صرفه جويی انرژی در خانه داری & تحرک و پويايی
موارد ذيل در صرفه جويی انرژی در اقتصاد خانه کمک ميکند

گرم نمودن درست هوای خانه
حرارت مناسب برای هر شخص متفاوت است ،اما  ٢١درجه سانتيگراد برای بسياری ها خوش آيند است.
بطور مثال  :با تغيير ويا کم نمودن درجه حرارت از  ٢۴درجه سانتيگراد به  ٢١درجه سانتيگراد ميتوان
هزينه سوخت را تا  ٢۵فيصل کاهش داد و همچنان ميتوان در جريان روز که هيچ کس در منزل نيست و يا
شب هنگام خواب درجه حرارت را کاهش داد.
رادياتور و يا مرکزگرمی را نبايد پوشانيد چرا که باعث کم شدن حرارت ميگردد.

تهويه مناسب ) هوادادن مناسب(
توصيه ميشود اطاق را بجای هوا دادن متواتر به صورت کوتاه مدت هوا بدهيد و پنجره ها را کامﻼ باز
نموده و به مدت ۵الی  ١٠دقيقه هوای اطاق را تبديل کنيد و با اين کار شما ميتوانيد از کپک زدن ديوار های داخلی جلو
گيری مينمايد و تقريبا ً  ۵٠آيرو از مصرف گاز صرفه جويی ميکنيد.

خاموش نمودن ﻻمپ
توجه نماييد تنها در اطاق های که از آن استفاده ميکنيد ﻻمپ روشن باشد.

استفاده از ﻻمپ های صرفه جويی انرژی
ﻻمپ های صرفه جويی انرژی و ﻻمپ ها ی آل ای دی )ديود نور دهنده( کار آمد تر از ﻻمپ های عادی است ،دارای

عمر زياد و تقريبا ً  ٧٠فيصد از انرژی صرفه جويی ميکند.
صرفه جويی از آب به صرفه جويی از انرژی کمک ميکند
مصرف آب در حمام گرفتن  ۵٠ليتراست و حمام کامل )وان( تا  ٢٠٠ليتر است .مصرف آب گرم  ٢٨فيصد مصرف ع
مومی يک خانه وار است  .نظر به نوع سيستم آب گرم امکانات مختلف برای صرفه جويی انرژی وجود دارد .منبع آب
گرم را در هنگام تعطيﻼت خاموش نماييد .درجه حرارت آب گرم را تا  ۶٠درجه سانتيگراد محدود سازيد.
قطرات آب که از شيردهن ميريزد در يک ساعت حدود يک ليتر آب به حدی ميرود و در سال تقريبا ً  ٩٠٠٠ليتر آب به
حدر ميرود و باعث بلند بردن هزينه ميشود.

وسايل الکتريکی را خاموش کنيد
وسايل الکتريکی مانند تلويزيون ،راديو ،کامپيوتر و غيره زمانی که کامﻼً خاموش نشده و در حالت آماده باش باشند باع
ث مصرف انرژی ميشود و همچنان خيلی ها مضر برای اقليم و اقتصاد ما است .در اين صورت وسايل الکتريکی را
کامﻼً خموش نموده و يا از ساکت های قابل تعويض استفاده نماييد  ،که تقريبا ً  ٧٠فيصد انرژی صرفه جويی ميشود.

صرفه جويی انرژی در غذا سرد و يخ زده
يخچال ،دستگاه يخ  ٢۴ساعت و در طول يک سال  ٣۶۵روز مورد استفاده قرار می گيرد.
نبايد غذا های گرم را در يخچال گذاشت ،کوشش کنيد تا حد امکان دروازه يخچال را زود با و بسته کنيد .صرفه جويی
زمانی ميتوان کرد که يخچال کهنه را تبديل نموده ،درجه داخل يخچال را تغيير دهيد.
بطور مثال :از  ۵درجه به  ٧درجه به طور منظم تغيير دهيد ،يخ های يخچال را آب کنيد و در اين حالت
ميتوان تا  ١۵فيصد برق و پول صرفه جويی کرد
.

ماشين لباسشويی و ماشين ظرف شويی را خوب چيده ودر حرارت مناسب بگذاريد.

درجه

حرارت کم باعث صرفه جويی انرژی ميشود و همچنان از پروگرام به درجه حرارت پايين استفاده نماييد تا انرژی صر
فه جويی شود.

آشپزی و صرفه جويی انرژی
پخت پز روزانه باعث مصرف انرژی و همچنان برق ميگردد بنابر اين از صفحه اجاق مناسب برای اندازه ديگ ها و
ظرف ها استفاده کنيد .زمانی ميتوان ازمصرف انرژی جلوگيری نمود که در وقت پخت و پز درب ظرف را بگذاريد و
نزديک به آماده شدن اجاق را خاموش نمايد .حرارتی که بعداً توليد ميگردد برای گرم نگهداشتن غذا کافی است
تا حد امکان از گرم نمودن فر يا داش قبل از وقت پخت و پز جلوگيری کنيد.

