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الطباخ
أ
الطهي ن
مطابقة،لن هناك
والمقال تغطى بأغطية
االوا�
عند
ي
ي
الطاقة
تضييع
وازدياد
ارة
ر
للح
احتياج
.
وف� ما يصل اىل  ٥٠ف ي� المائة
مع آلة طهي الضغط،يمكنك ي
من الطاقة والوقت .
عند الطهي إقاف النفوآت ف ي� وقت باق واستغالل الحرارة
المتبقية .
الغسالة -غسالةالمالبس
امالها بالكامل ما امكن عند كل غسل .
ال داعي للغسيل بالساخن  ٣٠دجة مئوية هو غسل الوسخ
العادي للمالبس و غسيل المالبس البيضاء عادة  ٤٠درجة
مئوية كافية تماما .
المجفف عند ض
ال�ورة من االحسن تجفف المالبس
استخدام
عىل المقود .
غسالة أ
ال ن
وا�
ي
أ
ن
وا� بالكامل إلستغالل طاقتها .
إمالء غسالة ال ي
ن
تحديد حرارة الغسيل ما يب� ( ٤٠درجة مئوية و  ٥٠درجة(
الكهربائية
االجهزةمن أ
الطاقة ولو انها ال
تستهلك
الكهربائية
جهزة
ال
العديد
ف
ف
الستعداد تسبب ي� تكلفة .
تستخدم أجهزة ي� وضع إ
قم بإيقاف تشغيل أ
الجهزة أو ش�يط فالموصل الذي يتصل به
الجهاز تمام أو أفصل قابس الطاقة ي� حالة عدم جود
مفتاح الطاقة .

ف
نز
و�
ت�يل الحرارة بالليل ي
الصباح تقوم بالزيادة
لتوف� الطاقة ،ال تقم
ي
بإغالق السخان تماما لكن
دعها تعمل عىل مستوى
مخفض نصف ساعة قبل
ت الذهاب للنوم اقفل
لف�ة من الوقت فف ي� حالة التدفئة
السخان ألنه مازال يسخن
ين
التسخ�
المركزية يكون مستوى
أوتوماتيك ي� الليل .
ي

توف� الطاقة مهم؟
لماذا ي

ين
التسخ� السليم مهم؟
لماذا

حسابات أ
الرسة تقريبا  ٧٠ف ي�
المئة من استهالك طاقة السخان
التسخن السليم هو الطريق
الصحيح لزيادة تكاليف التدفة
وحفظ انبعاثات . CO²

ين
بالتسخ� بشكل صحيح؟
كيف أقوم

ف
من طاقة التدفئة و حماية
البيئة ،
الغرفة تقريبا ٢٠
ارة
ر
ح
درجة
درجة مئوية  ،ف ف ي� الحمام ٢٢
درجة مئوية ي� غرفة النوم
يكفي غالبا  ١٧درجة مئوية ١٨ -
درجة مئوية .
كل درجة أقل يوفر  ٦ي� المائة .

ستخدام الواعي للطاقة
ال
من خالل إ
يمكن أن تساهم ف ي� حماية المناخ و
توف� المال .
ي

كيف أوفر الطاقة؟

أ
الضواء
ف
تشغيل الضوء فقط ي� الغرفة المستعملة
بوجود أشخاص .
إستخدام مصابيح إقتصادية أو مصابيح
 LEDإلنخفاض إستهالك الطاقة .

الثالجة
والمجد والمجمدات ف
�
الثالجات
توضع
منخفضة الحرارة ،ليس
غرف
ي
تخضع ألشعة الشمس
أماكن
أو
السخان
أو
الطباخ
بجانب
ش
الطعام أ بي�د قبل أن يوضع ف ي� الثالجة كلما قلت
المبا�ة.
ف
درجة الحرارة ي� الجهزة زاد إنخفاظ الطاقة .

لكن :

ف

أبرد قد ال يسبب ي� تهديد التعفن .

اغلق المصاريع ف ي� الليل
ت
ح� التنفد الحرارة القليلة  ،يجب إغالق النوافذ عند نزول
الليل ،هذا يقلل من فقدان الحرارة والتدفئة .
ال تقم بتغطية السخان
ح ثرارة السخان التوزع بشكل نظامي جيد و السخان يشتغل
أك� مما هو مطلوب  ،مما يؤدي إىل تضييع الطاقة .
حفظ التدفئة عندما يكون أحد ف ي� البيت
يجب أن تكون درجة أحرارة الغرفة المنخفضة  ١٥درجة مئوية
ين
للتسخ� .
ال تقرص وإال تحتاج ل بك� طاقة

لماذا التهوية الصحيحة مهمة؟

للرطوبة اجتناب نمو العفن الناتج ف ي� الشقة ،يجب أن تكون
التهوية منتظمة و بشكل صحيح .من الخارج يتم استبدال
الهواء الرطب بإندماجه بهواء طازج اىل هواء رطب .
بالضافة اىل ذلك  ،توفر التهوية المناسبة راحةالحياة ،
إ
توفرالطاقة و خفض تكاليف التدفئة .

كيف أقوم بالتهوية بشكل صحيح؟

أ
ف
تهوية الغرف المشغولة عىل القل  ٣مرات ي� اليوم.
أ
كث� من الحيان
غرف برطوبة عالية مثل الحمام و المطبخ ي
رطوبة
زيادة
التعفن،مع
هذا يقلل من الرطوبة و يمنع
نمو ت
ح� ال ش
تنت� الرطوبة ف ي�
الهواء يجب إغالق أبواب الغرف
الغرف المجاورة .
صدمة و تهوية متصالبة
النوافذ فمفتوحة بالكامل .فإذا أمكن
النوافذ ي� الغرف فالمقابلة ي� نفس
قص� لتبادل
الوقت يتم فتحها ي� وقت ي
الكث� من الهواء دون بت�يد الشقة .
ي
المدة الصحيحة للتهوية وفقا لدرجة
الحرارة الخارجية
ف ي� الصقيع ٣-٢دقائق
من  ٥ - ٠درجة مئوية  ٥ ،دقائق .
من  ١٠ - ٥درجة مئوية  ،من  ١٠ - ٥دقائق .
من  ١٥ - ١٠درجة مئوية  ،من ١٥ - ١٠دقاق .
ال للتهوية الدائمة وال التهوية من خالل النوافذ المائلة
تبادل الهواء قليل جدا  ،الغرف بت�د وتتكون الرطوبة .
قم بإطفاء السخان أثناء التهوية

الغ� ض
ال�ورية للحراة
هذا يمنع النفايات ي
وتضييع المال .

