
 

 

 خانه در انرژی مصرف در جویی صرفه نکات

 

برای نیازهای روزانه ما تولید می شود. اما اين انرژی ها بسیار  -مانند برق و گرمايش  -انرژی 

پرهزينه هستند و باعث ايجاد گازهای گلخانه ای می شود، به ويژه هنگامی که از منابع انرژی 

 .استفاده می شود

صرفه جويی در انرژی در خانه و در نتیجه مشارکت در حفاظت از آب و راه های زيادی برای 

 !هوا وجود دارد

 

 :الکتریکی های دستگاه

 همه دستگاه ها را در صورت عدم استفاده از پريز برق جدا کنید! 

  تا جايی که ممکن است از تلفن های هوشمند، تبلت ها و لپ تاپ ها به مدت طوالنی تری

 .دستگاه جديدی بكار نبريداستفاده كرده و 

 

 :آشپزخانه

 يخچال و فريزر جديد را تا حد امکان کوچک خريداری كنید. 

 دستگاه های الكتريكی را با بهترين درجه کارآيی ("A") خريداری کنید. 

 يخچال را در کنار اجاق گاز يا بخاری قرار ندهید. 

  ون آن کافی است. فريزر را تنظیم کنید، برای تازه ماندن مواد در 7يخچال را روی درجه

 تنظیم كنید. -18بر روی درجه 

  وسايل خنک کننده را تا آنجا که ممکن است پر نگه داريد، به عنوان مثال با بطری های آب

 .، آنها را سرد نگه داريد. در را تا حد ممکن به مقدار كمی باز کنید

 فقط به مقدار مورد نیاز آب را بجوشانید. 

  بگذاريد و از حرارت آن برای پختن غذا استفاده کنیددرب قابلمه را. 

farsi 



 :حمام

 دمای آب را تا آنجا که ممکن است پايین نگه داريد. 

 .فشار آب را تا حد ممکن كم كنید 

 بر روی دوش و آبگرم كن، صرفه جوی آب نصب کنید. 

  درجه بشويید 30لباس ها را فقط تا دمای. 

  کنیدبه جای خشک کن از بند لباس استفاده. 

 

 :سرمایش و گرمایش

 " است 20" تنظیم کنید، که مربوط به درجه 3گرمايش را روی حداکثر. 

 رادياتور را خالی نگه داريد و چیزی روی آن قرار ندهید. 

 از تهويه مطبوع و فن ها اجتناب کنید، در عوض از تهويه متناوب و متقاطع استفاده کنید. 

 صورت لزوم تعويض کنید درزهای پنجره ها را بررسی کرده و در. 

 

 :نور

 LED ها را به عنوان منابع نوری انتخاب کنید. 

 تا جايی که ممکن است از نور روز استفاده کنید. 

 وقتی کسی در اتاق نیست چراغ را خاموش کنید. 

 

 

www.klimafuchs-kita.de 

KLIMAfuchs ist ein Projekt der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung, Friesenweg 1, 22763 Hamburg, 040-240600 , www.save-our-future.de  

© Fotos: S. 1: Handabdruck: ©Lubrenica/shutterstock.com, Junge am Stecker: ©Maxim Blinkov/shutterstock.com, Stecker: © S.O.F., S. 2: Kind mit LED: 

©BlurryMe/shutterstock.com, Stoffwindeln: ©SeeDesign/Shutterstock.com, Eisberge: ©Wandelburg Design 


