Các Gợi ý Tiết kiệm
Năng lượng vào Mùa Hè

1. Làm mát

Kéo màn cửa hoặc đóng cửa cuốn để cản
nắng vào những ngày nắng nóng và đóng
cửa các phòng không cần làm mát. Trước
tiên, hãy mở quạt nếu có thể và nếu cần
mở máy lạnh thì hãy mở ở nhiệt độ trong
khoảng từ 23 đến 26 độ.

2. Nước Nóng

Trong gia đình thông thường, vòi hoa sen tốn
nhiều nước nóng nhất. Hãy cố gắng hạn chế
thời gian tắm nếu có thể và cài đặt bộ điều
chỉnh nhiệt độ nước nóng ở 50 độ đối với hệ
thống nước nóng tức thì hoặc 60 độ đối với
hệ thống nước nóng lưu trữ (có thùng chứa).
Ngoài ra, hãy bảo đảm gắn các đầu vòi hoa
sen loại ít tốn nước, vì loại này không chỉ
giúp tiết kiệm lượng nước nóng mà còn giúp
quý vị bớt tốn tiền nước.

3. Luồng Không khí

Khi mở máy lạnh, hãy bảo đảm đóng tất
cả các cửa sổ, nhưng hãy để ý lúc thời tiết
mát lại để có thể mở cửa ra vào và cửa sổ
khi nhiệt độ bên ngoài mát hơn trong nhà
(và tắt máy lạnh). Máy lạnh loại nước bốc
hơi sẽ cần ít nhất một cửa sổ mở để không
khí ẩm thoát ra ngoài.

4. Giặt giũ

Cố gắng canh để giặt quần áo vào
những ngày hè nắng đẹp để có thể
phơi quần áo ra ngoài và tránh dùng
máy sấy. Hầu hết các máy sấy sẽ làm
nhiệt độ trong nhà tăng lên và tốn điện
khi sấy quần áo. Hãy giặt bằng nước
lạnh để tiết kiệm năng lượng thêm
nữa.

5. Thiết bị

Tủ lạnh, tủ đông và máy giặt thực sự
tiết kiệm được điện nhiều nhất khi
chúng đã đầy. Hãy chờ cho đến khi
máy đã đầy rồi hãy mở máy giặt. Bỏ
thêm đá (gói hoặc khối) để lấp đầy các
chỗ trống trong tủ đông, những thứ này
rất có ích vào mùa hè và sẽ giúp nhiệt
độ tủ đông lạnh hơn nếu bị cúp điện.

