
Elektrikten 
tasarruf – 
Bu kadar 
kolay

1 kilovat saat elektriğin 
yapabileceği:

1 x 40°  
çamaşır

15  
tişört

100  
saat

1 öğle 
yemeği

130  
dilim 
tost

Serin yerde duran 
buzdolabı % 5 
elektrik tasarrufu 
sağlar.

MUTFAK
>> SOĞUTMA VE DONDURMA

Kapıyı sadece kısaca 
süre açık bırakın 1 cm → Erime

Bu önerilerle, dört  
kişilik bir aile yılda  
1.000 kilovat saate kadar  
% 30 elektrik tasarrufu 
sağlayabilir.

-18°

+6°–
+7°

€



Bulaşık makinesini 
ancak dolduğunda 
açın.

>> OCAKTA VE FIRINDA PIŞIRME

>> BULAŞIK YIKAMA / BULAŞIK MAKINESI

•     ECO

1,5 litreye 
kadar

5 Min

% 75 su ve % 25 
enerji tasarrufu 
sağlar

2 Min

Suyu ekonomik 
olarak nasıl 
kaynatabilirim?

Yaklaşık 
1,5 litreden 
itibaren

Neden bulaşık 
makinesi?

Ön ısıtma 
yapmadan fırında 
pişirme % 20�ye 
kadar enerji 
tasarrufu sağlar.



BANYO
>> ÇAMAŞIR YIKAMA / ÇAMAŞIR MAKINESI

>> ÇAMAŞIR KURUTMA / ÇAMAŞIR IPI

ECO
Tamburu 
tam doldurun

Çamaşırları radyatörün üzerinde 
kurutma → Daha fazla masraf

Çamaşırları ısıtmalı 
odalara asın

Neden enerji 
tasarrufu programı?

ECO

Modern cihazlarda 
30-40° çok kirli olmayan 
çamaşırlar için yeterlidir 
ve bu da çok fazla 
enerji tasarrufu sağlar.

Suyu ekonomik 
olarak nasıl 
kaynatabilirim?

Neden bulaşık 
makinesi?

Daha uzun sürse 
bile çok fazla 
enerji ve su 
tasarrufu sağlar.

Çamaşır kurutma 
makinelerinden neden 
kaçınılmalı?

Çok fazla elektrik 
tüketir; bir ailede 
yılda yaklaşık 
200 kilovat saat.

ECO

Eğer yine kullanacaksanız, 
o zaman eko modunda 
kullanın



OTURMA ODASI
>> ELEKTRIKLI EV ALETLERI

>> AYDINLATMA

• Özellikle enerji tasarruflu cihazları ve bunları satın alma ve kullanmayla ilgili önerileri şu adreste bulabilirsiniz: 
 www.topprodukte.at

• Enerji danışma merkezleri size memnuniyetle bizzat danışmanlık hizmeti verebilir: 
 www.klimaaktiv.at/energieberatung

Neden enerji 
tasarrufu modu?

Çoklu priz kullanımı: 
Bu cihazlar bekleme 
modunda bile çok fazla 
enerji tüketir.

OFF

Gerekmediğinde 
ışığı her zaman 
kapatın.

LED�lerin akkor ampullere göre 
avantajları nelerdir?

→ % 90 daha az enerji tüketimi 
→ 10–25 kat daha uzun ömür

Yaklaşık 
% 10 elektrik 
tasarrufu 
sağlanır.

Bozuk LED’leri 
nereye atmalı?

Evsel 
atıklara 
değil

→ Atık toplama 
 yeri

→ Elektronik   
 mağazası
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