COVID-19 – Enerji Verimliliği
Akıllı öğrenciler için her odaya özel enerji verimliliği sağlamanın püf noktaları
YATAK ODALARI
•
Cihazların fişini prizden çekin ve ışıkları kapatın
•
Telefonunuzu gece yatarken şarjda bırakmayın
BANYO
•
Sıcak duş (dört dakikayla sınırlıdır), sıcak bir banyoda
kullanılan enerjinin yarısından azını kullanır
•
Muslukları açık bırakmayın. Bir dakikada ortalama 10 litre
su harcar
GARAJ VE ÇAMAŞIR ODASI
•
Soğuk su ile de temizlik yapılabilir. Çamaşır makinesinin
kullandığı enerjinin neredeyse tamamı sıcak suya gider
•
Kurutucuları fazla kullanmamaya dikkat edin. Bu makineler
fazla elektrik kullanırlar
•
Büyük makineleri (çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi
gibi) daha uygun tarifelerin uygulandığı zamanlarda,
örneğin geceleyin çalıştırın
•
Güneş enerjisi kullanıyorsanız büyük makineleri güneş
varken çalıştırın
MUTFAK
•
M
 ümkün olduğunca yemekleri bir arada, toplu halde pişirin
•
B
 uzdolabı dolu olduğunda daha az enerji tüketir
•
S
 u ısıtıcısında yalnızca gerektiği kadar su kaynatın
•
B
 ulaşık makineleri fazla enerji kullanır. Bulaşık makinesi
kullanıyorsanız düşük sıcaklıkta açın ve makineyi tamamen
dolduğunda kullanmaya çalışın
•
F
 ırında yemek pişirirken sıcak havanın kaçmasını önlemek
için kapağı mümkün olduğunca az açın
•
D
 üdüklü tencereler, ağır pişiriciler, buharlı pişiriciler ve mikro
dalga makineler fırınlara göre daha az enerji kullanır
SALON
•
E
 lektrikli aletleri duvardaki düğmeden kapatın
•
E
 nerjiyi verimli kullanan aletleri tercih edin
•
E
 nerjiyi verimli kullanan ampulleri tercih edin. Bunlar,
bildiğimiz ampullerden 10 kat daha uzun ömürlü olmalarının
yanı sıra normal ampullerin yedide biri kadar elektrik
harcarlar
•
O
 rtamı ısıtmadan önce kendinizi ısıtın
•
Kaliteli, enerji tasarruflu enerji panoları kullanın. Bunları
kullanmadığınız zaman ana düğmeden kapatın

TÜM EVDE
•
Yalnızca kullandığınız odayı ısıtın veya soğutun
•
Perdeleri kapatın. Açık perdeler yüzünden ısı
kaybı yaşanır
•
Ev aletlerini duvardaki düğmelerinden kapatın
•
Isıtma cihazını evden çıkmadan 30 dakika öncesinde
kapanacak şekilde ayarlayın
•
“Akıllı” elektrik sayaçları ve Uygulamalar sayesinde
enerjinin nereye harcandığının dökümünü görebilirsiniz
•
Kartınızı kullanın. Evinizde sağlık bakım kartı kullanan
biri varsa bu kartla elektrik, su gibi faturalarda önemli
indirimlerden yararlanabilirsiniz
ÖĞRENCİLERDEN BİR NUMARALI İPUCU:
Pencereler için ev yapımı çift cam uygulaması: Yeni,
çift camlı pencereler taktıramıyorsanız bazı öğrenciler
manyetik şeritlerle pencerelere perspex (akrilik cam)
tabakaları yapıştırmanızı öneriyor. Hava kabarcıklı
ambalaj malzemeleri de işe yarıyor. Biraz komik görünse
de işe yaradığı kesin!

Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Biriyle konuşmak iyi gelebilir. 24 saat açık telefonla
yardım hatları şunlardır: Lifeline: 13 11 14 veya Beyond Blue: 1300 22 4636.
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