نمودار بهروری از انرژی

www.landshut.de
فاریس و دری

برای ما در زمان خرید وسایل ق
بر� این
گ
نمودار کمک بزر� می باشد .آنها اطالعات
خو� راجع به اندازه مرصف انرژی به
بسیار ب
دهند این نمودار نشان دهنده ی ز
م�ان
ما می
مرصف انرژی می باشد که باالی نمودار A+++
نمایشگر ت
کم�ین ی ز
م�ان مرصف انرژی و به
ن
پای� A+, A
ترتیب به سمت ی
 A++,ق
ت
بر� است
مرصف�ین وسیله
تا بدترین یا پر
که با حرف  Gنشان می دهند .
Weiter Informationen erhalten Sie gerne:

تهویه یاهوادادن درست ،گرم
جو� در انرژی
کردن & رصفه ی

Stadt Landshut
Klimaschutzmanagement
Fachbereich Umweltschutz
Rathaus II
Luitpoldstr. 29 a
84034 Landshut

Umwelttelefon 0871/88-1600
umweltschutz@landshut.de
www.landshut.de/energie-klima

Stadtwerke Landshut
Energie- und Umweltberatung
Altstadt 74
84028 Landshut

Tel. (0871) 1436-2059
umweltberatung@stadtwerke-landshut.de
www.stadtwerke-landshut.de
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اجاق گاز
درب قابلمه ها یا همان دیگ ها و ماهی تابه ها را در زمان پخت،
ببندید .در یغ� این صورت گرمای ت
بیش�ی هدر رفته و مرصف انرژی
باال می رود .
با استفاده از قابلمه های زودپزمی توان تا  ۵۰درصد در مرصف انرژی و
جو� کرد .
زمان رصفه ی
بعد از پخت غذا اجاق گاز را زودتر خاموش کرده و از حرارت
باقیمانده روی گاز استفاده کنید .
لباسشو�
باهر بار ی روشن کردن سعی کنید ی ن
ماش� را در حد امکان پر کنید .اگر
شس� با درجه دماهای باال پب� ی ز
الزم نیست از ت ن
لباسها� با
ه�ید ،برای
ی
کثیفی نرمال ۳۰ ،درجه سانتیگر فاد و برای لباسهای سفید معمویل ۴۰
درجه سانتیگراد به طور کامل کا� می باشد .
ین
ظرفشو�
ماش�
ی
ین
ظرفشو� را تا حد ممکن پر کنید و تمام فضای موجود داخل
ماش�
ی
ین
ماش� را استفاده کنید .
ت
ن
ن
ن
پای� یب�  ۴۰تا  ۵۰درجه سانتیگراد را برای شس� ظرفها
درجه دمای ی
انتخاب کنید
وسایل ق
بر�
ق
ح� در ت
بسیاری از وسایل بر� ت
حال� که استفاده نمی شوند ،انرژی
ق
مرصف می کنند .ض
ز
بع� وسایل بر� ین� در حالت استندبای انرژی
مرصف می کنند .
زما� که وسایل ق
درمدت ن
بر� را استفاده نمی کنید از فیوز برق جدا
کنید و در صورت استفاده از سه راهی برق ،اگر سه راهی دارای دکمه
خاموش و روشن می باشد از طریق دکمه آن را خاموش کرده و اگر
دکمه ندارد آن را ی ز
ن� از فیوز بکشید .

شبها شوفاژها را روی درجه
ی کم قراردهید
هر چه زودتر این کار را انجام
دهید تا در مرصف انرژی
جو� شود ،شوفاژها را
رصفه ی
به کیل خاموش نکنید ،بلکه
روی درجه ی کم بگذارید
نیم ساعت قبل از خوابیدن شوفاژها را کم کنید ،چراکه برای  .ت
مد�
ن� گرم ق
پس از کم کردن ی ز
با� می مانند .در صورت وجود شوفاژ
مرکزی در هنگام شب به صورت اتوماتیک تنظیم می شوند .

جو� درمرصف انرژی حائز اهمیت است؟
چرا رصفه ی
درصورت استفاده ی آگاهانه از انرژی می توان
ین
همچن�
به حفظ آب و هوای پاک کمک کرد و
منابع طبیعی را حفظ کرد و در هزینه ها
جو� کرد .
رصفه ی

جو� کرد؟
چطور می توان در مرصف انرژی رصفه ی
چراغ ها
فقط در اتاق یا ن
مکا� که در آن هستید چراغ
اغها� با مرصف انرژی ی ن
پای� یا
روشن کنید .چر ی
دی که برق ت
کم�ی استفاده
چراغهای ال اي
می کنند ،بخرید .
یخچال و فریزر
مکانها� که ت
کم� یا اصال گرم نمی کنید
یخچال و فریزرها را در
ی
جا� که در
قرار دهید .آنها را در کنار شوفاژها یا اجاق گازها ویا در ی
برابر اشعه ی مستقیم خورشید است قرار ندهید .غذاها را پس از
رسد شدن در یخچال قرار دهید .هر چه درجه دمای یخچال ت
کم�
باشد به همان اندازه انرژی ت
تعی�ن
بیش�ی مرصف می شود تا دمای ی
۷درجه سانتیگراد برای یخچال و منفی  ۱۸درجه
شده را نگه داشت.
فریزر ف
کا� می باشد .یخ داخل یخچال و فریزرهایتان
سانتیگراد برای
را حداقل یکبار در سال بگذارید بطور کامل آب شود .

چرا هوای تازه دادن حائز اهمیت است؟

ف
مرص� در
هفتاد درصد از انرژی
خانه به شوفاژ تعلق می یگ�د  ،و
م�ل به طور صحیح ت
گرمایش ن ز
به�ین
جو� در هزینه هاست
راه برای رصفه
ن� ت
و تولید گاز کربن ی ی ز
کم� می شود .

چطور به ت
درس� خانه ام را گرم کنم؟
آگاهانه گرم کردن
گرما� ت
با هر یک درجه دمای ت
کم� می شود
کم� ۶ ،درصد از هزینه ی ی
و از محیط زیست ی ز
ن� محافظت می شود .
ت
به�ین دما برای اتاق  ۲۰درجه
سانتیگراد می باشد ،در حمام
۲۲درجه سانتیگراد ،در اتاق های
دیگر مثل اتاق خوابها ۱۷تا  ۱۸درجه
ف
کا� می باشد .

توجه :به دلیل رشد کپک ،خانه تان نباید از دماهای ذکر شده رسدتر شود .

شبها کرکره ی پشت پنجره ها را ببندید
با تاریک شدن هوا کرکره ها را بندید تا بدین وسیله از هدر ت ن
رف� گرما
جلوگ�ی شود و همینطور مرصف گرما(شوفاژ) ت
کم� می شود .
ی
روی شوفاژها را نپوشانید
درصورت پوشاندن شوفاژها مثال ً با لباس یا حوله و یغ�ه ،گرما
ت
شوفاژبیش� از
خو� در اتاق پخش شود ودر نتیجه
نمی تواند به ب
نیازکار می کند که این خود باعث هدر ت ن
اندازه مورد
رف� انرژی
می شود .
کم کردن شوفاژها در مدت ن
زما� که کیس در ن ز
م�ل نمی باشد
ت
ن
پای� تر باشد ،در
کم�ین درجه ی دما نباید از  ۱۵درجه سانتیگراد ی
ت
ن
ز
یغ� این صورت برای دوباره گرم کردن م�ل به انرژی بیش�ی نیاز
خواهیم داشت .

چرا تهویه(هوادادن) مناسب ن ز
م�لتان مهم است؟
جلوگ�کنید
برای اینکه از رطوبت ودر نتیجه رشد کپک در آپارتمان خود
ی
باید به طور منظم و صحیح تهویه و یا همان هوادادن ن ز
م�لتان را
انجام دهید وبدین وسیله هوای مرطوب با هوای تازه و خشک یب�ون
تم�ی هوای خانه ور ت
عوض می شود .هوادادن درست ،باعث ی ز
اح� تان
جو� می کند ودر نتیجه هزینه گرم
شده و زدر مرصف انرژی رصفه ی
کردن ین� کاهش می یابد .

من چطور خانه ی خود را به ت
درس� هوا بدهم؟
اتاق خوابها و اتاق نشیمن را حداقل ۳بار در روز هوا دهید و
باال� هستند مانند حمام و پ ز
آش�خانه را
جاها� که دارای رطوبت ی
ی
بیش از  ۳بارباید هوا داد.به این طریق رطوبت هوا کم شده و از
ها� که دارای رطوبت
رشد کپک
ی
جلوگ�ی می شود و باید در اتاق ی
ت
بیش�ی هستند بسته بمانند تا رطوبت وارد اتاقهای دیگر نشود .
هوادادن همزمان اتاقها
پنجره ها را بطور کامل باز کنید ،در صورت
امکان پنجره ها را در اتاق های مجاور ی ز
ن�
بطور همزمان باز کنید تا در ت
کم�ین زمان
هوای تازه زیادی وارد شود بدون اینکه
خانه تان رسد شده باشد .

مدت زمان مناسب برای هوادادن خانه بنابر
درجه دمای هوای یب�ون
درهوای رسد ۲ :تا  ۳دقیقه
در دمای صفر تا  ۵درجه سانتیگراد ۵ :دقیقه
در دمای  ۵تا  ۱۰درجه سانتیگراد ۵ :تا  ۱۰دقیقه
در دمای  ۱۰تا  ۱۵درجه سانتیگراد ۱۰ :تا  ۱۵دقیقه
ن
نز
طوال� و یا از طریق نیمه
م�لتان را به مدت
ت
ن
باز گذاش� پنجره ها هوا ندهید
چرا که به این طریق مقدار کمی هوای تازه
ردوبدل شده و اتاق ها رسد می شوند ی ز
ون�
باعث ایجاد رطوبت می شود
در زمان هوادادن اتاقها  ،شوفاژها را خاموش کنید ،بدین صورت از
هدر ت ن
جلوگ�ی می شود
رف� انرژی و پول
ی

