
یک راهنمای دیداری برای 
صرفه جویی انرجی در خانه
توصیه های صرفه جویی انرجی برای کمک به شما در صرفه 

جویی پول

چه چیزهایی در خانه انرجی مصرف می کند
وقتی می خواهید در انرجی صرفه جویی کنید، از تمرکز بر روی بیشترین مصرف کنندگان 

انرجی شروع کنید.
بر اساس مطالعۀ مبنایی انرجی مسکونی، 2015.

 برق آمادۀ کار 
%3   (Stand by power)

%5 پخت و پز  

%7 روشن کردن خانه  

 یخچال ها 
%8 و فریزرها   %14 لوازم دیگر  

%40  گرم و سرد کردن  

%23  گرم کردن آب  
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گرم کردن
در زمستان، بخاری را بین 18 تا 21 درجۀ سانتیگراد 

تنظیم کنید.

بگذارید شعاع آفتاب از کلکین ها وارد خانه شود. 

در شب پرده ها را ببندید.

یخچال ها و فریزرها
فریزرها را بین منفی 15 تا منفی 18 درجۀ 

سانتیگراد تنظیم کنید.

یخچال ها را بین 3 تا 5 درجۀ سانتیگراد تنظیم 
کنید.

پخت و پز
تا جایی که می توانید از لوازم کوچکتر در 

آشپزخانه استفاده کنید، مثال به جای داش از 
مکروویف کار بگیرید.

آب گرم

برای 4 دقیقه یا کمتر شاور بگیرید

شستن لباس

 لباس های تان را با آب سرد بشویید.
لباس های تان را در تناب خشک کنید

روشنایی

وقتی که از اتاق بیرون می شوید برق را 
خاموش کنید.

                     )Stand by power( برق آماده به کار
هنگامی که از تلویزیون و کامپیوتر استفاده 

نمی کنید، آنها را از دیوار خاموش کنید.

سرد کردن
 در تابستان، دستگاۀ تهویه (AC) را بین 
24 تا 27 درجۀ سانتیگراد تنظیم کنید.

کلکین ها را در روز سایه بگیرید.

درها را ببندید
تنها اطاق هایی را که مورد استفاده است گرم 

یا سرد کنید.

18 تا 21
درجۀ سانتیگراد

3 تا 5
درجۀ سانتیگراد

24 تا 27
درجۀ سانتیگراد

 منفی 15
 تا منفی 18

 درجۀ 
سانتیگراد

ببندید

خاموش

 دقیقهخاموش

 در آب سرد
 بشویید

  آویزان 
 کنید

  که خشک
 شود

جهت مشوِرۀ مجانی در مورد صرفه جویی در مصرف انرجی با خدمات مشورتی 
انرجی تماس بگیرید.

sa.gov.au/energy :انالین 
energyadvice@sa.gov.au :ایمیل

تلفون: 1888 8204  یا 907 671 1800 ) تماس از تلفون های ثابت مجانی است(  
Dari – June 2019در صورت تقاضا ترجمان شفاهی یا کتبی در دسترس قرار می گیرد.


