10 Enerjitasarruf Önerileri
1. Öneri: Pencereleri sürekli aralık bırakmayın!
Doğrusu, Pencereleri kısa bir süre için tamamen açın. Kış aylarında günde 3-4 kere 5er dakika kadar, diğer
aylardada 3-4 kere 15er dakika havalandırın. Havalandırma süresi içinde kaloriferleri kapatın!

2. Öneri: Çoğu odalarda 20 derecelik bir ısı yeterlidir!
Kaloriferlerde orta ayar yeterlidir (2 ile 3 arası), yatak odalarında 16 derece ısı yeterli (1 ile 2 arası). Geceleri
her odada 16 derecelik bir ısı yeterlidir! Kaloriferlerin önlerini perde veya diğer eşyalarla kapatmayın.
Pencerelerin kepenkleri varsa, onları kapatın.

3. Öneri: Cereyanlı ısıtıcılar veya radyatörler kullanmayın!
Bunları kullanmak en pahalı ısıtma yöntemidir. Bu yüzden mümkünse cereyanlı aletlerle ısıtmayın.

4. Öneri: Duş alma, banyo yapmaktan daha tasarrufludur!
Banyo yapmak için küveti doldurmak, duş almaktan 3 misli daha pahalıdır. Isıtıcı aletini öyle ayarlayınki,
sonradan soğuk su ilave etmeye gerek kalmasın. Kullanmadığınız zamanlarda ısıtıcı aletini kapatın.

5. Öneri: Buzdolabı için 7 derece yeterlidir!
Kış aylarında buzdolabının ayarını 1’e getirin, yaz aylarında 2 ile 3 arası yeterlidir. Gereksiz yere açıp
kapatmayın. Đçine sıcak yiyecekler koymayın. Eğer buzdolabınız 1 cm’den fazla buz tuttu ise, bunları
mutlaka çözdürün. Buzdolabını ısın veren aletlerin (ocak veya çamaşır makinesi vs.) yanına koymayın.
Buzdolabının arka veya üst kısmındaki bulunan havalandırmasını kapatmayın.

6. Öneri: Çamaşır yıkarken mümkünse ön yıkamayı (Vorwäsche) kullanmayın!
Bu size 20 % Enerji tasarrufu sağlar. Eğer 90 º ve ön yıkama yerine, 60 º ön yıkamasız (ohne Vorwäsche)
çamaşırlarınızı yıkarsanız, bu size hatta 60 % tasarruf sağlar. Makineyi alabildiğince doldurun. Su
yumuşatıcısı kullanın (Wasserenthärter).

7. Öneri: Cereyanlı ocağınızı tasarruflu bir şekilde kullanmaya dikkat edin!
Ocak veya fırını yemeyiniz pişmeye 5 dakika kala kapatın. Arta kalan ısı, yemeyinizin pişmesine yeterlidir.
Tencerenizin kapağını daima kapatın, zira kapaksız tencere 3 misli enerji kayıbıdır. Tencereniz en az
ocağınızın büyüklüğünde (çapında) olmalıdır. Az miktarda gerekli olan sıcak su için su ısıtıcısı kullanın.

8. Öneri: Kullanmadığınız cereyanlı aletleri tamamen kapatın!
Aletlerinizi “hazır vaziyette” (Stand-By) bırakmayın, gereksiz yere cereyan tüketiyorlar. Eğer aletlerinizin
açma-kapama düğmesi yok ise, onları şalterli ve açma-kapama düğmesi olan uzatma kablosuna takın veya
aletlerinizin fişini tamamen pirizden çekin!

9. Öneri: Odalarınızın ışıklandırmasını bilinçli bir şekilde kullanın!
Lambalarınızı gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere takın! Ampullerin watt sayısını ihtiyaç duyduğunuz aydınlığa
göre ayarlayın! Lambalarınızı gereksiz yere açık bırakmayın! Mümkünse “Enerji tasarruf ampulleri”
(Energiesparlampen) kullanın! Halojenlambaları çok cereyan tüketiyorlar, bu yüzden onlarla enerjı tasarruf
etmek mümkün değil.

10. Öneri: Eğer yeni beyaz eşya alınacaksa........
mümkünse tasarruflu eşyalar seçin! Büyük beyaz eşya alınımında, örneğin çamaşır ve bulaşık
makinelerinde Enerjıtasarrufklası A, buzdolaplarında A++ işaretli olan eşyalar, en tasarruflularıdırlar. Küçük
ekran televizyon büyük ekran televizyondan genelde daha tasarrufludur.

