Efektyvus elektros ir šilumos
vartojimas gali padėti sumažinti
sąskaitas. Taip pat efektyviai
vartodami energiją rūpinamės
Žeme ir jos gyventojais

Kviečiame sąmoningai stebėti savo energijos vartojimą
ir prisiminti pagrindinius tausojančio vartojimo principus
bei priemones. Jų yra ir labai paprastų, pavyzdžiui:
Kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, planšetėse įjunkite energijos taupymo
funkcijas. Patikrinę įrenginių nustatymus, atlikę keletą paprastų pakeitimų bei išjungę
nenaudojamas programas, tausosite ir įrenginių baterijas, ir energiją.

EKO

Indaplovę ir skalbyklę naudokite tik pilnai prikrautas ir pasirinkę ekonominį – vandenį
ir energiją tausojantį – režimą. Nustatykite mažiausią galimą vandens temperatūrą.
Apie 90 proc. energijos, kurią naudoja šie prietaisai, naudojama vandeniui pašildyti.
Nuvalykite dulkes nuo radiatorių ir konvektorių. Dulkės sumažina šilumos atidavimą
ir blogina patalpų mikroklimatą.
Norėdami sumažinti šaldytuvo suvartojamą elektros energijos kiekį, jo neperkraukite.
Produktai turėtų užimti ne mažiau nei 60 proc., bet ne daugiau nei 90 proc. vietos.
Taip pat stenkitės dažnai neatidarinėti durų, ypač kai oras yra karštas.
Atidarius šaldytuvo duris, nepamirškite kiek įmanoma greičiau jas uždaryti.
Vasaros sezono metu žaliuzes ir užuolaidas laikykite užtrauktas, taip patalpos prikais
mažiau. Jei yra įrengti kondicionavimo įrenginiai – jie sunaudos mažiau energijos.
Šildymo sezono metu atidarykite žaliuzes ir užuolaidas dieną, kad prileistumėme
šilumos, o naktį uždarykite, kad jos neišleistumėte.

Apsvarstykite priemones, kurios
reikalauja kiek didesnių investicijų,
bet atneša labiau užtikrintą grąžą.
Pavyzdžiui, vamzdynų ir šilumos trasų izoliavimas,
saulės jėgainės įsirengimas arba nutolusios saulės
elektrinės dalies įsigijimas ar nuoma.

Norėdami daugiau sužinoti apie energijos taupymo
priemones, apsilankykite bendrovės „Ignitis gamyba“
internetinėje svetainėje
www.ignitisgamyba.lt/energetinis-efektyvumas.

Efektyviai vartodami energiją kiekvienas
galime prisidėti prie aplinkos tausojimo ir
efektyvesnio biudžeto valdymo.

Informaciją parengė AB „Ignitis gamyba“, remiantis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašytu Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu.

Efektyvus energijos
vartojimas: kaip
sutaupyti įmonėje?

Kodėl įmonėms yra verta taupyti energiją?

Veiklos vykdymas
atkreipiant dėmesį į
efektyvų energijos
vartojimą gali jums
užtikrinti apčiuopiamus
sutaupymus ir sumažinti
jūsų išlaidas verslui.

Efektyvaus energijos
vartojimo sprendimus
savo veikloje diegia
įmonės, kurioms rūpi
mažinti CO2 išmetimus,
aplinkai daromą žalą.

Įmonės, kurios
dalinasi informacija apie
įdiegtus energijos
vartojimo efektyvumo
didinimo sprendimus,
rezultatus, gerina savo
įvaizdį ir stiprina
reputaciją.

Kokie ilgalaikiai investiciniai sprendimai
mažina energijos išlaidas ir poveikį aplinkai?

Saulės energijos sprendimai
mažina išlaidas elektros
energijai ir poveikį aplinkai
(mažinamas anglies dioksido
išsiskyrimas).

Apšvietimo modernizavimo
sprendimai tiesiogiai mažina
elektros energijos vartojimą
bei užtikrina geresnę
darbuotojų aplinką.

ESCO – padeda įsirengti
energijos taupymo projektus
be pradinės investicijos –
visas investicijas prisiima
ESCO paslaugos teikėjas.

Transporto parko
atnaujinimo sprendimai.
Elektromobiliai – ir ekologiški,
ir ekonomiški.

Elektros energijos vartojimo stebėsenos ir analizės
sprendimai. Suteikia galimybę stebėti visą įmonės
elektros tinklą, kontroliuoti elektros įrenginių veikimą bei
sumažinti išlaidas elektros energijai.

