نکاتی در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
در چند هفته گذشته قیمت انرژی بسیار باال رفته است ،حتی وقتی بنزین میزنیم متوجه این موضوع می شویم.
همچنان برق بسیار گران شده است.
گاز و نفت برای گرم کردن خانه ها در حال حاضر هزینه بسیار بیشتری دارد.
هزینه های انرژی همیشه با اجاره پرداخت می شود .در سال آینده ،صاحبخانه محاسبه خواهد کرد که آیا شما به
اندازه کافی پیش پرداخت کرده اید یا خیر ،که پس از آن قبض آب و برق است.
اگر االن همان مقدار انرژی سال گذشته را مصرف می کنید ،باید در قبض بعدی پول زیادی بپردازید که می تواند
گرانتر شود!
هر ماه پول پس انداز کنید تا وقتی مجبور به بازپرداخت هستید ،مجبور به بدهکاری نباشید.
نکته:
اکنون در مصرف انرژی صرفه جویی کنید:
.۱گرمایش:
فقط اتاق هایی را که در آن زمان طوالنی سپری می کنید گرم کنید.
اگر دما فقط  ۱درجه سانتیگراد کاهش یابد ،حدود  ۶درصد در انرژی صرفه جویی می شود•
در روزهای بسیار سرد زمستان بیشتر مصرف می شود .هزینه گرمایش می تواند بین  5تا  10یورو در روز باشد.
برای جلوگیری از کپک زدن ،اتاق را به طور منظم هوا دهید و سپس پنجره ها را دوباره ببندید.
 .۲آب گرم:
اگر با برق گرم شود ،به ویژه گران است •
تا حد امکان از آب سرد استفاده کنید •
.برای آبکشی ظروف همیشه از آب گرم در کاسه استفاده کنید و فقط اجازه ندهید هدر رود•
دوش گرفتن کوتاه باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود ،حمام کردن گران است•
.۳وسایل برقی:
از چراغ های ال ای دی کم مصرف استفاده کنید.
هنگام خرید دستگاه های جدید به مصرف برق توجه کنید •
دستگاه ها را فقط زمانی روشن کنید که واقعا از آنها استفاده میکنید (نه در حالت اماده به کار).
اطالعات بیشتر:
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/energie/mit-energie-haushalten-und-geld-sparen37311
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2019-05/Energie-sparen-imHaushalt-Energiespartipps-einfache-Sprache-VZ-NRW.pdf
https://www.hamburg.de/hamburg-barrierefrei/leichte-sprache/service/14964852/ls-infoszur-muell-trennung/

