توفير الطاقة – كما يجب أن يكون!

عزيزتي المستأجرة
وعزيزي المستأجر،
منذ الخريف الماضي ،ارتفعت أسعار الطاقة ،وخاصة الغاز،
بشكل كبير .كما أصبح البترول والفحم والكهرباء أغلى ثمنًا
بشكل ملحوظ .ليس من المتوقع حاليًا على المدى القصير حدوث
انخفاض لألسعار في سوق الطاقة ،لذا فالطريقة الوحيدة لخفض
التكاليف هي تقليل االستهالك.

نود أن نقدم لك نصائح حول كيفية توفير الطاقة من خالل تغييرات
بسيطة في حياتك اليومية ،وبالتالي تخفيف التكاليف المرتفعة وفي
نفس الوقت المساعدة في الحفاظ على للبيئة.
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قم بإيقاف أجهزتك اإللكترونية تما ًما  -إن أمكن .-
وال تترك األجهزة في وضع االستعداد .قد يساعدك في
القيام بذلك مفتاح إضافي في المقبس أو مشترك كهربائي
قابل للفصل.
اضبط الثالجة على درجة حرارة تبلغ حوالي °7م.
الثالجة :ال تترك الباب مفتو ًحا واحرص على غلقه بسرعة.
الثالجة :قم بإذابة األطعمة المجمدة في الثالجة.
الثالجة :حافظ على المسافة بين الجهاز والجدار للسماح بتبديد
الحرارة المنبعثة.
حيز التجميد :قم بإذابة الثلج بانتظام :طبقة من الثلج بسمك  1سم
تضاعف من استهالك الكهرباء لحيز التجميد.
الغسالة :امأل الغسالة بالكامل ً
بدال من النصف فقط.
إذا أمكن ،اغسل مالبسك في األيام المشمسة لالستفادة من
الطاقة الشمسية وتجفيف الغسيل بشكل أفضل.
الغسالة :استخدم برنامج توفير الطاقة (البرنامج االقتصادي) /
درجة حرارة غسيل منخفضة  /ال تستخدم الغسيل األولي.
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غسالة األطباق :استخدم برنامج توفير الطاقة (البرنامج
االقتصادي)  /درجة حرارة غسيل منخفضة  /ال تستخدم
الغسيل األولي.
غسالة األطباق :امأل الغسالة بالكامل ً
بدال من النصف فقط.
اإلضاءة :استبدل مصابيح الهالوجين بمصابيح .LED
اإلضاءة :أغلق الضوء في حالة الغياب.
تجنب استخدام المراوح في الصيف أو أجهزة التدفئة في الشتاء.
الفرن :قم بالخبز بواسطة وضع تدوير الهواء ً
بدال من الحرارة
العلوية/السفلية لتقليل درجة حرارة الخبز.
الموقد :استخدم غطاء الوعاء عند الطهي ،وإال ستتسرب الكثير
من الحرارة.
الغالية :قم بغلي الكمية الالزمة من الماء فقط.
استخدم غالية لغلي الماء لعملية الطهي.
استخدم األجهزة المنزلية حسب الحاجة :كي المالبس الضرورية
فقط ،استخدم المكانس الكهربائية لتنظيف أماكن محددة فقط.
عند شراء أجهزة جديدة انتبه إلى فئات كفاءة الطاقة الجيدة جدًا.

ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ

ﺍاﻟﻣﺎء ﺍاﻟﺳﺎﺧﻥن

ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺛﺭرﻣﻭوﺳﺗﺎﺕت ﻋﻠﻰ ﻛﻝل ﻋﻧﺻﺭر ﺗﺳﺧﻳﯾﻥن .ﻭوﻣﻥن ﺧﻼﻝل ﺿﺑﻁط
ﺍاﻹﻋﺩدﺍاﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺣﺔ ،٬ﻳﯾﺳﺎﻋﺩدﻙك ﺫذﻟﻙك ﻋﻠﻰ ﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﻁطﺎﻗﺔ
ﺃأﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭرﺓة ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ:
• ﺍاﺳﺗﺧﺩدﻡم ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ ﺑﺷﻛﻝل ﻣﻌﺗﺩدﻝل!
• ﺍاﻷﺭرﻗﺎﻡم ﺍاﻟﻣﻭوﺟﻭوﺩدﺓة ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺛﺭرﻣﻭوﺳﺗﺎﺕت ﺗﻌﻧﻲ:

ﻣﻳﯾﺎﻩه ﺍاﻻﺳﺗﺣﻣﺎﻡم ﺃأﻭو ﺍاﻻﻏﺗﺳﺎﻝل ﺃأﻭو ﻏﺳﻝل ﺍاﻷﻁطﺑﺎﻕق ﺗﺣﺗﺎﺝج ﻟﻠﺗﺳﺧﻳﯾﻥن
ﻭوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﮭﻲ ﺗﺳﺗﻬﮭﻠﻙك ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﻁطﺎﻗﺔ ﻧﺗﻳﯾﺟﺔ ﻟﺫذﻟﻙك .ﺑﻬﮭﺫذﻩه ﺍاﻟﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ
ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺍاﻟﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر ﺃأﺛﻧﺎء ﺫذﻟﻙك:
• ﻗﻠﻝل ﻣﻥن ﺍاﺳﺗﻬﮭﻼﻙك ﺍاﻟﻣﺎء ﺍاﻟﺳﺎﺧﻥن ﻣﻥن ﺧﻼﻝل ﺍاﻻﺳﺗﺣﻣﺎﻡم ﻟﻔﺗﺭرﺓة
ﺃأﻗﺻﺭر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﺛﺎﻝل ﻟﻣﺩدﺓة ﺃأﺭرﺑﻊ ﺩدﻗﺎﺋﻕق ﻓﻘﻁط ً
ﺑﺩدﻻ ﻣﻥن ﻋﺷﺭر
ﺩدﻗﺎﺋﻕق( .ﻭوﺃأﻏﻠﻕق ﺍاﻟﻣﺎء ﺃأﺛﻧﺎء ﺗﻧﻅظﻳﯾﻑف ﺍاﻟﺟﺳﻡم ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭوﻥن.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺣﻡم ﺑﻣﺎء ﺷﺩدﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺳﺧﻭوﻧﺔ.
• ﺍاﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻥن ﻣﺎء ﺣﻭوﺽض ﺍاﻻﺳﺗﺣﻣﺎﻡم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝل .ﻓﻣﻝلء ﺣﻭوﺽض
ﺍاﻻﺳﺗﺣﻣﺎﻡم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝل ﻳﯾﺳﺗﻬﮭﻠﻙك ﺣﻭوﺍاﻟﻲ  140ﻟﺗﺭرً ﺍا ،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻭو ﻣﺎ ﻳﯾﻌﺎﺩدﻝل
ﺣﻭوﺍاﻟﻲ ﺧﻣﺱس ﺃأﺿﻌﺎﻑف ﺍاﻻﺳﺗﻬﮭﻼﻙك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍاﻻﺳﺗﺣﻣﺎﻡم ﺑﺳﻣﺎﻋﺔ
ﺩدﺵش ﻣﻭوﻓﺭرﺓة ﻟﻣﺩدﺓة ﺧﻣﺱس ﺩدﻗﺎﺋﻕق.
• ﺍاﻏﺳﻝل ﻳﯾﺩدﻳﯾﻙك ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺍاﻟﺑﺎﺭرﺩد.
• ﻻ ﺗﻐﺳﻝل ﺍاﻷﻁطﺑﺎﻕق ﺗﺣﺕت ﺍاﻟﻣﺎء ﺍاﻟﺟﺎﺭرﻱي ﺍاﻟﺩدﺍاﻓﺊ.
• ﺃأﻏﻠﻕق ﺍاﻟﺻﻧﺑﻭوﺭر ﻋﻧﺩد ﻏﺳﻝل ﺃأﺳﻧﺎﻧﻙك.
• ﺍاﻻﻣﺗﻧﺎﻉع ﻋﻥن ﺗﺭرﻙك ﺍاﻟﻣﺎء ﺍاﻟﺩدﺍاﻓﺊ ﻳﯾﺗﺩدﻓﻕق ﺩدﻭوﻥن ﺍاﺳﺗﺧﺩدﺍاﻡم.
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ﺩدﺭرﺟﺔ ﺣﺭرﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻐﺭرﻓﺔ ﺍاﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﻣﻘﺩدﺍاﺭر ﺩدﺭرﺟﺔ ﻭوﺍاﺣﺩدﺓة ﺗﻭوﻓﺭر
ﺣﻭوﺍاﻟﻲ ﺳﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥن ﻁطﺎﻗﺔ ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻡم ﺑﺗﺩدﻓﺋﺔ ﺍاﻟﻐﺭرﻑف ﻏﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﺳﺗﺧﺩدﻣﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻥن  16ﺩدﺭرﺟﺔ
ﻭوﺃأﻏﻠﻕق ﺃأﺑﻭوﺍاﺏب ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﻐﺭرﻑف.
ﺍاﺣﺭرﺹص ﻋﻠﻰ ﺗﻬﮭﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻐﺭرﻓﺔ ﻟﻔﺗﺭرﺓة ﻭوﺟﻳﯾﺯزﺓة ﻭوﺑﺷﻛﻝل ﻣﻧﺗﻅظﻡم ﻣﻊ ﻓﺗﺢ
ﺍاﻟﻧﻭوﺍاﻓﺫذ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭرﺍاﻋﻳﯾﻬﮭﺎ ﻭوﻗﻡم ﺑﺧﻔﺽض ﺍاﻟﺛﺭرﻣﻭوﺳﺗﺎﺕت.
ﻻ ﺗﻘﻡم ﺑﺎﻟﺗﻬﮭﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻧﻭوﺍاﻓﺫذ ﻣﺎﺋﻠﺔ ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺅؤﺩدﻱي ﺫذﻟﻙك ﺇإﻟﻰ ﺗﺳﺭرﺏب ﻗﺩدﺭر
ﻛﺑﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﺣﺭرﺍاﺭرﺓة ﻣﻊ ﺍاﻧﺧﻔﺎﺽض ﺗﺑﺎﺩدﻝل ﺍاﻟﻬﮭﻭوﺍاء.
ﻗﻡم ﺑﺗﻔﺭرﻳﯾﻎ ﻫﮬﮪھﻭوﺍاء ﺍاﻟﻣﺩدﻓﺄﺓة ﻭوﺗﻧﻅظﻳﯾﻔﻬﮭﺎ .ﻓﻬﮭﺫذﺍا ﻣﻥن ﺷﺄﻧﻪﮫ ﺗﺣﺳﻳﯾﻥن ﻛﻔﺎءﺓة
ﺍاﻟﻣﺩدﻓﺄﺓة.
ﻻ ﺗﻘﻡم ﺑﺗﻌﻠﻳﯾﻕق ﺍاﻟﻣﺩدﻓﺄﺓة ﺃأﻭو ﺳﺩدﻫﮬﮪھﺎ .ﻓﻬﮭﺫذﺍا ﻣﻥن ﺷﺄﻧﻪﮫ ﺗﺣﺳﻳﯾﻥن ﻛﻔﺎءﺓة ﺍاﻟﻣﺩدﻓﺄﺓة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻳﯾﺎﺑﻙك ﻟﻔﺗﺭرﺓة ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ ،٬ﻗﻡم ﺑﺧﻔﺽض ﺩدﺭرﺟﺔ ﺍاﻟﺛﺭرﻣﻭوﺳﺗﺎﺕت.
ﺍاﺭرﺗ ِﺩد ﻣﻼﺑﺱس ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﺻﻝل ﺍاﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻧﺯزﻝل.
ﻗﻡم ﺑﺧﻔﺽض ﺭرﻁطﻭوﺑﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻭوﺍاء ﻓﻲ ﺍاﻟﻐﺭرﻑف ،٬ﻓﻬﮭﺫذﺍا ﻳﯾﻭوﻓﺭر ﻁطﺎﻗﺔ ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ.
ﺍاﺣﺭرﺹص ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻕق ﺍاﻟﺳﺗﺎﺋﺭر ﻭوﺍاﻟﺳﺗﺎﺋﺭر ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺭرﺓة ﻭوﺍاﻟﺳﺗﺎﺋﺭر ﺍاﻟﺧﺎﺭرﺟﻳﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻧﻭوﺍاﻓﺫذ ً
ﻟﻳﯾﻼ .ﻓﺑﺫذﻟﻙك ،٬ﻳﯾﺗﺳﺭرﺏب ﻣﻘﺩدﺍاﺭر ﺃأﻗﻝل ﻣﻥن ﺍاﻟﺣﺭرﺍاﺭرﺓة ﺇإﻟﻰ
ﺍاﻟﺧﺎﺭرﺝج ﻋﺑﺭر ﺍاﻟﻧﻭوﺍاﻓﺫذ.
ﺍاﻓﺗﺢ ﺍاﻟﺳﺗﺎﺋﺭر ﺃأﺛﻧﺎء ﺍاﻟﻧﻬﮭﺎﺭر ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩدﺓة ﻣﻥن ﺃأﺷﻌﺔ ﺍاﻟﺷﻣﺱس.
ﺇإﺫذﺍا ﺃأﻣﻛﻥن ،٬ﺍاﺗﺭرﻙك ﺍاﻟﻐﺳﻳﯾﻝل ﻳﯾﺟﻑف ﺑﺎﻟﺧﺎﺭرﺝج.

ﺔﺣﻳﯾﺻﻧ :ﻊﻳﯾﻣﺟ ﻙكﻼﻬﮭﺗﺳﺍا ﺓةءﺍاﺭرﻗ ﻙكﻧﻛﻣﻳﯾﺊﻓﺍاﺩدﻣﻟﺍا ﺭرﺩدﺎﺻﻣﻭو
ﺭرﺷﺎﺑﻣ ﻥنﺧﺎﺳﻟﺍا ءﺎﻣﻟﺍاﺓة ﻳﯾﻣﻗﺭرﻟﺍا ﻙكﻼﻬﮭﺗﺳﻻﺍا ﺕتﺍاﺩدﺍاﺩدﻋ ﻰﻠﻋﺔ ﻝلﻛﻟ
ﺎﻬﮭﻧﻣ ،٬ﺔﻘﻳﯾﺭرﻁطﻟﺍا ﻩهﺫذﻬﮭﺑﻭو  .ﺏبﻠﻁطﺗﺗ ﻲﺗﻟﺍا ﻥنﻛﺎﻣﻷﺍا ﺔﻓﺭرﻌﻣ ﻙكﻧﻛﻣﻳﯾ
ﻘﻓﻭو ﻙكﻛﻼﻬﮭﺗﺳﺍا ﻡمﻳﯾﻅظﻧﺗﻭو ﺔﻗﺎﻁطﻟﺍا ﻥنﻣ ﺍاﺭرﻳﯾﺑﻛ ﺍاﺭرﺩدﻗﺎ ﻙكﻟﺫذﻟ.

ﺗﺣﻘﻕق ﻣﻥن ﺍاﺳﺗﻬﮭﻼﻛﻙك
ﻣﻧﺫذ ﺑﺩدﺍاﻳﯾﺔ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻌﺎﻡم ،٬ﺗﻠﺗﺯزﻡم  SAGAﺑﺗﺯزﻭوﻳﯾﺩدﻙك ﺑﻧﻅظﺭرﺓة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍاﺳﺗﻬﮭﻼﻛﻙك ﺍاﻟﺷﻬﮭﺭرﻱي .ﻟﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻐﺭرﺽض ،٬ﺍاﺳﺗﺧﺩدﻡم ﺑﻭوﺍاﺑﺔ ﺍاﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭر
ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ .meineSAGA
ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﻗﺭرﺍاءﺓة ﺑﻳﯾﺎﻧﺎﺕت ﺍاﺳﺗﻬﮭﻼﻛﻙك ﺍاﻟﺷﻬﮭﺭرﻱي ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﺩدﻓﺋﺔ ﻭوﺍاﻟﻣﺎء
ﺍاﻟﺳﺎﺧﻥن ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﺍاﻟﺣﺻﻭوﻝل ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻘﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻣﻘﺎﺭرﻧﺔ .ﻭوﺑﻬﮭﺫذﻩه ﺍاﻟﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ
ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﺍاﻻﻁطﻼﻉع ﺷﻬﮭﺭرﻳﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻁطﺎﻗﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻭوﻓﺭرﺗﻬﮭﺎ .ﻣﺎ ﻋﻠﻳﯾﻙك
ﺳﻭوﻯى ﺍاﻟﺗﺳﺟﻳﯾﻝل ﻣﻭوﻗﻊ ﺍاﻹﻧﺗﺭرﻧﺕت www.meine.saga.hamburg
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