توفير
الطاقة

و ا ت بسيطــة
بـخطـ

"توفير الطا
وال ينج قة باهظ الثمن ح ًقا
ح
إال مع الخبراء!"

يمكنك فعل الكثير
هيهات،
بقليل من الجهد.
بنفسك و

"توفير الطاقة يعني ضرورة
شد الحزام بقوة".

فقط درجة واحدة أقل في درجة
حرارة غرفة المعيشة توفر  %6من
تكاليف الطاقة.

°3م ،ال يكون الغسيل

"عند 0
نظيفًا بحق".

المن
ظفات الحديثة
يم
كن
ها فعل ذلك!

المزيد من
 t-energie.deالنصائح على:
r
a
sen-sp
www.hes
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مقدمة
أيضا .وأفضل
توفير الطاقة ال يحمي المناخ فحسب ،بل يحمي محفظتك ً
فورا .يتعين
ما في األمر :أنه سهل للغاية ويمكن ألي شخص الشروع فيه ً
غلق النوافذ نصف المفتوحة وفتحها بالكامل عند التهوية! ال تستخدم درجة
الحرارة القصوى واستخدم مصابيح !LED
مع حزمة توفير الطاقة الخاصة بنا ،يمكنك ضمان مناخ رائع في منزلك
بنفسك .انطلق وتحقق من الرطوبة
في الغرفة باستخدام مقياس
الرطوبة الحراري المرفق .يوضح
لك مقطع فيديو كيفية القيام
بذلك (رمز االستجابة السريعة).
شكرا لمساهمتك في توفير
ً
الطاقة! نتمنى لك حظا سعيدا!

وزارة االقتصاد والطاقة والمرور واإلسكان ،ووكالة الطاقة في والية هيسن
 LEAوشركات اإلسكان الخاصة بها.

3

لطيف وموفر عند درجة 3

تتحقق درجة حرارة لطيفة في الغرفة عن طريق ضبط منظم الحرارة على درجة .3
اخفض درجة الحرارة في الغرفة بمقدار °1م لتوفر بذلك حوالي  % 6من تكاليف
التدفئة.

التحكم في درجة حرارة الغرفة
قم بقياس درجة الحرارة في الغرفة باستخدام مقياس الرطوبة
الحراري المرفق .يوضح لك مقطع فيديو كيفية القيام بذلك
عندما تمسح رمز االستجابة السريعة.
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خفض تكاليف

هكذا ت
التدفئة:

وفر مساحة خالية للمدافئ!

أزل الستائر المتدلية أو المالبس أو األثاث من أمام أجهزة
التدفئة.

اخفض درجة حرارة الغرفة!

إذا كان الجو شديد الحرارة في الغرفة أثناء النهار ،فاخفض
ثرموستات التدفئة .هذا أفضل من فتح النافذة.

بصفة خاصة في الليل ،ألنه يكفي أن تكون درجة حرارة الغرفة
°16م أثناء النوم.

وأيضا بالنسبة
اخفض درجة حرارة الغرفة عند مغادرة الشقةً .
للغرف محدودة االستخدام فإن درجة الحرارة المنخفضة
كافية.
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احرص على التهوية ،ولكن بشكل سليم!

توفير هواء نقي للمنزل أمر سهل للغاية .من الخطأ ترك النوافذ نصف مفتوحة
بشكل دائم .التصرف السليم هو فتح النوافذ بالكامل أكثر من مرة خالل اليوم.
هذا يعني فتح النوافذ على مصراعيها ،ويفضل أن يكون ذلك في الغرف المتقابلة
إلحداث تيار هوائي عبر الشقة.

احرص على قياس نسبة الرطوبة!
استخدم مقياس الرطوبة الحراري لقياس الرطوبة! إذا كانت
الرطوبة مرتفعة للغاية ،فقم بالتهوية! ُيظهر مقطع فيديو
توضيحي كيفية عمل جهاز القياس – ما عليك سوى مسح
رمز االستجابة السريعة وسيبدأ.
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طوات بسيطة:

التهوية بخ

ال تترك النوافذ نصف مفتوحة بشكل دائم.

احرص على فتح النوافذ بالكامل أكثر من مرة خالل اليوم عبر
الشقة.
أطفئ المدفأة بالكامل عند فتح النوافذ للتهوية!

وفي الشتاء ،يكفي فتح النوافذ بالكامل من  2إلى  3دقائق لكي
ال تتعرض الجدران للبرودة الشديدة.

هل تعلم؟
التهوية السليمة تمنع تكون العفن الفطري! تأكد من إجراء تهوية سليمة
بصفة خاصة في الغرف التي ال تتعرض للتدفئة المتواصلة ،مثل غرف النوم،
والمطابخ ،والحمامات.
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استبدال المصابيح يخفض استهالك الطاقة.

هل استبدلت مصابيحك الحالية بمصابيح  LEDبالفعل؟ لقد حصلت على واحدة
مع حزمة توفير الطاقة المرفقة .تحقق بنفسك من مميزات هذه المصابيح الموفرة
للطاقة ،واستبدلها بالمصابيح المتوهجة القديمة لتوفر ما يصل إلى  % 80من
تكاليف الطاقةً .
فضاًل عن ذلك ستتمتع بعمر افتراضي أطول مع مصابيح .LED

توفير الكهرباء أمر سهل للغاية!
ال يمكن أن يتم األمر بأسهل من ذلك :ال تشغل الضوء إال في الغرف
التي تتواجد فيها.
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هالك الكهرباء

هكذا توفر است
في منزلك؟

تجنب استهالك الطاقة في وضع االستعداد لألجهزة الكهربائية،
واستخدم مشترك كهربائي بزر لإلطفاء.
دائما بتغطية القدور!
عند الطبخ ،قم ً

استخدم غالية الماء لتحضير الشاي ً
بداًل من استخدام الموقد.
ال تسخن ماء أكثر مما تحتاج.

احرص على ملء الغسالة بالكامل قبل تشغيلها .استخدم
درجات حرارة منخفضة قدر اإلمكان عن الغسل (°30م)
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التعامل مع المياه بوعي:

كلنا نحتاج للماء الساخن .يتطلب تسخين هذا
الماء الكثير من الطاقة .يمكننا جمي ًعا أن نسهم في
استخدام كميات أقل من المياه وتوفير الطاقة.
فحتى التغييرات البسيطة للغاية في السلوك لها
تأثير كبير.

ص على توفير

احر
يوميًا!

المياه والطاقة

يفضل االستحمام تحت الدش ً
بداًل من حوض
االستحمام ،فهذا يوفر الكثير من الماء الساخن!

كلما استغرقت وقتًا أقل في االستحمام ،كلما كان
أفضل .خفض وقت االستحمام إلى النصف ،يخفض
نصف تكاليف الطاقة.

أغلق الصنبور عند غسل يديك بالصابون أو تنظيف
أسنانك.
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بيانات النرش

الناشر:

LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH,
Wettinerstraße 3, 65189 Wiesbaden
www.lea-hessen.de, lea@lea-hessen.de,

هاتف0611 8400 95017 :

المدير التنفيذي:

د .كارستن ماكجفرن

رئيس المجلس الرقابي:

وزير الدولة ينس دويتشندورف
مقر الشركة :فيزبادن

محكمة السجالت :محكمة سجالت فيزبادن ،رقم تجاريHRB 31562 :
رقيم تعريف ضريبة المبيعات DE 328598598

الفكرة والتصميم  /النص والتحرير:

 KOMPAKTMEDIENوكالة إعالمية ذ.م.م ،.برلني

طباعة( A&M Service GmbH :أغسطس )2022

مطبوع عىل ورق معاد تدويره ،بالور إنجل ،معتمد من FSC

حل األحجية في الصفحة الخلفية:

عدم وضع أغراض أمام المدافئ .اضبط التدفئة بحد أقصى على درجة  .3فتح النوافذ بالكامل أفضل من مواربة
النوافذ .أوقف تدفق الماء عندما تدلك يدك بالصابون .استخدم غطاء ِ
القدر أثناء الطهي .أطفئ التدفئة بالكامل أثناء
التهوية.
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اعثر على  6مواضع في الصورة يتم فيها التبذير
في الطاقة.

تجدون الحل في صفحة .11

أيضا بلغات أخرى/
متوفر ً

Available in other languages:
українська
мова
English

•
•

العربیة •

Türk dili
русский язык
Română

•
•
•

