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  كوالن سل 

االيرانيني إضافة إىل كو�ا أسلوباً مناسباً لرتشيد استهالك الطاقة وبالتايل تتوافق عملية التربيد التبخريي مع البيئة واملناخ احلارّين واجلاّفني 

السيلولوزية بوصفها بديالً  الوساداتخط انتاج م) ألجل اجياد  2005( 1384قد بدأت الدراسات وقد بذلت جهود منذ عام 

السيلولوزية يف ايران وبدأت نشاطات الوسادات مناسبًا للقش املستخدم يف املربدات وّمت احلصول على أول رخصة التشغيل النتاج 

السيلولوزية يف مدينة اشتهارد الصناعية يف حمافظة الربز االيرانية. وكانت نشاطات هذه الشركة تنحصر على الوسادات مصنع انتاج 

عة وبعد اكتساب اخلربة ولكن يف اخلطوات التالية هلذه الصنا )2009( 1388حيت عام  صناعات تربية الدواجن والصناعات الزراعية

من النماذج الناجحة على املستوى العاملي وتربية الكوادر املتخصصة والفنية يف جمال اإلنتاج، بدأت هذه الصناعة ختطو خطوات جبارة 

يث أثار اعجاب حبيف ميدان اجلودة ومتّكن من الدخول إىل ا�االت األخرى مبا فيها صناعة املرافق واملربّدات السابقة لتوربينات غازية 

وجهود الشركة إىل أن شركة "انرجي" بوصفها أول وأكرب شركة النتاج املربدات اخلرباء واملتخصصني هلذه ا�االت. وتوّسعت نشاطات 

 1389م)) قامت بتوقيع عقد الشراكة االقتصادية مع هذه الشركة عام  1999( 1378التبخريية السيلولوزية يف ايران (منذ عام 



السيلولوزية إىل "شركة كوالن سل" وهي أكرب شركة النتاج الوسادات سيلولوزية ملربّدا�ا وحتّولت مصنع وسادات النتاج  م) 2010(

الوسادات السيلولوزية يف ايران وانضّمت الشركة إىل شركة "انرجي" القابضة بشكل رمسي، وكانت شركة "انرجي" تستورد الوسادات 

  أسرتاليا.  السيلولوزية احملتاجة إليها من

ة لألسواق الداخلية واخلارجية ) قامت شركة كوالن سل وتلبية للحاجات املتزايد2013(فرباير عام  1391ويف شهر اسفند لعام 

الفيزيائية ملصنعها وبعد تفعيل خط اإلنتاج اجلديد األوتوماتيكي متامًا وتوفري املواد األولية (الورق) من بلدان اجلوانب  تنميةب

متّكنت من تقدمي املنتجات بكميات كبرية ومبستوى عاٍل من اجلودة حيث وّفرت هذه املنتجات امكانية التنافس مع  ياندينافاسك

االسرتاتيجية ملوضوع التصدير ا�ا التصديرية من خالل رؤيتها طويلة األمد نظائرها األجنبية. ويف املراحل التالية بدأت الشركة نشاط

وبعد مضي مدة زمنية قصرية قامت الشركة بدراسة  VIVشهرية الدولية يف املنطقة ويف اوروبا مبا فيها ال وقامت باملشاركة يف املعارض

اجياد خطوط اإلنتاج يف املنطقة �دف تغطية األسواق اإلقليمية ويف املرحلة األوىل هلذه النشاطات قامت الشركة بانشاء مصنع جديد 

 تثمار املشرتك مع هذا البلد. باإلس SUPERKOOLيف باكستان باسم سوبركول 

ويف اآلونة احلالية وبعد مضي عشرة أعوام على بدء نشاطات شركة كوالن سل، تأمل هذه الشركة أن تتمّكن من تنمية وتطوير نفسها 

لشباب أكثر ممّا مضى من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي يف جمال التسويق واملبيعات بعون اهللا تعايل واجلهود احلثيثة لكوادرها ا

واستخدام اخلربات اّليت حصلت عليها الشركة يف هذه األعوام كما تتمّىن الشركة النجاح يف جمال تقدمي خدمات مناسبة القتصاد 

  وصناعة البالد من خالل اجياد الثقة واالطمئنان ملاركة كوالن سل لدى الزبائن. 

  

  : ةالسيلولوزي الوسادات

لورق كرافت مبيزة طاء التربيد التبخريي وتتكّون من األقشار املختلفة لألوراق الظريفة املتمّوجة تُعترب الوسادات السيلولوزية احدى وس

اإلمتصاص العايل للمياه ويتّم ملؤها وتصليبها بواسطة الرتكيبات الكيمياوية للرانتج ألجل الوقاية من فسادها وجتزئتها عند التعّرض 

  للماء. 

نّظمة النامجة عن زوايا وأطوال خمتلفة لطبقات الورق للوسادات السيلولوزية، تتوزّع املياه يف وبسبب الشكل اهلندسي واألنسجة امل

لفة هلا بشكل متساٍو ويسّبب اجياد تالٍق عاٍل بني املاء واهلواء، فحركة اهلواء داخل الطبقات الصلبة واملتبّللة للوسادة األقسام املخت

  يد يسّبب تبّخر احلّد األعلى للمياه واجياد تربيد قوّي. وعدم نقل قطرات املاء إىل داخل فضاء الترب 



يتغّري أداء الوسادات السيلولوزية حسب عدة عوامل مبا فيها: درجة حرارة اهلواء، وسرعة اهلواء، ومساكة الوسادات، وصلب ودرجة 

شكل عام تُعترب الوسادات السيلولوزية بديلة حرارة املاء ولكن أداء هذه الوسادات أفضل من النوع الوسيط القدمي للتبخري (القّش). وب

  مناسبة جّداً للقّش وسنشري إىل مزايا فيما يأيت. 

  

  مزايا الوسادات السيلولوزية قياساً بالقش: 

  الدميومة وعدم اخنفاض االرتفاع بسبب البناء األكثر نظماً ومتانة 

  سهولة النصب والغسل والصيانة بسبب الدميومة العالية 

 لبكرتيات الضارة للتنفس إىل داخل فضاء التربيد عدم نقل ا 

  استهالك أقّل للطاقة الكهربائية بسبب خفض الضغط يف حال كو�ا مبّللة 

  ميزة التبّلل األكثر وامتصاص املاء بشكل أفضل قياساً بالقّش بسبب املواد األولية األفضل 

 ماء سرعة الرتّسب األقّل قياساً بالقّش بسبب احلركات الدائمة لل 

  اخلصوبة األقّل لنمّو الفطريات والتلوثّات فوق الوسادات 

  إخنفاض دخول الغبار واألتربة بسبب وجود الطبقات املختلفة 

  قابلية العرض يف املقاسات والسماكة املختلفة 

 ) أضعاف للقّش)  5إىل  3طول العمر األكثر 

  30أكثر برودة مبعّدل% 

  

  المواّد والتقنية األوروبية 

شركة كوالن سل بوصفها أكرب شركة النتاج الوسادات السيلولوزية يف ايران، مواّدها األولية (الورق) من بلدان اسكندينافيا مبا فيها  توّفر

رمة واملخض فنلند وتستخدم خّط اإلنتاج اآلّيل متاماً وفق مثيال�ا العاملية الناجحة يف هذا ا�ال إضافة إىل متّتعها مبجموعة االنتاج اخلبرية



و�ذه األسباب قد متّكنت الشركة من اثارة إعجاب كثري من اخلرباء بسبب توفري ظروف كمية (قدرة وحجم اإلنتاج) ونوعية (الدميومة 

  ) وأن ترتبّع على املكانة األوىل من بني اخليارات املتاحة للمستهلكني والزبائن املنظمية. والفاعلية

  

  اإلنضمام إلى قابضة "انرجي" 

عام، هو احلافز الداعم للشباب العاملني يف  50كة "انرجي" كأول وأكرب شركة النتاج املربّد السيلولوزي يف ايران واّليت تبلغ خربة شر 

شركة كوالن سل يف توطني انتاج الوسادات السيلولوزية جبودة عالية يف ايران. فانضمام شركة كوالن سل إىل قابضة انرجي قد أّدى إىل 

ناسبة لنمّو الشركة وتنميتها التجارية ومتّكنها من كسب ثقة الشركات املنتجة األخرى للمربّدات التبخريية ألجل توفري توفري األرضية امل

  الوسادات السيلولوزية هلا وإزالة هواجسها فيما يتعّلق باسترياد هذه املنتجات يف الوقت املناسب من خارج البالد. 

  

  الدعم والضمان

ة مع الزبائن ويف الوقت املناسب يُعترب من أهم اسرتاتيجيات شركة كوالن سل، فتحاول الشركة يف هذا السياق إجياد العالقات الفاعل

سب. إضافة إىل ذلك يتّم إلصاق تقدمي اإلستشارات املناسبة للزبائن قبل شراء املنتجات ملساعد�م يف اختيار املنتجات بشكل منا

شهراً منذ تسليم السلعة إىل الزبون ليمكن  24تقدمي بطاقة ضمان بصالحية علبة إضافة إىل ورمز التتبع على الشارة مواصفات الزبون 

  له مراجعة الشركة كّلما دعت احلاجة إىل ذلك. 

  

  خدمات التسليم السريع 

لسريع هلا، قامت نظرًا إىل الفهم الصحيح لشركة كوالن سل بالنسبة مليزات أسواق الوسادات السيلولوزية املتمثلة يف لزوم التسليم ا

 10ميكن للشركة من خالهلا تسليم الوسادات بسماكة  Fast Padباجياد امكانية فيزيائية وبقدرة عالية باسم خدمات فست باد 

أيام من الدوام على  7ساعات واملنتجات املطلوبة يف املقاسات األخرى خالل  7سنتم يف املقاسات املتداولة بشكل يومي وخالل 

  الفات املختلفة والسليمة. األقصى يف الغ

  

  



  5090موديل 

بعضها  تتكّون الوسادات السيلولوزية من الطبقات املتمّوجة للورق كما جاء يف قسم تعريف املنتجات، ففي حال تكون طبقات الورق

. 5090يل مود) تسّمى هذا النوع من الوسادات 45+45درجة ( 90ملليمرتات وتكّون زاوية قياسها  5فوق بعض بأمواج طوهلا 

هذا النوع من الوسادات يف األماكن السكنية والتجارية والصناعية واألماكن العامة. يتّم حتديد مقاسات هذه استخدام ناسب ي

  الوسادات حسب ما خيتاره الزبون وحسب قدرة وأبعاد اجلهاز ويتم احتساب حجمها وأسعارها حسب املرت املكعب. 

لتوفري الربد املناسب يف األماكن العامة (بسبب حضور اإلنسان) ّمت وضع قطعة صغرية يف القسم  وبسبب احلساسية واألمهية العاليتني

ألجل التقسيم املتساوي للماء فيها وعدم جفافها احملتمل بسبب عدم وجود املياه حيث يسّبب هذا  5090العلوي للوسادات موديل 

ملستوى األعلى للتبخري (التربيد)، حيث إّن معّدل مستوى التربيد يف القسم وجود سطح أكرب التصال املاء واهلواء ليتم توفري ا

% عادة. ّمتت اإلشارة إىل بعض املقاسات املتداولة هلذا املوديل يف  اجلدول 87يكون حوايل  5090الوسادات السيلولوزية ملوديل 

  التايل: 

  

  7090موديل 

درجة  90ملليمرتات وتكّون زاوية قياسها  7بعض بأمواج طوهلا يف حال تكون طبقات ورق الوسادات السيلولوزية بعضها فوق 

. يناسب استخدام هذا النوع من الوسادات يف الصوبات ومزارع تربية 7090) تسّمى هذا النوع من الوسادات موديل 45+45(

م توصيل املياه (اخلزان، الدواجن ويتم استخدامها مع جمموعة من اإلطارات (اإلطار واملزراب العلوي والسفلي للوسادات) ونظا

. يتم حتديد مقاسات هذا املوديل حسب طلب الزبون وقوة ومقاسات نظام )واملضخة واألنابيب) ونظام التهوية (املروحة وساحبة اهلواء

حوايل  يكون 7090وميكن عرض هذا املوديل مع موزّع املاء أيضاً. معّدل مستوى التربيد يف الوسادات السيلولوزية ملوديل  التربيد

  % عادة وّمتت اإلشارة إىل بعض املقاسات املتداولة هلذا املوديل يف  اجلدول التايل:81

  

  7060موديل 

درجة  60ملليمرتات وتكّون زاوية قياسها  7يف حال تكون طبقات ورق الوسادات السيلولوزية بعضها فوق بعض بأمواج طوهلا 

. يناسب استخدام هذا املوديل يف حني تدعو احلاجة إىل السرعة العالية 7060) تسّمى هذا النوع من الوسادات موديل 45+15(

للهواء مبا فيها املربّدات السابقة للتوربينات الغازية. يتم حتديد مقاسات هذا املوديل حسب طلب الزبون وقوة ومقاسات نظام التربيد  



 7060ّدل مستوى التربيد يف الوسادات السيلولوزية ملوديل كما يتّم عرض هذا املوديل مع موزّع املاء يف القسم العلوي عادًة. مع

  % عادة وّمتت اإلشارة إىل بعض املقاسات املتداولة هلذا املوديل يف  اجلدول التايل:87يكون حوايل 

  

  إيجاد الهواء البارد بواسطة المبّرد التبخيري 

ام يف املربّدات التبخريية بدل القّش. يتّم استخدام املربّد التبخريي السيلولوزي من أهّم استخدامات الوسادات السيلولوزية هو اإلستخد

 1378يف كثري من بلدان العامل منذ سنوات طويلة. ّمت إنتاج وعرض هذا اجلهاز ألول مرة يف ايران بواسطة شركة "انرجي" عام 

دات التبخريية وطول عمرها قياسًا مبربّدات يتم فيها استخدام م). من أهّم ميزات هذه املربدات هو التربيد األقوى من املربّ  1999(

  القش. 

م) وارتفاع مستوى معلومات السوق االيرانية جتاه مزايا استخدام الوسادات السيلولوزية  2011(منذ الشمسي  90ومنذ بدايات عقد 

ريية يف ايران بتخصيص قسم من قدر�ا اإلنتاجية إىل بدل القش، قام عدد كبري من الشركات املنتجة الصغرية والكبرية للمربّدات التبخ

صنع املربّدات السيلولوزية �دف التطابق مع حتّول النمط اإلستهالكي. وهذه التحّول يف النمط اإلستهالكي مل يكن ينحصر على 

دات السيلولوزية ومن املتوّقع أن يتّم عرض األسواق اإليرانية بل بدأت البلدان ا�اور مبا فيها العراق وأفغانستان أيضاً تقّدم طلبات للمربّ 

زية عدد كبري من املربّدات التبخريية يف األسواق اإليرانية بالوسادات السيلولوزية يف املستقبل القريب. ميكن استخدام الوسادات السيلولو 

  يف مجيع أنواع املربدات مبا فيها البيتية، والتجارية والصناعية. 

  املزايا: 

 %30مبعّدل أكثر برودة  -

  صحيةالتنفس األكثر  -

 العمر املفيد األطول  -

 املناسبة يف درجة احلرارة العالية  الفاعلية -

  

 %30أكثر برودة بمعّدل 



هناك عدة عوامل مبا فيها عدم الرتّهل الناتج عن ضعف القيام والسماكة املتساوية، ومستوى االتصال األكثر باهلواء، وامتصاص أكرب 

% طوال 83تربيد الوسادات السيلولوزية إىل حوايل  فاعليةملناسب للماء يف مجيع نقاط الوسادة قد تسّببت بلوغ للماء، والتوزيع ا

% بعد مضّي ثالثة 50القّش وبسبب الرتّهل والتماسك غري املناسب تنخفض إىل حوايل  فاعليةالفصول احلارة للسنة يف حال إن 

  )1999نسخة  أسابيع. (حسب التقرير الفّين للبنك العاملي

  

 المناسبة في درجة الحرارة العالية  الفاعلية

درجة مئوية  37يف اآلونة احلالية وبسبب ارتفاع درجة احلرارة الكرة األرضية نشاهد أن عدد األيام اّليت تتجاوز فيها درجة حرارة اجلّو 

قش التتناسب هذه الظروف بشكل مناسب بسبب اخنفاض قد زاد يف ايران قياسًا باملاضي واملربّدات التبخريية اّليت ُيستخدم فيها ال

 40 حرارة فاعليتها يف اجياد اهلواء البارد يف حال إّن املربّدات السيلولوزية بامكا�ا اجياد ظروف مناسبة وتلبية احلاجة إىل اهلواء البارد يف

  درجة مئوية بسبب فاعليتها العالية. 

  

 العمر المفيد األطول 

للماء على الطبقات املنظمة للوسادات السيلولوزية املتصلة بعضها ببعض يوفّر امكانية الغسل الذايت يف هذه  إن اجلريان الدائم

الوسادات وبالتايل يتّم غسل الرتّسبات املوجودة على الوسادات وحيّل مشكلة تصّلبها يف أكثر األحيان. وبامكان هذه امليزة رفع العمر 

وبالّتايل يتّم استبدال الوسادات أضعاف لعمر القش حسب صالبة املاء وموضع املربّدة.  5إىل  3عّدل املفيد للوسادات السيلولوزية مب

  السيلولوزية يف الصالبة املتوسطة للماء (على سبيل املثال ماء طهران) مرة واحدة كّل أربعة أعوام. 

  

 التنفس األكثر صحية 

وزية تنخفض امكانية منّو الفطريات واجياد التلّوث عليها. وكذلك نقل كمية أقّل بسبب وجود األغطية الراتنجية على الوسادات السيلول

. إضافة إىل ذلك القيظحالة من القطرات الصغرية اّليت حتمل املاء غري املبّخر اّليت حتتوي على بكرتيات ضارة للتنفس، تسّبب اخنفاض 

بة للوسادة حتول دون دخول األتربة والغبار إىل البيئة الداخلية وبالتايل توفّر إّن السرعة العالية ملرور اهلواء من الطبقات املختلفة والصل

  هواء أكثر نقاء ومناسباً للتنفس. 



  إستبدال الوسادات السيلولوزية للمبّردة التبخيرية 

ات بالصالبة املعتادة سنو  5إىل  3جيب استبدال الوسادات السيلولوزية كالقطع االستهالكية األخرى بعد مضي عمرها املفيد (حوايل 

وبالتّايل يتّم عرض قسم من منتجات الشركة تلبيًة هلذه احلاجة ليمكن ملن يرغب يف استبدال القطع القيام �ذا األمر بسهولة للماء) 

  تامة. 

جي"، قامت بتغليف فشركة كوالن سل كالشركة الوحيدة املوفّرة للوسادات السيلولوزية للمربّدات التبخريية املنتجة بواسطة شركة "انر 

يف غالفات حتتوى على ثالث وسادات �دف رفع مستوى تقدمي اخلدمات إىل زبائنها. وهذه اخلطوة جاءت الوسادات السيلولوزية 

يف القطع حيال اإلصابات احملتملة هلا أثناء النقل ولسهولة التمييز بني القطع األصلية املنتجة يف الشركة واّليت ّمت التحّكم للحفاظ على 

  ميزات هذه القطع: جود�ا بواسطة شركة انرجي واملنتجات األخرى املوجودة يف األسواق وفيما يأيت يتّم اإلشارة إىل 

  امليزات: 

 ذو الشارة الالصق  -

 دمغة املعلومات  -

 الصورة التجسيدية اخلاصة -

 دهان الوسادات السيلولوزية  -

 

  إيجاد الهواء البارد في مزرعة تربية الدواجن 

 ر األليفة (مبا فيها الدواجن) أكثر حساسية باحلرارة قياسًا باحليوانات األخرى وجيب حفظها من التعّرض لدرجات احلرارة العاليةالطيو 

  سيؤثر هذا اخلطأ بشكل سليب على املنتجات. ويف حال حدوث أي خطأ يف تنظيم درجة احلرارة والرطوبة 

وكذلك  ينخفض عدد البيض وتنخفض مقاسا�ا وتصبح أصغر  75F (C 29.1)حينما تصل حرارة الفضاء إىل  على سبيل املثال

  تسّبب موت الدجاج.  100F (C 37.7)، كما أّن حرارة تقليل مساكة قشرة البيض

 قد يسّبب ارتفاع انتاج يساعد على النمّو األفضل للدواجن وفيما يتعّلق بدجاج البيضإن استخدام التربيد التبخريي يف مزارع الدواجن 

. إضافة إىل ذلك إّن اهلواء املرطوب يفعل على اخراج األمونياك، واألتربة والغبار، وثاين أكسيد الكربون واحلشرات املوجودة يف البيض

  الفضاء. 



  المزايا: 

 إرتفاع وزن الدواجن بشكل أفضل  -

 إرتفاع عدد البيض املنتج  -

 تقليل مساكة قشرة البيض الوقاية من  -

 ات البيض الوقاية من تصّغر مقاس -

 خروج األمونياك وثاين أكسيد الكربون من مزرعة الدواجن  -

  

  إيجاد الهواء البارد في الصوبة الزراعية 

 F (26.6ضل طريقة لتربيد الصوب الزراعية، ففي أغلبية املناطق ُختفظ درجة حرارة الصوب خالل اليوم يف يُعترب التربيد التبخريي أف

C) 80 اء على األتربة والغبار، واحلشرات والذرات العالقة يف اهلواء بواسطة الوسادات السيلولوزية. وكذلك وإضافة إىل ذلك يتّم القض

والرطوبة املوجودة حتول دون تعّرق النباتات وخروج  يساعد على تقليل استخدام املاء لرّي النباتاتالرطوبة النامجة عن التربيد التبخريي 

  نية من النباتات وذبوهلا. املاء اّلذي حيتوي على املواد املعد

وهذه النسبة باملأة تكون أفضل نسبة.  75إىل  50تكون سليمة متاماً ويبدو أّن نسبة الرطوبة اّليت تبلغ  90نسبة الرطوبة اّليت تتجاوز 

والوسادات جيب أن  باملأة. الفاصل املسموح به بني املراوح 90إىل  80تتوفّر حينما تكون رطوبة اهلواء اخلارج عن جهاز التربيد من 

نصب القسم  . يتّم نصب الوسادات يف الصوب الزراعية يف جانيب الصوبة ويتم225ft (68.8m- 30.5)إىل  100يكون 

ليتّم توزيع اهلواء بني  25ft (7.6m)يكون الفاصل بينهما أقل من يتّم نصب املراوح حبث الوسطي من الصوب، ومن األفضل أن 

  النباتات بشكل مناسب. 

  مزايا: ال

 ارتفاع نسبة اجلودة  -

 امكانية إنتاج املنتجات خارج مومسها  -

 تصفية األتربة والغبار واحلشرات  -



 للمنتجات النمّو األكثر سالمة ودميومة  -

 اخنفاض املاء احملتاج ألجل الرّي  -

 احليلولة دون تعّرق وذبول النباتات  -

  

  المنشآت اتالتبريد المسبق لتوربين

قد يتّم هذا العمل من خالل استخدام يكون لتربيد اهلواء اّلذي يدخل إىل التوربينات نافعًا و ة البيئة مرتفعة حينما تكون درجة حرار 

اإلمكان  من مدخل اهلواء حدّ  قريباً د التربيد امليكانيكي او التربيد التبخريي. ويف حال استخدام التربيد التبخريي جيب أن يكون املربّ 

أيضاً، جيب اإلهتمام للزمن احملتاج إىل تبخري املاء احلّد األقصى  ه يتواجداهلواء املربّد سهًال إضافة إىل أنّ  ألن يف هذا احلال يكون دخول

  ريشات التوربني. ل هذا املوضوع قد يؤّدي إىل تلف بأّن امها

باملأة لقوته اإلمسية.  10عّدل مبالرتفاع درجة حرارة البيئة  59f (15c)كّل ة اإلنتاجية للتوربينات الغازية إزاء  تنخفض عادة القو 

  (وعكسها أيضاً صحيح) 

  المزايا: 

 إرتفاع قوة انتاج الكهرباء  -

 إرتفاع فاعلية التوربني الغازي  -

 تسديد ديون املستثمر بشكل سريع  -

 انتاج امللوثات الضارة إخنفاض  -

  

  صيانة الوسادات السيلولوزية

سنوات. وألجل توفري امكانية اإلستخدام  5و  3ويرتاوح بني ستخدام والصيانة العمر املفيد للوسادات السيلولوزية مناط بظروف اإل

لتربيد التبخريي، ومزارع الدواجن، والصوب الزراعية واملنشآت يوصى استخداما�ا املختلفة مبا فيها ايف للحّد األعلى من هذه املنتجات 

  :اإلهتمام باحللول التالية



 خري املاء املاحل، ومعاد التدوير، واملاء العمر املفيد للوسادات السيلولوزية وبالّتايل تب هناك تأثري مباشر جلودة املاء على

 واملاء املعدين وغريها يسّبب الرتّسب فوق الوسادات واخنفاض فاعلية نظام التربيد. لور، كبال

  حسب جود�ا مرة واحدة كّل أسبوعني أو ثالثة أسابيع. يوصى باستبدال ماء نظام التربيد 

  أو املنظفات إىل نظام التربيد ألجل غسل الوسادات السيلولوزية حيث إّن جيب التجّنب من إضافة املواد املضادة للرتّسب

 هذه املواّد تسّبب تآكل الوسادات أثناء إزالتها للرتّسبات. 

  على الوسادات.  هذا العمل يسرّع عملية الرتّسبجيب التجّنب من تشغيل أو اطفاء اجلهاز ملرات كثرية حيث إّن 

  .من األفضل أن يوضع نظام التربيد يف الظّل وبعيداً عن أشعة الشمس املباشرة وإّال من األفضل أجياد الظّل له 

  24دقيقة كّل  70إىل  45جيب قطع نظام توصيل املياه خالل لـالطفاحل على سطح الوسادات جتّنبًا من منّو الفطريات و 

 امل. ساعة حيت جتّف الوسادات بشكل ك

  .فالرتسبات الداخلية بعد مضي فصل الصيف جيب اطفاء نظام التربيد وتفريغه من املاء وغسل الوسادات وجتفيفها

شاة بالستيكية مث غسلها وقد حيتاج نظام للوسادات يف هذه احلالة تنفصل عنها بسهولة. يوصى بتنظيف الرتّسبات بفر 

ت اء تلك املنطقة، وبالتايل كّلما تكون مرات الغسل أكثر تكون طبقاالتربيد إىل مرات أكثر من الغسل نظرًا جلودة م

 .الوساداتالرتسبات املتكونة فوق الوسادات أقّل مساكة والتؤدي إىل سّد شقوق 
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