األجهزة الكهربائية
ت ف
ت
تستهلك العديد من األجهزة
ح� ي� حالة عدم
اإللك�ونية الطاقة
استخدامها .بعض األجهزة تولد بالفعل تكاليف ف ي� وضع االستعداد.
قم بإيقاف تشغيل أجهزتك أو ش�يط الطاقة الذي تم توصيل الجهاز به  ،أو
افصل سلك الطاقة إذا لم يكن هناك مفتاح طاقة.

التهوية والتدفئة و
توف� الطاقة
ي

فصول كفاءة الطاقة
تعت� فصول كفاءة الطاقة مفيدة للغاية  ،ألنها توفر
عند ش�اء األجهزة الكهربائية  ،ب
معلومات حول كفاءة الطاقة المستخدمة .يبدو المقياس عىل هذا النحو ت
وي�اوح من
أفضل قيمة ممكنة  Aإىل قيم «أسوأ ولكن ال تزال جيدة» مثل  Bو  Cإىل قيم سيئة
للغاية مثل .G

الموقد
الطه .بخالف ذلك
عند
متناسقة
بأغطية
والمقال
القدور
بتغطية
قم
ي
ي
،سيهرب المزيد من الحرارة ويزيد استهالك الطاقة .قدور الضغط توفر ما
ً
مبكرا
الطه  ،أغلق الموقد
يصل إىل  50بالمائة من الطاقة والوقت .عند
ي
الطه للسماح بخروج الروائح
واستخدم الحرارة المتبقية .افتح النافذة بعد
ي
والرطوبة.
الغسالة
إذا أمكن  ،قم بتحميل الغسالة بالكامل لكل دورة غسيل .ال تستخدم الماء
الساخن دون داع ( 30درجة مئوية عادة ما تكون كافية للمالبس المتسخة
طبيع و  40درجة مئوية للغسيل األبيض) .إذا تم تجفيف المالبس
بشكل
ي
ف� الشقة  ،فيجب أن تكون الشقة جيدة التهوية ت
ح� تجف المالبس بشكل
ي
جيد.
غسالة األطباق
قم بتحميل غسالة األطباق بالكامل الستخدام السعة الكاملة .ت
اخ� درجة
حرارة منخفضة للغسيل ( 40درجة مئوية إىل  50درجة مئوية).
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تغط المشعات
ال
ي

ال توجد تهوية جيدة من خالل النوافذ المائلة

ً ف
خالف ذلك  ،ال يمكن توزي ــع الحرارة الحرارية جيدا ي� الغرفة وتعمل التدفئة
بشكل مكثف ث
أك� مما هو ض�وري بالفعل  ،مما يؤدي مرة أخرى إىل إهدار
الطاقة.

ً
وت�د الغرف وتزيد الرطوبة.
حيث يكون تبادل الهواء ضئيال  ،ب

خفض التدفئة ف� حالة عدم وجود أحد ف� ن ز
الم�ل
ي
ي

قم بإيقاف تشغيل المشعات أثناء التهوية
غ� ض
ال�وري للحرارة والمال.
هذا يمنع الهدر ي

يجب أال تقل درجة حرارة الغرفة المنخفضة عن  15درجة مئوية  ،وإال
ين
التسخ�.
الكث� من الطاقة إلعادة
فستحتاج إىل
ي
ً
ً
مبكرا
اضبط التدفئة عىل مستوى منخفض ليل وأطفئها

الصدمة والتهوية

ي ن
التسخ� المناسب مهم؟
لماذا

كيف أحفظ الطاقة؟

يتم استخدام حوال  70ف� المائة من الطاقة المستهلكة ف� نز
الم�ل للتدفئة  -والتدفئة المناسبة
ي
ي
ي ن
ثا� أكسيد الكربون.
ه أفضل طريقة
ي
لتوف� تكاليف التدفئة وتقليل انبعاثات ي
ي

ف
ت
ال� تتواجد بها فقط .استخدم المصابيح أو
قم بتشغيل الضوء ي� الغرفة ي
المصابيح الموفرة للطاقة .بهذه الطريقة تقلل من استهالكك للطاقة وتوفر
تكاليف الطاقة.

ن
ي ن
التسخ� بشكل صحيح؟
يمكن�
كيف
ي

الثالجة والفريزر
ف
صغ�ة أو بدون تدفئة .ال تضعه
قم بوضع الثالجات والمجمدات ي� غرف
ي
ف
بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد أو المشعات  ،أو ي� األماكن المعرضة
ف
ش
لي�د .كلما
ألشعة الشمس
المبا�ة .اترك الطعام بي�د قبل وضعه ي� األجهزة ب
ف
انخفضت درجة الحرارة ي� األجهزة  ،زادت الطاقة المطلوبة للحفاظ عىل
ف
درجة الحرارة 7 .درجات مئوية ي� الثالجة و  18درجة مئوية تحت الصفر
ف� المجمد كافية ً
تماما .قم بفك تجميد الوحدات بانتظام (مرة واحدة عىل
ي
األقل ف ي� السنة).

كيف تقوم بالتهوية بشكل صحيح؟

هذا يقلل من الرطوبة ونمو العفن .يجب رفع أبواب الغرف لمنع الرطوبة
من االنتشار إىل الغرف المجاورة .يجب أن تكون التهوية جيدة  ،خاصة بعد
ف
ت
ال� يتم فيها تجفيف الغسيل.
ي
الطه أو ي� الغرف ي

لماذا يعد توف� الطاقة ً
مهما؟
ي

اإلضاءة

ف
لتجنب تكون الرطوبة والعفن ي� الشقة  ،يجب تهوية الشقة بشكل صحيح .يتم
خار� ق
ج
ن� وجاف .كما تحافظ التهوية الكافية عىل راحة
استبدال الهواء الرطب بهواء
ي ي
المعيشة وتوفر الطاقة وتقلل من تكاليف التدفئة.

ف
يجب أن يتدفق الهواء إىل الغرف ي ن
مرت� عىل األقل ي� اليوم
ف
كث� من األحيان)
(الغرف ذات الرطوبة العالية مثل الحمامات والمطابخ ي� ي

لتوف� الطاقة  ،ال تقم بإيقاف تشغيل التدفئة ً
تماما  ،ولكن دعها تعمل عىل
ي
ض
.
اخف� التدفئة نصف ساعة قبل الذهاب إىل الفراش ،
منخفض
مستوى
ف
ف
التسخ� ي ت
ين
لف�ة معينة من الوقت .ي� حالة التدفئة المركزية ،
حيث تستمر ي�
ف
ً
ن
التسخ� المنظم تلقائيا ي� الليل.
فإن مستوى
ي

ف
وتوف� المال.
الواع للطاقة ي� حماية المناخ والحفاظ عىل الموارد
يمكن أن يساهم االستخدام
ي
ي

تعت� التهوية المناسبة مهمة؟
لماذا ب

ف
ف
النوافذ مفتوحة بالكامل .إذا أمكن  ،يجب فتح النوافذ ي� الغرف المقابلة ي�
ف
قص� دون بت�يد الشقة.
نفس الوقت من أجل تبادل
الكث� من الهواء ي� وقت ي
ي

ي ن
أك�
تسخ�
بوع ب
ي
ين
التسخ� وتحميها
كل درجة أقل توفر  6بالمائة من طاقة
ف
و� الحمام  22درجة
،
مئوية
درجة
20
حوال
بيئة .تبلغ درجة الحرارة المثىل للغرفة
ي
ي
مئوية .لكن ف� الغرف األخرى مثل غرفة النوم ً ،
غالبا ما تكون  17درجة مئوية إىل 18
ي
درجة مئوية كافية.

لكن :ال غ
ينب� أن بي�د بسبب خطر نمو العفن!
ي
ً
أغلق الستائر ليال
لضمان ترسب القليل من الحرارة  ،يجب إغالق الستائر بعد حلول الظالم.
هذا يقلل من فقد الحرارة وتكاليف التدفئة.

المدة الصحيحة للتهوية حسب درجة الحرارة ف ي� الخارج:
ف ي� حالة الصقيع 3-2 :دقائق.
عند  5-0درجة مئوية 5 :دقائق.
عند  10-5درجة مئوية 10-5 :دقائق.
عند  15-10درجة مئوية 15-10 :دقيقة.

