг, эсвэл жилийн түлш 
ашиглах үр ашгийг (AFUE) ишилж болно, 
тус бүр нь өөр өөр аргачлалыг ашигладаг. 

AFUE мэдээллийг доорх energy star
вэбсайтаас авах боломжтой

http://www.energystar.gov/productfinder/prod
uct/certifiedboilers/results. 
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Хөргөгч 

Халаалт, хөргөлт хийсний дараа хөргөлтийн хэрэгсэл нь 

тасралтгүй ажилладаг тул гэр ахуйн эрчим хүчний 

хамгийн том хэрэглээ юм.

Үр ашигтай хөргөгч нь:

 Жижиг байх. 14 - 20 куб фут (> 4 хүнд) багтаамжтай 

байхаар бодолцох. Өндөр үр ашигтай компрессортой 

байх (жилд 350 кВт.с ба түүнээс бага).

 Хөлдөөгчийг дээд талд байрлуулсан загвар (доод 

хөлдөөгчид эсвэл хажуугийн загвар биш).

 Автомат мөс үйлдвэрлэгч ба / эсвэл хаалгатай мөс 

түгээх төхөөрөмжтэй байх ёсгүй. 

 "Хөлрөлтийн эсрэг" халаагуур биш чийгийн автомат 

хяналтыг хий.



Edge дахь барилгын үйлчилгээ – EE Хэрэгсэл

10

EDGE нь гэрэлтүүлгийн чанар, гэрэлтүүлгийн (люкс эсвэл люмен) түвшин, гэрэлтүүлгийн 

зохион байгуулалтыг тооцдоггүй .

Эдгээрийг гэрэлтүүлгийн дизайнер орон нутгийн эсвэл олон улсын гэрэлтүүлгийн дизайны 

кодын шаардлагыг ашиглан зохицуулах ёстой.

EDGE гэрэлтүүлгийн хэмжүүрээр бүрхэгдсэн гэрлийн чийдэн нь аюулгүй байдал, аюулгүй 

байдлын гэрэлтүүлгийг оруулахгүй.
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Энэ хэмжүүрийг барилгын нэгж бүрд 

ухаалаг хэмжилт хийх тохиолдолд 

нэхэмжлэх боломжтой.

Эзэмшигчид онлайн хяналтын системд 

бүртгүүлэх эсвэл Гэрийн цахилгаан 

эрчим хүчний менежментийн систем 

(HEMS) суулгаж болно.

"Урьдчилсан төлбөрт тоолуур" -ыг 

суурилуулсан тохиолдолд EDGE дахь 

ухаалаг тоолуур гэж тооцогдохгүй тул 

энэ арга нь хэмжээг авах боломжгүйг 

анхаарна уу

Ухаалаг тоолуурын давуу талууд нь 

эрэлтийг хянах; Урьдчилан сэргийлэх, 

засвар хийх шаардлагатай байгааг 

дохиогоор тоног төхөөрөмжийн 

ажиллагааг сайжруулах; хяналттай 

зардлаар үйл ажиллагааны үр ашгийг 

оновчтой болгох; өмчийн үнэ цэнийг 

хамгийн их байлгах.


