
 1 كيلو وات ساعة من
املطبخ:الكهرباء ميكن أن

التبريد والتجميد 

 توفير
 الكهرباء -
 األمر يكون

بهذه السهولة

40 x 1 
 درجة مئوية

غسيل

100
ساعة  

1
ة غذاء   وجب

130
 شريحة 

 من اخلبز
احملمص

باب  فقط افتح ال
لفترة وجيزة 1 سم ← تذوب

-18°

+6°–
+7°

€

 وضع الثالجة في
 مكان بارد توفر

.5٪ كهرباء

 باستخدام هذه النصائح،
 ميكن لعائلة مكونة من

 أربعة أفراد توفير 30٪ من
 الكهرباء سنوًيا = ما يصل

.إلى 1.000 كيلو وات/ساعة

15
تيشرت 



ملاذا جتنب املجففات؟

احلمام
غسيل املالبس / الغسالة

 كيف ميكنني غلي املاء
اقتصادًيا؟

ملاذا غسالة الصحون؟ جتفيف الغسيل / حبل الغسيل

ير الطاقة؟ اطبخ واخبزملاذا برنامج توف

يد / غسالة اطباق غسيل االطباق بال

•     ECO

ECO

 ما يصل إلى
1.5 لتر

5 min

 يوفر 75٪ ماء و
25٪ طاقة

ECO

2 min

 من حوالي
1.5 لتر

ECO

ًدا امأل اجلرن جي

 علق الغسيل في غرف
مدفئة

  جتفيف الغسيل علي جسم السخان
← تكاليف أعلى

 إذا كان األمر كذلك ،
 فدائًما ما تكون صديقة

يئة ب لل

 اخلبز بدون
 تسخني مسبق

ى  يوفر ما يصل إل
.20٪ من الطاقة

 قم بتشغيله فقط
 عندما تكون غسالة

.األطباق ممتلئة

 مع األجهزة احلديثة،
 30-40 درجة مئوية

ة لغسيل ي  كاف
 نظيف - مما يوفر
ير من الطاقة .الكث

 يوفر الكثير من
ياه ،  الطاقة وامل

 حتى لو استغرق
.وقًتا أطول

 يستهلك الكثير
 من الكهرباء -

 حوالي 200 كيلوواط
 / ساعة في السنة

.لعائلة



 ماذا تفعل مبصابيح
املكسور LED؟

ير ملاذا وضع توف
الطاقة؟ 

OFF

 ليس في
ية النفايات املنزل

غرفة املعيشة
ية  األجهزة الكهربائ

إضاءة

 استخدام شرائط الطاقة:
 حتى في وضع االستعداد
 ، تستهلك هذه األجهزة

ًرا من الطاقة ي .قدًرا كب

 قم دائًما بإطفاء
 الضوء عند عدم

يه .احلاجة إل

۹0 استهالك أقل للطاقة 
 10 الى 25 ضعف عمر خدمة أطول 

 على اللمبات LED ما هي مزايا مصابيح
    املتوهجة؟

←

←

 ميكنك توفير
 حوالي ٪10

.من الكهرباء

نقطة التحصيل ←

 متجر←
يات إلكترون

ي رابط التال ميكن العثور على معلومات ونصائح حول مناخ معيش أفضل عبر ال
   www.klimaaktiv.at/energieberatung    ا يسعد مراكز استشارات الطاقة تقدمي النصح لك شخصًي

www.topprodukte.at :

:

https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/

ية ضد األشخاص الذين أنشأوا هذا احملتوى. تلقى هذا املشروع متوياًل من برنامج ية الوحيدة عن Horizon يتم استبعاد أي دعاوى مسؤول ية املنحة رقم 88۹385. تقع املسؤول  2020 للبحث واالبتكار التابع لالحتاد األوروبي مبوجب اتفاق
ية أي استخدام للمعلومات الواردة هنا. هذا العمل اخلاص بوكالة الطاقة النمساوية مرخص: رخصة املشاع CINEA محتوى هذه املواد على عاتق املؤلفني. ال يعكس بالضرورة رأي االحتاد األوروبي. ال تتحمل ية مسؤول  وال املفوضية األوروب
ية )إسناد / غير جتاري / ال مشتقات(. نص وحترير: ألتان شاهني ، كرستني شيلشر )وكالة الطاقة النمساوية( و  التوضيح Eva-Marieke Lems Sabine Vogel (DIE ENVIRONMENTAL CONSULTING) اإلبداعي 4.0 الدول

ياه يينا 2022 ب التي تسربت منها امل يوال ف " والرسومات: باربرا ل

يانات النشر ب

http://www.klimaaktiv.at/energieberatung
http://www.topprodukte.at

