
Пам’ятка: Заощаджуй електроенергію 

Як заощадити електроенергію в побуті. 

Правила зовсім нескладні, але іноді про них просто забувають або не можуть виховати в собі 

умовний рефлекс на їх виконання. 

 У кожного в сім’ї є безліч зарядних пристроїв від телефонів, ноутбуків, фотоапаратів і т. д. Якщо 

апарат зарядився, відразу ж відключайте зарядку від мережі і від приладу. Залишена в мережі зарядка, 

навіть без підключеного електроприладу продовжує споживати електроенергію (перевірити можна, 

поторкавши зарядний пристрій, воно підігрітий, значить, процес йде). 

  Вийшли з кімнати надовго – вимикайте за собою світло і телевізор, це ж зовсім не складно 

робити. 

  Для максимального використання природного освітлення намагайтеся оформляти житло в 

світлих тонах. Шпалери, штори, фіранки краще придбайте світлі, це дасть істотну економію. 

  Частіше мийте вікна. Пил на вікнах затримує 30% сонячного світла, так необхідного людині. 

 .У освітлювальні приладах лампи розжарювання краще замінити на енергозберігаючі або 

світлодіодні. Це дасть як економію електроенергії, так і більш тривалий термін служби. 

 Постарайтеся оснастити квартиру датчиками руху і світлорегуляторами. Кількість 

споживаної енергії відразу скоротиться. 

  Можна використовувати в світильниках спеціальний дзеркальний скотч, що дозволяє 

використовувати світловий потік набагато повніше. 

  Обладнайте житло комбінованим освітленням, як загальним, так і місцевим. Це дозволить 

використовувати освітлення виключно за призначенням 

 Вимикайте від мережі електроприлади, що працюють в режимі очікування. Навіть такий 

режим споживає електроенергію. 

  Якщо ви використовуєте на кухні електроплитку, намагайтеся, щоб діаметр дна каструлі або 

сковороди дорівнював або злегка більше, ніж діаметр конфорки, і щоб днищі посуду щільно прилягало 

до конфорці. Це дозволить скоротити непотрібний витрата електроенергії. 

  Намагайтеся встановити холодильник в холодному місці, а не поруч з плитою або батареєю. 

Розморожуйте його по можливості часто і не зберігайте в холодильнику відкриті посудини з водою. 

Не кладіть у нього теплу їжу і не залишайте дверцята відкритими. Якщо холодильник працює в 

приміщенні з високою температурою (+30 ° C), то електроенергія, спожита їм подвоюється. 

  Чи не працюйте з пилососом, мішок якого заповнений. Заповнення мішка на 30%, погіршує 

можливість всмоктування на 40%. Частіше витрушуйте мішок і прочищати всі фільтри пилососа. 

  Пральну машину краще використовувати при повному завантаженні і низькій температурі 

нагріву. Слідкуйте за правильністю обраного режиму прання, чи завжди необхідна попередня прання, 

що збільшує витрату електроенергії на 30%. 

  Для прасування пересушеного білизни необхідно більше електроенергії, значить витрата 

збільшується, тому намагайтеся білизна знімати вологим. 

  Електрочайник, повністю заповнений водою для закипання споживе набагато більше енергії, 

ніж заповнений частково. Кип’ятіть води стільки, скільки вам необхідно. Навіщо нагрівати завідомо 

багато? 

 Періодично ми замінюємо стару побутову техніку на нову. При покупці нової електротехніки 

звертайте увагу на її клас енергозбереження. Чим вище клас, тим нижче споживання. Купуйте 

побутову техніку класу А, А+, А++. Завдяки цьому економія електроенергії в кінці місяця буде 

очевидна. У порівнянні з приладами більш низького класу енергоспоживання, вони споживають 

електрики на 30-40% менше. 



 Накип, що утворилася в чайнику, через низьку теплопровідність уповільнює процес закипання 

води. Намагайтеся регулярно видаляти з електрочайника накип. 

 . Налаштуйте в комп'ютері режим енергозбереження, при якому можна заощадити до 50% 

електроенергії. Всі комп'ютери, що випускаються на сьогоднішній день, підтримують такий режим. 

Саме такі нескладні правила підкажуть вам, як заощадити електроенергію в побуті, і не тільки 

допоможуть заощадити істотну суму щомісяця, а й зроблять ваше житло більш комфортним і зручним. 

 


