Birlikte
tasarruf edip
daha fazlasına
ulaşalım.
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Immer an deiner Seite

Enerji tasarrufu şu
anda her zamankinden daha önemli.
Ukrayna savaşında, enerji tedarik fiyatları önemli
ölçüde yükseliyor. Elektriği ve gazı sürdürülebilir
ve tasarruflu kullanmak artık çok daha önemli.
Günlük yaşamda elektrik ve gazdan kolayca
tasarruf edebilmeniz için birkaç ipucunu
bir araya getirdik. Bu sadece çevreyi değil,
cüzdanınızı da korur.
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Dereceyi düşür
Evde her bir derece düşüşü, enerji
maliyetlerinde %6‘ya varan tasarruf
sağlayabilir. Oturma odasındaki sıcaklık
yaklaşık 20 °C olmalıdır. Bunun için
termostat 3. kademeye ayarlanmalıdır.
Gündüz evden çıkarken 18 °C (seviye
2 – 3) oda sıcaklığı yeterlidir. Uzun süre
evde olmayacaksanız, sıcaklık 15 °C‘ye
düşürülebilir (seviye 1 – 2). Ancak
kaloriferi gece komple kapatmanın
bir anlamı yoktur. Çünkü duvarlar ve
zeminler hızla soğur ve ertesi sabah odayı
istenen sıcaklığa getirmek için çok fazla
enerji gerekir. Önemli: Elektrikli ısıtıcı
fanlarla ısıtmayın. Bunlar çok fazla elektrik
tüketiyor ve elektrik pahalı.

Vasitas yerine havalandırın
Vasitas pencereler enerji maliyetini artırır.
Çünkü onları açık unutması kolaydır ve ısı kalıcı
olarak pencereden dışarı çıkar. Maliyet tasarrufu
için: Kaloriferi kısın ve ardından pencereleri
tamamen açarak kısa ve kuvvetli bir şekilde
havalandırın. Bu işlem, mobilya ve duvarları
soğutmadan hızlı bir şekilde temiz hava sağlar.
Daha sonra kaloriferi tekrar istediğiniz seviyeye
ayarlayabilirsiniz.
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Böylece ısı çıkmaz
Pencerelerden daha az
ısı çıkması için akşamları
panjurları kapatın. Ek bir
yalıtım katmanı gibi, ısının
ek ısıtma maliyeti olmadan
dairede kalmasını sağlarlar.
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Banyo yapmak yerine duş alın
Almanya‘da birçok evde su gazla ısıtılır.
Banyonun doldurulması için gereken su, duş
alırken harcanan suya göre üç katı fazladır.
Yani banyo yapmak yerine (kısa) bir duş
alırsanız sıcak su ve dolayısıyla gaz tasarrufu
yapmış olursunuz.
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Radyatörler için özgürlük
Genellikle depolama, havlu kurutucu görevi
görürler veya mobilyalarla kapatılırlar.
Ancak üstü kapatılan radyatörler yaklaşık
%15 daha fazla enerji kullanır. Bu nedenle,
verilen ısının her tarafa iyi dağılmasına
dikkat edin.

Akılda tasarruflu olmak
Modern duş başlıkları, düşük
akış hızında bile harika bir
sağlık hissi uyandırır. Enerji
tasarruflu bir duş başlığına
geçiş yapın ve eski bir modele
kıyasla %60‘a kadar su ve
enerji tasarrufu yapın.
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Enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için daha
fazla ipucunu şu adreste bulabilirsiniz:
swa.to/energiespartipps

Acil bir durumda
yardım mı
arıyorsunuz?
Stadt Augsburg
seni destekliyor.
Tüm bilgileri burada
bulabilirsin:

www.augsburg.de/energie
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