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Передмова
Економія енергії захищає не лише клімат, але
й ваш гаманець. І найприємніше: Це дуже просто, і будь-хто може почати це робити відразу.
Закрийте вікна з нижньою рамою і переведіть
на примусову вентиляцію. Не вмикайте нагрів на
повну і переходьте на світлодіодні лампи.
З нашим енергозберігаючим пакетом
ви можете самостійно забезпечити
чудовий клімат
у своєму домі.
Почніть перевіряти
вологість у кімнаті за допомогою
термогігрометра,
який додається. Відео (QR-код)
показує, як це зробити.
Дякуємо за участь у енергозбереженні! Бажаю Вам успіху
Міністерство економіки, енергетики,
транспорту та житлового будівництва землі
Гессен, Державне енергетичне агентство землі
Гессен та ваші управляючі компанії
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Приємно та економно на 3 рівні
Комфортна кімнатна температура досягається
встановленням термостата на рівень 3. Якщо ви
знизите температуру в кімнаті на 1°C, ви заощадите
близько 6 % витрат на опалення.

Контроль температури
приміщення
Виміряйте температуру в кімнаті
термогігрометром, який додається.
У відео показано, як це зробити, Ви
побачите просканувавши QR-код.
4
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Свободу радіаторам!
Зніміть навислі штори, панелі або меблі перед
радіаторами.

Геть кімнатну температуру!
Якщо вдень у кімнаті занадто тепло,
знижте термостат опалення. Це краще,
ніж відкривати вікно.
Особливо вночі, тому що під час сну в кімнаті
достатньо температури близько 16 °C.
Зменшуйте температуру в кімнаті,
коли виходите з квартири. Також для
маловикористовуваних приміщень достатньо
ще нижчої температури.
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Провітрюйте, але правильно!
Забезпечити свіже повітря в квартирі – це як
дитяча гра. Постійно тримати вікна нахиленими
- неправильно. Правильно кілька разів на день
провітрювати. Це означає, що відкривати вікна навстіж
бажано у протилежних кімнатах, щоб протяг в квартирі
був прямим.

Виміряйте вологість!
Для вимірювання вологості використовуйте термогігрометр. Якщо вологість
занадто висока, провітрюйте. Пояснювальне відео показує, як працює вимірювальний прилад – просто відскануйте
QR-код і вперед.
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и легко:

юват
Провітр

Не потрібно постійно провітрювати похило
відчиненими вікнами!
Повне провітрювання кілька разів на день
через квартиру!
Повністю вимкніть обігрів, коли відкриваєте
вікна для провітрювання.
Взимку для запобігання охолодження стін
достатньо 2-3 хвилин примусової вентиляції.

Вже знали про це?
Правильна вентиляція запобігає появі цвілі!
Переконайтеся, що ви належним чином
провітрюєте приміщення, які не опалюються
постійно, наприклад спальні, кухні та ванні
кімнати.
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Заміна лампи знижує
споживання електроенергії
А ви вже перейшли на світлодіодні лампи? Ви
отримали одну із цим пакетом енергозбереження.
Переконайтесь у перевагах цих енергозберігаючих
ламп, обміняйте стару лампу розжарювання на
світлодіону та заощаджуйте до 80 % на витратах
електроенергії. Крім того, ви можете сподіватися на
значно довший термін служби світлодіодних ламп.

Економити електроенергію легко!
Простіше бути не може: Ви повинні вмикати
світло лише в тих кімнатах, у яких ви
перебуваєте.
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Уникайте втрат у режимі очікування та
використовуйте подовжувачі живлення,
які можна вимкнути.
Під час готування завжди накривайте
каструлю кришкою!
Грійте воду для чаю в чайнику, а не на плиті!
Не нагрівайте воду більше, ніж треба.
Завжди повністю завантажуйте пральну
машину. Вибирайте найнижчі температури
прання (30 °C).
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Обережніше з водою
Всім потрібна гаряча вода.
Щоб нагріти цю воду, потрібно
багато енергії. Усе може
допомогти використовувати
менше води та економити
енергію. Навіть невеликі
зміни в поведінці мають
великий вплив.
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Краще прийняти душ, ніж ванну – це
заощадить багато гарячої води!
Чим швидше ви приймаєте душ, тим краще.
Скорочення часу прийняття душу вдвічі
аналогічно вдвічі скорочує
витрати на енергію.
Вимикайте воду, коли миєте руки милом або
чистите зуби.
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ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕДАКЦІЯ:

LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH,
Веттінерштрассе 3, 65189 Вісбаден
www.lea-hessen.de, lea@lea-hessen.de,
Тел. 0611 95017 8400
КЕРІВНИК:

Д-р. Карстен МакГоверн
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:

Державний секретар Єнс Дойчендорф
Юридична адреса: Вісбаден
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СУД: Окружний суд Вісбадена HRB 31562
ПДВ ідент. № DE 328598598
КОНЦЕПЦІЯ ТА ДИЗАЙН / ТЕКСТ ТА РЕДАКЦІЯ:

KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH, Берлін
ДРУК: A&M Service GmbH (серпень 2022)

Надруковано на переробленому папері, Blue Angel,
сертифіковано FSC.

Відповідь на загадку на звороті:
Не ставте ніяких предметів перед радіатором. Встановіть нагрівання
максимум на 3 рівень. Коротке провітрювання краще, ніж похило відчинене
вікно. Вимикайте воду, коли миєте руки. Під час готування використовуйте
кришки. Під час провітрювання повністю вимикайте опалення.
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Знайдіть на графіку 6 місць,
де витрачається енергія.

Ви можете знайти відповіді на 11 сторінці.

Також доступно іншими мовами /
Available in other languages:
•
•
•
•

•
Türk dili
русский язык
Română

•

українська
мова
English

