
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

Kolay enerji tasarrufu – Techem önerileri

Enerji tasarrufu konusu hepimizi ilgilendiriyor. Elektrik, doğal gaz ve petrol fiyatları arttıkça, bilinçli tüketim

de her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Gereksiz tüketimi azaltmada binanın yaşı, donanımı ve

mantolama gibi modernizasyonu önemli rol üstlenmektedirler. Enerjinizi daha verimli nasıl

kullanabileceğiniz konusunda Techem Enerji Hizmetleri olarak sizlere bir kaç öneride bulunmak isteriz.

Havalandırma Sistemleri ile Enerji Tasarrufu

Pasif Ev yapılarında kullanılan havalandırma sistemi, düşük enerjili evin tüketimini de etkili bir biçimde azaltabilir.

Bir ısı eşanjörü vasıtasıyla kullanılmış havanın ısısı, giriş ısına aktarılır. Bu nedenle, temiz havanın ısıtılması daha az

enerji gerektirir. Böylelikle havalandırma yoluyla da enerji tasarrufu sağlanmış olur. Isıtmanın kullanılmadığı

mevsimlerde alışılagelmiş havalandırmanın yapılması önerilir. Çünkü bu yöntemle de havalandırma sisteminin

çalışması için gerekli olan elektrikten tasarruf edilmiş olunur.

Doğru Havalandırma

Çoğumuzun havalandırma sistemi olmadığı için, kural şudur: Cereyan yaptırın! Önce radyatörü kapatın ve ardından

camları açın. Çok fazla ısı kaybetmeden daireye temiz hava girmesi için birkaç dakika yeterli olacaktır.

Uykuda Enerji Tasarrufu

Daha kolayı olamazdı - uyurken tasarruf edin. Çünkü gece, apartman daha soğuk olabilir. Bu durum, uzun bir süre

evde olmayacağınız zaman için de geçerlidir. Ancak odaların tamamen soğumasına izin vermeyin, çünkü yeniden

ısıtma işlemi çok fazla enerji gerektirir.

Radyatörlerin Önünü Boş Bırakın

Radyatörün önündeki perdeler veya mobilyalar yalıtkandır. Böyle bir durumda, perdeleri ve mobilyaları ısıtmak için

boş yere enerji harcarsınız. Bu nedenle, banyodaki radyatörlere de, çamaşır kurutma makinesi görevi görür gibi

sürekli olarak havlu asmayınız.

Eski Pencerlerinizi İzole Edin ya da Yenileyin

Özellikle eski binalarda, pencerelerdeki aralıklar yıllar geçtikçe artar. Pencerinizde açıklık olup olmadığını, önünde

bir mum tutarak, alevin titremeye başlamasından anlayabilirsiniz. Alevin titremeye başladığı yerde açıklık var

demektir. Aralık olan bölümleri hemen izole etmelisiniz. Uzun vadede, pencerelerin tamamen yenilenmesi daha

faydalı olacaktır.



Kapalı Kapılar Ardında Enerji Tasarrufu

Evdeki tüm kapıları açık tutmak rahat olsa da, oldukça masraflıdır. Çünkü böyle bir durumda tüm daire eşit

miktarda ısıtılması gerekmektedir (Örnek: Gün içerisinde yatak odasının kullanılmamasına rağmen, kapıların açık

tutulmasıyla, diğer odalardan gereksiz yere ısı geçişi olmaktadır.) En iyisi: Daire içerisinde oda kapılarını kapalı

tutmanızdır.

%

Doğru Nem Seviyesine Dikkat Edin

Bitkiler ve nemlendiriciler refahı arttırır. Nemli havayı daha sıcak olarak algıladığımız için, rahatsız edici toz

parçacıklarının karışmasını da azaltır. Fakat: Aşırı nem rutubete sebebiyet verdiği için, nem seviyesi korunmalıdır

zararlıdır. Bu nedenle banyodan, duştan ve yemek pişirdikten sonra daima havalandırmalısınız.

Su ile Enerji Tasarrufu

Sıcak su tüketimi de enerji tasarrufu için iyi fırsatlar sunar. Enerji tasarruflu çamaşır makineleri ve bulaşık

makinelerinin yanı sıra, tasarruf sağlayan banyo ve lavabo bataryaları da mevcuttur.

  

Radyatörün Havasını Düzenli Aralıklarla Alın

Isıtma sisteminde kullanılan su sorunsuz bir şekilde hatta dolaşabilirse, ancak bu durumda verimli bir enerji garanti

edilir. Radyatörünüzden şırıltı geliyor mu? O zaman radyatörünüzün havasını alma vakti gelmiş demektir.

Her Derece Önemlidir

Bir evin toplam enerji faturasının üçte ikisinden biraz fazlası ısınmaya gider. Buna göre de, en çok tasarruf

ısınmada yapılır. Bir derece düşük oda sıcaklığı bile, maliyetleri ortalama olarak yaklaşık yüzde altı oranında azaltır.

Techem ile Enerji Tasarrufu

Saydıklarımıza ek olarak, enerjiden tasarruf etmenin gerçekten de profesyonel yolları var. Techem'in temel

ilkelerinden biri de, enerjinin verimli kullanılması konusunda değerli müşterilerine yardımcı olmaktır. Daha fazla

bilgi için:

www.techem.de/energiemanagement
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