
 Разом через 
 зиму

Поради стосовно
заощадження енергії

Електроенергія та газ стають дедалі дорожчими. Однією
з причин цього є війна в Україні. Вона призвела до того,
що важливі шляхи постачання, такі як газопроводи з
Росії, більше не є доступними.

Щоб у нас взимку не закінчилися запаси, важливо
заощаджувати енергію. Наступні поради прості в
реалізації – так що кожен може зробити важливий
внесок в енергозбереження. Тому:

Правильна вентиляція: Повністю відкривайте вікно 3
рази на день приблизно на 5 хвилин, водночас зменшити
потужність опалення. Це єдиний спосіб вивести вологу з
повітря. Багато вологи утворюється, наприклад, під час
прийняття душу, приготування їжі або сушіння білизни.
При недостатній або неправильній вентиляції на стінах
може утворитися пліснява.

Регулювання температури в приміщенні: Нижча на 1°C
температура заощаджує 6% енергії. Рекомендована
температура в приміщенні становить прибл. 20°C (для
цього встановіть регулятор на нагрівачі на «3»). Але
температура в приміщенні не повинна бути занадто
низькою: Якщо в приміщенні тривалий час занадто
холодно (нижче 16°C), також може з’явитися пліснява.

Ефективне використання пральної машини: Завжди
повністю заповнюйте пральну машину та виконуйте
прання менш гарячою водою:
 40°C (чи навіть лише 30°C) замість 60°C.

Приймання душу протягом меншого часу: Зменшіть час
прийняття душу максимум до п’яти хвилин і, якщо
можливо, приймайте душ тільки теплий, а не гарячий.
Заощаджує до 50% енергії.
 

Мають значення кожен ват і 
кожен градус – енергозбереження
стало простим!
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20° замість 21°:
економія 6%

5 хвилин замість 7:
економія 28 %

Активне провітрювання
замість відкритої
кватирки: економія 20 %

7° замість 6°:
економія 6%

Вимкнення та eкономія
електроенергії замість
режиму очікування

Кришка на посуді під
час приготування:
економія 65 %


