نصائح توفير الطاقة
 .توفير الطاقة الحرارية
 يجب أن تكون النوافذ محكمة االغالق دائ ًما

عند معاينة شقة جديدة ،حيث يمكن إجراء اختبار بسيط للتاكد من احكام
االغالق وذلك بوضع قطعة من الورق بين اإلطار و النافذة فإذا كان يمكن
سحبها مع إغالق النافذة  ،فإن النافذة ليست محكمة وكذلك يمكنك ايقاد شمعة
وتقربها من النافذة فإذا كان اللهب يتحرك بصورة واضحة  ،فإن النافذة ليست
محكمة ويجب إغالقها باحكام.
ابق الستائر والستائرالمعدنية مغلقة طوال الليل

ِ

أغلق الستائر والستائر المعدنية عندما يسود الظالم في الخارج خاصة في
األمسيات الباردة.حيث ان ذلك يساعد على الحفاظ على الحرارة في الشقة /
المنزل.
 التهوية في الشتاء

بدالً من إمالة النوافذ  ،يجب عليك التهوية بشكل دائ ًما هذا يعني فتح جميع
النوافذ بالكامل لمدة إلى دقائق يجب أن تتم التهوية في فصل الشتاء على
األقل ثالث مرات في اليوم :في الصباح بعد االستيقاظ واالستحمام  ،في فترة
ما بعد الظهر وفي المساء .إذا كنت في المنزل أثناء النهار  ،يجب عليك
التهوية أربع أو خمس مرات في اليوم في الشتاء  -خاصة بعد النوم
واالستحمام والطهي.
 جهاز التدفئة (المشع)
قم بتسخين جهاز التدفئة وعند سماع أصوات قرقعات او اصوات فقاعات ،
هذا يعني ان هناك هواء في المدفأة .مما يعني أن المشعاعات الحرارية ال
تصبح دافئة بشكل مثالي وموحد .في كثير من األحيان يتمتسخينها دون داع
ألنها ال تعطي حرارة كافية  -يمكن عالجها عن طريق التنفيس مرة أخرى.
 تقليل درجة حرارة الغرفة
تجنب الحرارة الزائدة :كل درجة أقل يوفر حوالي في المائة من طاقة التسخين!
درجة مئوية في منطقة المعيشة  ،من
يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة
درجة مئوية
درجة مئوية إلى
درجة مئوية في المطبخ ،
درجة مئوية إلى
في الحمام و درجة مئوية إلى درجة مئوية في غرفة النوم  -حتى في فصل
الشتاء!

منع تراكم الحرارة
قادرا على االنتشار جيدًا أمام المشعاعات .لذلك  ،يجب
يجب أن يكون الهواء الساخن ً
أال يكون هناك أثاث أو ستائر أمام المشعاعات مباشرة
نصيحة :تطبيق عزل إضافي خلف المدفأة!

 .توفير الكهرباء
 غالية بدال من الموقد
أيضا تسخين الماء للطهي في غالية كهربائية .إنه أسرع ويستخدم طاقة أقل من القدر
الموجود على الموقد .ثم صب الماء الساخن في الوعاء واستمر في الطهي بغطاء
القدر .لذلك يمكنك الطهي على مستوى أقل من الموقد
 استخدم مصابيح
شراء مصابيح

والمصابيح الموفرة للطاقة
أو مصابيح موفرة للطاق.

 أوقف تشغيل األجهزة اإللكترونية تما ًما بدالً من وضع االستعداد
قم بإيقاف تشغيل األجهزة اإللكترونية تما ًما :شاشة الكمبيوتر عند الذهاب إلى
الطاولة والتلفزيون عند الذهاب إلى السرير .ألن األجهزة في "وضع
االستعداد" تستهلك الكهرباء .افصل الشحنات من مأخذ الطاقة بعد االستخدام.
تلميح :باستخدام شرائح المقابس القابلة للفك  ،يمكنك إيقاف تشغيل كافة
األجهزة المتصلة بضغطة واحدة على زر.
 شراء األجهزة الكهربائية في الفصول من

إلى :

عند شراء الثالجات والغساالت واألجهزة الكهربائية األخرى  ،انتبه إلى فئات الكفاءة
إلى
من إلى ال تستخدم األجهزة من إلى وشراء فقط


طهي مع غطاء
قم بتسخين الطعام في الوعاء مع الغطاء .يتم تسخين المحتوى بشكل أسرع -
وعلى مستوى أقل .هذا يوفر ضعف الكهرباء.

 درجة حرارة الثالجة

درجة مئوية وإزالة الجليد العادية

تخزين الطعام في الثالجة في درجة مئوية .بالنسبة للفريزر  -الذي يجب
أن يكون في الطابق السفلي  -يصل إلى درجة حرارة قصوى تبلغ  -درجة
مئوية.
يجب إزالة التجميد والثالجة  /الفريزر بانتظام!

 .3توفير الطاقة أثناء الغسيل


غسل المالبس عند

درجة مئوية  -دون غسل مسبق

وبصرف النظر عن بعض األشياء  ،يمكن غسل معظم البنود من الغسيل
درجة مئوية  ،والذي بدوره يوفر الطاقة.
بشكل جيد عند


دع الغسيل يجف على رف التجفيف في الصيف
دع مغسلتك جافة في الهواء الطلق أو في غرفة الغسيل جيدة التهوية .خاصة في أشهر
الصيف  ،مجفف المالبس غير ضروري.



استخدام رأس دش االقتصاد وإيقاف الماء بينهما
لترا من الماء الدافئ إلى
مع رؤوس الدش العادية  ،يتدفق ما بين و
ً
البالوعة كل دقيقة  -الماء الذي يتم تسخينه  ،وبالتالي استهالك الطاقة.
استخدام رأس دش التوفير يوفر الكثير من الماء عن طريق إضافة المزيد من
الهواء إلى طائرة المياه .هذا يقلل من كمية المياه التي تمر عبر .أيضا خالل
الصابون والشامبو من الشعر  ،يجب إيقاف الماء.



اغسل يديك بالماء البارد
أي شخص ينقذ يديه بالماء البارد سيوفر مرتين :الطاقة لتسخين الماء والماء  ،حيث
يمكنك البدء في غسل اليدين على الفور.



تقليل تكاليف المياه الساخنة
في المتوسط  ،يتم استخدام  ٪من استهالك الطاقة لتسخين المياه .درجة حرارة
درجة كافية للحمام والمطبخ وأيضا عالية بما فيه الكفاية لقتل الجراثيم.
الماء

