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Introducere
Cine economiseşte energia protejează nu doar
mediul, ci şi propriul portofel. Iar partea cea mai
bună: este deosebit de uşor şi la îndemâna oricui.
Renunţăm la aerisirea prin deschiderea parțială, pe
verticală, a ferestrelor şi aplicăm aerisirea-şoc, cu
toate ferestrele larg deschise. Nu dăm încălzirea la
maxim şi folosim becuri
LED.
Cu pachetul nostru de
economisire a energiei
vă asiguraţi un mediu
excelent în locuinţă.
Începeţi chiar acum şi
verificaţi umiditatea
aerului din cameră
cu termohigrometrul
alăturat. Puteţi vedea în video cum
trebuie să procedaţi (cod QR).
Vă mulţumim pentru participarea
în campania de economisire a
energiei! Mult succes vă urează
Ministerul landului Hessen pentru economie,
energie, circulaţie şi locuinţe, LEA Agenţia pentru
Energie a Landului Hessen şi Societatea dvs. de
construcţii locuinţe.
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Plăcut şi economic
pe treapta 3
O temperatură interioară plăcută poate fi atinsă setând
termostatul sistemului de încălzire pe treapta 3.
Reduceţi temperatura interioară cu 1 °C, economisind
astfel aproximativ 6% din costurile pt. încălzire.

Controlul temperaturii interioare
Măsuraţi temperatura din cameră cu
termohigrometrul alăturat. Scanaţi codul
QR pentru vedea într-un video cum
trebuie să procedaţi.
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Libertate pentru corpurile de încălzire!
Îndepărtaţi perdelele, măştile sau mobila care
acoperă corpurile de încălzire.

Jos cu temperatura camerei!
Dacă peste zi este prea cald în cameră, setaţi
termostatul sistemului de încălzire pe o treapta
inferioară. Este mai bine decât să deschideţi
fereastra.
În special noapte, dat fiind că atunci când
dormiţi este suficientă o temperatură de
aproximativ 16 °C.
Reduceţi temperatura interioară la părăsirea
locuinţei. Şi pentru spaţiile mai puţin utilizate
este suficientă o temperatură mai redusă.
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Aerisiţi, dar corect!
Este super simplu să asiguraţi aer proaspăt în locuinţă.
Este greşit însă să ţinem mult timp fereastra deschisă
în poziţie înclinată. Este corect ca de mai multe ori pe
zi să aplicăm aerisirea-şoc, de scurtă durată. Aceasta
înseamnă deschiderea largă a ferestrelor, ideal în camere
opuse, pentru ca în locuinţă să se creeze un curent de aer
transversal.

Măsuraţi umiditatea aerului!
Utilizaţi termohigrometrul pentru a măsura
umiditatea aerului. Dacă umiditatea aerului este prea ridicată, aerisiţi. Funcţionarea
aparatului de măsură este explicată întru-un
video explicativ - scanaţi pur şi simplu codul
QR pentru a-l vizualiza.
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Nu ţineţi mult timp fereastra deschisă în poziţie
înclinată.
Deschideţi larg, de mai multe ori pe zi, ferestrele
din camere opuse ale locuinţei.
Opriţi complet încălzirea atunci când deschideţi
ferestrele pentru aerisire.
Iarna sunt suficiente 2 până la 3 minute de
aerisire-şoc, pentru ca pereţii să nu se răcească.

Ştiaţi?
Aerisirea corectă împiedică apariţia mucegaiului!
Acordaţi atenţie aerisirii corecte în primul rând în
spaţiile neîncălzite permanent, cum ar fi dormitorul,
bucătăria şi baia.
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Schimbarea becurilor scade
consumul de energie electrică
Aţi trecut deja la becuri LED? Aţi primit unul în acest
pachet de economisire a energiei. Convingeţi-vă singuri
de avantajele acestui bec economic, schimbaţi vechiul
bec cu incandescenţă şi economisiţi până la 80% din
costurile de energie. În plus veţi profita de o durată de
viaţă semnificativ mai lungă a becului LED.

Este deosebit de uşor să economisiţi
energie!
Mai simplu nu se poate: Aprindeţi lumina doar în
camerele în care vă aflaţi.
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Evitaţi pierderile în stand-by şi utilizați doar
prelungitoare cu comutator.
Când gătiţi, puneţi întotdeauna capacul pe oală!
Încălziţi apa pentru ceai în fierbătorul de apă, nu
pe plită. Nu încălziţi mai multă apă decât aveţi
nevoie.
Încărcaţi întotdeauna complet maşina de spălat.
Selectaţi temperaturi de spălare cât mai reduse
posibil (30 °C).
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Fiţi economi la
folosirea apei
Toată lumea are nevoie de
apă caldă. Pentru încălzirea
acestei ape este nevoie
de multă energie. Toată
lumea poate contribui la
reducerea consumului de apă şi la economisirea energiei.
Chiar şi mici modificări ale comportamentului de consum
au un efect important.

iţi zilnic
Economis
rgia
apa şi ene
Mai degrabă un duş decât o baie în cadă –
economia de apă caldă este imensă!
Cu cât duşul este mai scurt, cu atât mai bine.
Înjumătăţirea duratei duşului înjumătăţeşte
costurile de energie.
Opriţi apa în timp ce vă săpuniţi sau vă spălaţi
pe dinţii.
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Soluţia problemei de pe verso:
Nu plasaţi obiecte în faţa unui corp de încălzire. Setaţi încălzirea cel mult pe
treapta a 3a. Aerisirea-şoc este preferabilă deschiderii ferestrei în poziţie înclinată.
Opriţi apa când vă săpuniţi pe mâini. Folosiţi un capac pentru oala de gătit.
Opriţi complet încălzirea în timpul aerisirii.
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Găsiţi în imagine 6 locuri unde
se risipeşte energia.

Soluţia este disponibilă pe pagina 11.
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