
Hướng dẫn trực quan về việc 
tiết kiệm năng lượng tại nhà
Lời khuyên tiết kiệm năng lượng để giúp 
quý vị tiết kiệm tiền

Các thiết 
bị khác 14%

Chức năng điện ở trạng 
thái sẵn sàng (stand-by) 3%

Sưởi ấm và 
làm mát 40%

Tủ lạnh và tủ 
đông lạnh 8%

Nước nóng 23%

Thắp sáng 7%

Nấu nướng 5%

Những thiết bị nào dùng năng lượng trong nhà?
Khi tiết kiệm năng lượng, hãy bắt đầu bằng cách chú trọng vào những thiết bị dùng 
năng lượng điển hình nhiều nhất.
Căn cứ theo Nghiên Cứu Cơ Bản về Năng Lượng Dùng Tại Cơ Sở Cư Trú, 2015.



Hãy liên lạc với Dịch Vụ Tư Vấn Năng Lượng để được tư vấn tiết kiệm năng 
lượng miễn phí

Trực tuyến (Online): sa.gov.au/energy 
Email: energyadvice@sa.gov.au 
Điện thoại: 8204 1888 hoặc 1800 671 907 (cuộc gọi miễn phí từ các đường dây cố định) 
Có sẵn sự giúp đỡ về thông dịch hoặc phiên dịch theo yêu cầu.

Tủ lạnh và tủ đông lạnh
Hãy đặt tủ đông lạnh trong khoảng 
từ -15°C đến -18°C.

Hãy đặt tủ lạnh trong khoảng từ 3°C 
đến 5°C.

* * *

Nấu nướng
Sử dụng các thiết bị nhà bếp nhỏ 
hơn khi quý vị có thể làm như vậy - 
ví dụ, sử dụng lò vi sóng thay vì lò 
nướng.

Chức năng điện ở trạng thái 
sẵn sàng
Hãy tắt mạch điện dùng cho máy Vô 
Tuyến Truyền Hình (TV) và máy điện 
tử ở vách tường khi không sử dụng.

Làm mát
Vào mùa hè, hãy đặt máy điều hòa 
nhiệt độ của quý vị trong khoảng 
24°C đến 27°C.

Hãy khép rèm cửa sổ vào ban ngày 
để tạo bóng râm.

Hãy đóng cửa lại
Chỉ khi đang dùng thiết bị sưởi ấm 
hoặc làm mát phòng mà thôi.

Sưởi ấm
Vào mùa đông, đặt máy sưởi ấm của 
quý vị trong khoảng từ 18°C đến 21°C.

Hãy để ánh nắng mặt trời chiếu vào 
cửa sổ. Hãy khép rèm cửa vào ban 
đêm.

Thắp sáng
Hãy tắt đèn khi quý vị rời khỏi 
phòng.

Nước nóng
Hãy tắm vòi sen từ 4 phút đồng hồ 
trở xuống.

Giặt y phục
Hãy giặt y phục bằng nước lạnh. 
Hãy phơi y phục trên dây phơi.
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