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rrufu çok
“Enerji tasa
alnızca
pahalı ve y
ellerde
profesyon
”
işe yarıyor!

Yanılıyorsu
nuz,
çok şeyi ken
di
başınıza ko
layca
yapabilirsin
iz.

“Enerji
tasarrufu
için kendimi
kısıtlamam
lazım.”

Salon sıcaklığını
bir derece
düşürdüğünüzde dahi
enerji giderlerinizde %6
tasarruf elde edersiniz.

“30°C’de
çamaşırlar ta
m
temizlenme
z.”

Modern
rla
deterjanla
ün!
bu mümk

ipucu için:
Daha fazla rt-energie.de
sen-spa
www.hes
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Önsöz
Enerji tasarruf ederek yalnızca doğayı değil, cebinizi
de korursunuz. En iyisi ise: Neredeyse çocuk
oyuncağı ve hemen başlayabilirsiniz. Pencerelerinizi
aralık bırakmayın ve zaman zaman havalandırmayı
tercih edin. Kaloriferi tam açmayın ve LED ampul
kullanın.
Enerji tasarruf
paketimiz ile evinizde
her zaman konforlu
bir ısı sağlayabilirsiniz.
Hemen başlayın ve
verilen termometreli
nem ölçüm cihazı
ile odadaki nemi
ölçün. Bunu nasıl
yapacağınızı
videodan öğrenebilirsiniz
(QR kodu).
Enerji tasarrufunda yanımızda
olduğunuz için teşekkür ederiz!
Başarılar diliyoruz
Hessen Ekonomi, Enerji, Trafik ve Konut Bakanlığı,
Hessen Eyalet Enerji Ajansı LEA ve bina kuruluşunuz
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3. kademe ile hem konforlu,
hem tasarruflu
Kalorifer termostatınızı 3. kademeye ayarlayarak konforlu
bir oda sıcaklığı elde edebilirsiniz. Oda sıcaklığını 1°C
düşürdüğünüzde, ısınma giderlerinizde yaklaşık %6’lık bir
tasarruf olacaktır.

Oda sıcaklığının kontrolü
Verilen termometreli nem ölçüm cihazı
ile oda sıcaklığını ölçün. Bunu nasıl
yapacağınızı, QR kodunu tarayarak
açacağınız videodan öğrenebilirsiniz.
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erlerinizi
Isınma gid
için:
düşürmek
Kaloriferlere özgürlük!
Kaloriferlerin önünü kapatan perde, giysi veya
mobilyaları uzaklaştırın.

Oda sıcaklığı aşağı!
Gündüzleri oda çok sıcak oluyorsa, kalorifer
termostatınızı düşürün. Bu, pencere açmaktan
daha iyi bir çözümdür.
Özellikle geceleri uyurken oda sıcaklığının 16°C
olması yeterlidir.
Evden çıktığınızda oda sıcaklığını düşürün. Az
kullanılan odalar için de daha düşük bir sıcaklık
yeterli olacaktır.
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Havalandırın, ama doğru şekilde!
Eve temiz hava girmesini sağlamak çok kolay. Ancak
pencereyi sürekli aralık bırakmak doğru değil. Evi günde
birkaç kez havalandırmanız, doğru olan. Bunun için,
tercihen karşılıklı odaların pencerelerini sonuna kadar
açın ve evinizde hava akımı olmasını sağlayın.

Nem oranını ölçün!
Termometreli nem ölçüm cihazını kullanarak
nem oranını ölçün. Nem oranı çok yüksekse, evi havalandırın. Ölçüm cihazının nasıl
çalıştığı bir video ile anlatılmıştır – QR kodunu
tarayın ve başlayın.
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Havaland
Pencerelerinizi sürekli aralık bırakmayın.
Günde birkaç kez camları sonuna kadar açarak
evi havalandırın.
Havalandırmak için camları açtığınızda kaloriferi
tamamen kapatın.
Kışın duvarların soğumaması için 2 ilâ 3 dakika
havalandırmanız yeterli olacaktır.

Biliyor muydunuz?
Doğru havalandırarak küfü önleyebilirsiniz! Yatak
odası, mutfak ve banyo gibi sürekli ısıtılmayan
odalarda doğru havalandırmaya özellikle dikkat edin.
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Lambaları değiştirerek elektrik
faturanızı düşürün
LED lambalara geçtiniz mi? Bu tasarruf paketi ile size bir
adet verilmiştir. Bu lambayı eski bir ampulle değiştirerek
enerji tasarruflu lambanın avantajlarını kendiniz görün
ve enerji giderlerinizi %80’e kadar düşürün. Ayrıca, LED
lambalar çok daha uzun ömürlüdür.

Elektrik tasarrufu çocuk oyuncağı!
Daha kolay olamaz: Yalnızca bulunduğunuz odanın ışığını açın.
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Standby’daki cihazların tüketimini önleyin ve
açma/kapama anahtarlı çoklu fiş kullanın.
Yemek pişirirken daima tencerenizin kapağını
örtün!
Su kaynatmak için ocak değil, kettle kullanın.
İhtiyacınız olandan fazla su kaynatmayın.
Çamaşır makinenizi daima tam doldurun.
Yıkama sıcaklığını mümkün mertebe düşük
seçin (30°C).
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Suyu dikkatli kullanın
Her insan sıcak suya ihtiyaç duyar.
Suyu ısıtmak için çok fazla enerji
gerekir. Hepimiz daha az su
tüketerek enerji tüketimini
azaltabiliriz. Çok küçük
davranış değişiklikleri bile çok
büyük etki yaratacaktır.
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Banyo yapmak yerine duş alın - Çok daha az
sıcak su tüketirsiniz!
Ne kadar kısa süre duş alırsanız, o kadar iyi.
Duş süresini yarıya düşürdüğünüzde, enerji
giderleri de yarıya inecektir.
Elinizi yıkarken veya dişlerinizi fırçalarken suyu
kapatın.
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Arka sayfadaki bulmacanın cevabı:
Kaloriferin önüne hiçbir cisim koymayın. Kaloriferi en fazla 3. kademeye ayarlayın.
Camları aralık bırakmak yerine kısa süre havalandırın. Ellerinizi sabunlarken suyu
kapatın. Yemek pişirirken tencerenizin kapağını kapatın. Evi havalandırırken
kaloriferi tamamen kapatın.
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Grafikte enerji kaybına yol
açan 6 noktayı bulun.

Cevabı 11. sayfadadır.

Başka dillerde de mevcuttur /
Available in other languages:
•
•
•
•

Türkçe
русский язык
Română

•
•

українська мова
English

