
Hep birlikte bu kışın
üstesinden geleceğiz

Enerji Tasarrufu Önerileri

Elektrik ve doğalgaz fiyatları giderek yükseliyor. Bunun
bir nedeni ise Ukrayna’daki savaştır. Bu durum,
Rusya’dan gelen doğalgaz boru hatları gibi önemli
tedarik yollarının artık kullanılamamasına yol açmıştır.

Bu konuda kışın sıkıntı yaşamamak için enerjiden
tasarruf etmek oldukça önemlidir. Aşağıdaki
yöntemleri uygulamak gayet kolay olduğundan herkes
enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlayabilir.
Tavsiyelerimiz şunlardır:

Evinizi doğru şekilde havalandırın: Pencereyi günde 3
kez yaklaşık 5 dakika boyunca tamamen açın ve bu
sırada kaloriferi kısın. Havadaki nemi dışarı atmanın
tek yolu budur. Örneğin duş alırken, yemek pişirirken
veya çamaşır kuruturken çok fazla rutubet oluşur. Oda
yanlış veya çok az havalandırılırsa duvarlarda küf
meydana gelebilir.

Oda sıcaklığını doğru ayarlayın: Sıcaklık ayarını sadece
1 derece düşürmek %6 oranında enerji tasarrufu
sağlar. Tavsiye edilen oda sıcaklığı yaklaşık 20
derecedir (bunun için kalorifer üzerindeki kumanda
düğmesini 3’e ayarlayın). Fakat aşırı düşük sıcaklıklar
da zararlıdır, çünkü küf oluşumu oda uzun süre soğuk
(16 derecenin altında) kaldığı zaman da mümkündür.

Çamaşır makinesini verimli şekilde kullanın: Makineyi
her zaman ağzına kadar doldurun ve sıcaklık ayarını
düşürün. 60 derece yerine 40 derece (hatta 30 derece)
bile yeterli olabilir.

Duş sürelerinizi kısaltın: Duş süresini en fazla beş
dakikaya indirip mümkünse çok sıcak değil ılık suyla
duş almak %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

Harcanan Watt sayısındaki her azalma
ve oda sıcaklığında düşürülen her
derece fark yaratabilir. Üstelik
enerjiden tasarruf etmek çok kolaydır!
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21 yerine 20 derece
oda sıcaklığı: %6

tasarruf

7 yerine 5 dakika duş
alın: %28 tasarruf

Pencereleri üstten açık
bırakmak yerine ani
havalandırma yapın: 
%20 tasarruf

Buzdolabını 6 yerine 7
dereceye ayarlayın: 
%6 tasarruf

Cihazları hazırda
bekletmek (standby)
yerine tamamen kapatın

Tencere kapağını
kapatın: %65 tasarruf


