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как да намалите сметката си за ток
Най-евтината и устойчива енергия е тази, която не потребявате.
Съветите на гърба на тази карта ще ви помогнат да спестите много енергия и пари.
Повечето съвети са за това как да промените навиците си, което не ви коства нищо!

Още една крачка: бързо онлайн сканиране

Интересни уеб сайтове

Отчетът HOOM представлява удобно бързо онлайн

Прозряхте ли ползите и искате ли домът ви да стане

сканиране за собствениците на жилища, които желаят

още по-енергийно ефективен? Прегледайте следните

да направят дома си по икономичен. Инструментът

уеб сайтове за идеи и практическа информация:

осигурява подробна информация за вашето енергийно потребление и показва колко струват и какви са

• verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer

ползите от различните мерки за пестене на енергия.

• milieucentraal.nl

С вашето позволение нашите съветници в областта на

• schiedam.servicepuntwoningverbetering.nl

енергията могат да го разгледат и да ви дадат персо-

• woonwijzerwinkel.nl

нална консултация.

Energiek Schiedam е енергийната кооперация на и за

Като член на кооперацията вие можете да доприне-

всички жители на Схидам, които желаят градът им да

сете за устойчивото бъдеще и да инвестирате и да

бъде устойчив. Разработваме проекти за произвеж-

се възползвате от плодовете на нашите проекти за

дане на устойчива енергия на местно ниво и помагаме

произвеждане на енергия.

на жителите и компаниите да правят ефективни

Вие решавате какъв да бъде приносът ви, като мини-

избори.

малната сума е 10 евро на година.

energiekschiedam.nl

Следете потреблението си с
интелигентен
електромер и приложение.

Отоплявайте и осветявайте само стаите,
в които стоите (често),
и дръжте вратите
затворени.

Монтирайте интелигентен, регулиращ
термостат, който
затопля дома ви равномерно.

Вечер намалявайте
термостата един
час по-рано до 15°C
и до 18°C за подово
отопление.

Поставете фолио
между радиатора и
външната стена, за да
задържите топлината
в стаята.

Продухвайте редовно
радиаторите и
проверете дали няма
мебели, блокиращи
топлината.

Спускайте завесите
вечер, за да задържите топлината в
стаята (подкъсете
завесите над радиаторите).

Подменете крушките
с енергоспестяващи
(80% по-икономични)
или с LED крушки (90%
по-икономични).

Спрете теченията и
влагата: поставете
уплътнения в пролуките и уплътнителни
ленти за прозорци и
врати.

Отваряйте прозорците всеки ден за 15
минути за проветряване.

Настройте бойлера на
възможно най-ниска
температура – за
предпочитане 50°C и
дори по-ниска.

Не оставяйте уредите
в режим на готовност,
а ги изключвайте.

Не се къпете по-дълго
и с по-гореща вода от
нужното и монтирайте водоспестяващ
душ.

Не оставяйте кранчетата на водата
отворени без нужда
и задайте температурата на максимум
60°C.

Прането се изпира и
при по-ниски температури, обикновено
не му е необходимо
повече от 40°C.

Пускайте миялната/
пералнята и сушилнята само след като
са пълни и избирайте
еко режим.

Ако вашият доставчик
на електроенергия прилага нощна и дневна
тарифа, използвайте
уредите през нощта.

Избирайте подходящия размер тиган и
котлон и използвайте
капак, за да сготвите
храната по-бързо.

Поставете хладилника на около 10
сантиметра от стената и почиствайте
кондензиращата
решетка от прах.

Когато размразявате
замразени храни
в хладилника, той
работи по-пестеливо.

Настройте фризера
на температура не
по-ниска от -18°C и го
размразявайте поне 2
пъти годишно.

Разпределете храните
по рафтовете и
настройте хладилника на температура
5 до 6°C.

Отваряйте вратата
на хладилника за
възможно най-кратко
време и проверете
дали вратата се
затваря добре.

Подмяната на стари
уреди с нови с енергиен клас А често
се изплаща много
бързо.

