
يك کیلووات در ساعت
آشپزخانهبرق می تواند:

یخچال و فریزر 

 صرفه جویی در
 مصرف برق -
 به همین راحتی

است

 يك ×
 شستشو۴۰

درجه

 ۱۵ 
تیشرت

۱۰۰ساعت

يك نهار

۱۳۰ 
 تكه نان

توست

 فقط در را برای مدت
کوتاهی باز کنید  يك سانتی متر ذوب شود 

-18°

+6°–
+7°

€

 یخچال جای خنک
 ۵ درصد در مصرف

 برق صرفه جویی
.می کند

 با این نکات، یک خانواده
 چهار نفره می تواند ساالنه

  ۳۰ درصد در مصرف برق
 تا ۱۰۰۰ کیلووات در

.ساعت صرفه جویی کند



چرا بايد از استفاده ماشني
خشك كن اجتناب كرد؟

حمام
باسشویی  ی / ماشین ل باسشوی ل

 چگونه می توامن آب را بطور
اقتصادی بجوشامن؟

چرا ماشین ظرفشویی؟ ی / تناب باسشوی خشک کردن ل

چرا برنامه صرفه جویی
در انرژی؟ 

پخت و پز

ی / ماشین ظرفشویی ظرفشوی

•     ECO

ECO

 تا ۱,۵
یتر ل

5 min

 از۷۵% آب و 
 ۲۵% انرژی صرفه

جویی می کند

ECO

2 min

 از حدود
یتر ۱,۵ ل

ECO

 ماشني را به خوبی
پر کنید

باس های شسته شده  ل
 را در اتاق های گرم

آویزان کنید

باس روى شوفاژ يعنى  خشك كردن ل
هزينه باالتر

 اگر استفاده الزم است،
درجه اكو انتخاب كنيد

 فر بدون پیش
 گرم کردن تا ۲۰
 درصد در مصرف

 انرژی صرفه
.جویی می کند

 فقط زمانی روشن
 کنید که ماشین

.ظرفشویی پر باشد

 با وسایل مدرن،
 ۳۰-۴۰ درجه برای

باسشویی متیز کافی  ل
 است - اين باعث

 صرفه جویی در مصرف
.انرژی می شود

 در مصرف انرژی و
 آب بسیار صرفه

 جویی می شود، حتی
 اگر زمان بیشتری

.طول بکشد

 مقدار زیادی برق
 مصرف می کند -

  حدود ۲۰۰ کیلووات
 در ساعت در سال
.برای یک خانواده



با ال ای دی های
شکسته چه کنیم؟ 

چرا حالت ذخیره
انرژی؟ 

OFF

نقطه جمع آوری  
 فروشگاه لوازم 

الكتونيكى

ید  می توان
 حدود۱۰درصد
 در مصرف برق

 صرفه جویی
کنید

 در زباله های 
خانگی نريزيد

یابید ی را برای خرید و استفاده از آن ها در این آدرس ب ید دستگاه های صرفه جو در مصرف انرژی و نکات می توان
www.topprodukte.at

www.klimaaktiv.at/energieberatung :مراکز مشاوره انرژی با کمال میل شما را به شما راهنمایی خواهند کرد
معلومات

 ۲۰۲۰ احتادیه اروپا حتت موافقتنامه شماره 889۳85 بودجه دریافت کرده است.  /  مسئولیت Horizon حق هرگونه ادعاواعتراض عليه افرادى كه اين محتوى را درست كرده اند سلب ميشود.  /  این پروژه از برنامه حتقیق و نوآوری
یتی در قبال استفاده از اطالعات موجود در اینجا را دارند.  /  این کار مرکز)ایجنسی( CINEA محتوای این مطالب تنها بر عهده نویسندگان است. لزومًا منعکس کننده نظر احتادیه اروپا نیست.  /  نه  و نه کمیسیون اروپا مسئول

 مرکز)ایجنسی( انرژی( Altan Sahin, Kerstin Schilcher  /  :است.  /  منت و ادیت )Attribution/NonCommercial/NoDerivatives) Creative Commons 4.0 International license :انرژی اتریش دارای جواز
وین  Barbara Lewall  /  ۲۰۲۲ :مشاوره محیط زیست (  /  تصویر و گرافیک( Eva-Marieke Lems, Sabine Vogel اتریش(  /  و

اتاق نشیمن
لوازم برقی

روشنایی

 استفاده از نوار پريز برق:
 حتی در حالت آماده به

 کار، این دستگاه ها انرژی
.زیادی مصرف می کنند

 همیشه در
یاز  مواقعی که ن
 نیست چراغ را
.خاموش کنید

9۰ درصد مصرف انرژی کمتر 
۱۰-۲۵ برابر طول عمر بیشتر 

 LED مزایایDنسبت به المپ معمولى 
چیست؟
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