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בניין רב קומות
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End-Use Consumption in Hot-Humid Climates, USA
Energy Information Administration , USA 

Residential, 2009

41% HVAC
18% Hot Water

'נק4–5281י "ת
LEED - 12 points
8 energy performance
3 renewable energy
1 regional
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