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Din cauza războiului din Ucraina, crește 
semnificativ prețul de achiziție pentru energie.  
În prezent este foarte important să utilizați 
gazul și electricitatea în mod eficient și cu 
moderație.  Am însumat câteva sfaturi pentru  
ca dumneavoastră să puteți economisi destul  
de ușor electricitate și gaz în viața cotidiană.   
Acest fapt protejează atât mediul cât și 
portofelul dumneavoastră.

Mai puțin
Pentru fiecare grad redus pentru încălzirea 
casei, puteți face o economie de 6% din 
costul energiei. Temperatura ar trebui să  
fie în jur de 20 de grade în camera de zi.  
În acest scop este necesar săSetați 
termostatul la nivelul 3. Pe parcursul zilei, 
când nu sunteți acasă, o temperatură 
ambientală de 18 °C (nivelul 2-3) ar fi 
suficientă. Dacă lipsiți de acasă o perioadă 
îndelungată, puteți reduce temperatura la 
15 °C (nivelul 1-2). Totuși nu are sens să 
opriți total încălzirea pe parcursul nopții. 
Pentru că dacă opriți total încălzirea, atât 
pereții cât și podelele se vor răci repede și 
va fi nevoie de mai multă energie pentru 
readucerea camerei la temperatura dorită în 
următoarea dimineață. Important: Nu încălzi 
cu aeroterme. Acestea consumă mult curent, 
iar curentul este scump.

Aerisirea rapidă  
Ferestrele rabatate măresc costurile pentru energie. 
Deoarece pot fi uitate rabatate destul de ușor și prin urmare 
căldura se va pierde pe geam în mod constant. Pentru a 
face economie: Reduceți încălzirea iar mai apoi aerisiți scurt 
și temeinic având ferestrele deschise complet. Acest fapt va 
aduce aer proaspăt în casă, fără ca mobilierul și pereții să 
se răcească. După această procedură, puteți seta din nou 
încălzirea la nivelul pe care îl doriți.
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În acest moment,  
economisirea energiei 
este mai importantă 
ca niciodată.
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Prin urmare căldura  
nu este pierdută
Pentru ca prin ferestre să se piardă cât mai puțină căldură, 
închideți seara rulourile. Acționând ca un nivel suplimentar de 
izolație, acestea vă asigură păstrarea căldurii în locuință - fără  
să aveți costuri suplimentare pentru căldură. 

Faceți duș în loc să faceți baie
În foarte multe locuințe din Germania se utilizează gazul 
pentru încălzirea apei. Făcând baie, folosiți de trei ori mai 
multă apă decât făcând duș. Prin urmare, dacă faceți un  
duș (rapid) în loc de a face o baie, economisiți multă apă  
și implicit gaz.

Libertate pentru calorifere
Foarte frecvent acestea sunt folosite pe post de 
obiecte pentru depozitare, uscătoare pentru rufe sau 
sunt acoperite cu mobilă. Însă caloriferele mascate, 
utilizează cu aproximativ 15% mai multă energie.  
Prin urmare, asigurați buna distribuire a căldurii 
degajate de calorifer prin toate părțile. 

Mai multe sfaturi pentru economisirea costurilor  
cu energia puteți găsi accesând:  
 
swa.to/energiespartipps

Capete economice
Capetele moderne de duș, vă 
oferă o senzație excelentă de bine 
chiar și cu un debit scăzut al apei. 
Faceți trecerea la un cap de duș 
care economisește energie și astfel 
veți economisi până la 60% apă și 
energie în comparație cu utilizarea 
unui model vechi de cap de duș. 
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Cauți ajutor într-o 
situație delicată?
Orașul Augsburg te 
ajută. Vei găsi toate 
informațiile la:

www.augsburg.de/energie
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