Дайте відповідь на запитання, чи вмієте ви берегти електроенергію.

1. Ми записуємо наше енергоспоживання.

2.Ми виключаємо світло в кімнаті, коли виходимо з неї.

3.Пральна машина завжди повністю заповнена, якщо ми її використовуємо.

4.Холодильник стоїть в прохолодному місті.

5.Ми не ставимо меблі перед нагрівачами.

6.Ми використовуємо енергозберігаючі лампочки.

7.Ми використовуємо місцеве освітлення
(настільна лампа, бра, торшер…)

8.Провітрюємо кімнати швидко, всього декілька разів на день.

9.Вікна взимку у нас заклеєні.

10. Вікна вночі зашторені.

11. Каструля під час готівки постійно закрита.

12. Холодильник у нас часто розморожується.

13. Ми миємо посуд у раковині.

14. Ми миємося під душем, а не приймаємо
ванну.

15. Ми знижуємо температуру в приміщенні,
коли виходимо з нього.

16. Ми знижуємо температуру в приміщенні
вночі.

17. Ми повторно використовуємо скло та папір.
Складіть всі відповіді: Від 1 до 5 відповідей «Так» вам ще багато чому треба навчитись, почніть саме
зараз.
Від 6 до 10 відповідей «Так» - у вас багато гарних
звичок, але треба працювати над собою.
Від 11 до 15 відповідей «Так» - ви гарний приклад
для інших.
Від 16 до 17 відповідей «Так» - хтось із вашої родини повинен стати міністром з охорони природного
середовища.

Енергозбереження стосується зменшення
споживання енергії за рахунок використання
меншої кількості енергетичних послуг



Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті.



Використовувати енергоефективні лампочки.



Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж
пристрій такого ж об’єму марки «В».





 Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, що отоплюється і його
слід вимикати, якщо нікого немає в будинку.
 Опалювальні прилади та радіатори будуть
більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями,
важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.
 Система “тепла підлога” – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де
ходять мешканці.

Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю
ніч.
Не можна залишати прилади, що працюють від
акумулятора (наприклад, мобільні телефони), уві-



Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. Гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше.



Оптимальна температура в холодильнику
– від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на
кухні та кількості продуктів.



Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки
чи бойлера, батареї та прямих сонячних
променів, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають
змогу готувати 2-3 страви одночасно , що
зберігає як газ, так і електроенергію.

 Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні
пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи особливу увагу на місця з’єднань
частин системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи у холодний період.

 Газову колонку або бойлер, які відпрацювали
15-20 років, варто замінити, бо з часом ці пристрої
втрачають ефективність.

