Elektros ir šilumos taupymas namuose, biure ir pramonėje – įmanoma misija!
Tausojantis energijos vartojimas naudingas ne tik gamtai, bet ir mūsų finansams. Šventiniu
laikotarpiu šviesos ir šilumos norisi daugiau nei įprastai. Norėdami sukurti šventinę atmosferą
puošiame namus girliandomis, daugiau laiko praleisdami namuose gaminame gausybę patiekalų
šventiniam stalui. Visa tai ne tik sukuria jaukumą, bet ir smarkiai padidina elektros energijos ir
šilumos suvartojimą.
Skaičiuojama, kad pakeitus įprastus energijos vartojimo įpročius galima sutaupyti iki 10 proc.
energijos. Taip pat tai yra viena svarbiausių priemonių mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir
kitų teršalų išmetimą į aplinką. Keli patarimai, kaip išlaikyti šventinę dvasią namuose, prisidėti prie
švaresnės aplinkos kūrimo ir gauti mažesnes sąskaitas už energiją.
Elektros taupymo priemonės
•
•
•
•
•
•
•

Šaldytuvas yra vienas didžiausių energijos naudotojų namuose. Jis sunaudos mažiau
elektros, jei bent kartą per metus jį atšildysite, laikysite ten, kur nepasiekia tiesioginiai
saulės spinduliai, reguliariai valysite nuo jo dulkes.
Perdegė lemputė? Kaitinamąsias lemputes pakeiskite į taupiąsias. Jos sunaudoja net 4–
5 kartus mažiau elektros energijos ir greitai atsiperka.
Įkrovę telefoną, nežiūrėdami televizoriaus ar nenaudodami kitų budinčiu režimu veikiančių
prietaisų, nepamirškite jų išjungti iš elektros lizdo.
Skalbkite ir indus plaukite tik prikrovę pilną skalbimo mašiną ir indaplovę. Naudokite
ekonominį buities prietaisų darbo režimą, o dar daugiau sutaupysite, jei skalbinius ir indus
džiovinsite natūraliai.
Išjunkite elektrinę viryklę likus kelioms minutėms iki maisto ruošimo pabaigos – ji dar kurį
laiką išliks karšta, ir maistas spės iškepti ar išvirti.
Prireikus pakeisti buitinį prietaisą ar pramonės įrenginį (siurblį, ventiliatorių,
kondicionierių), rinkitės aukštesnės energijos klasės įrenginį. A++ yra tinkamas
pasirinkimas. Išleisite truputį daugiau, tačiau investicija atsipirks.
Išjunkite šviesą, kai tik išeinate iš patalpos, kurioje nėra žmonių. Mitas, kad dažnas
šviesos įjungimas ar išjungimas kainuoja daugiau.

Šilumos taupymo priemonės (jei naudojatės šilumos siurbliu – elektros taupymo
priemonės)
•

•
•
•

Švara padeda taupyti – nuvalykite dulkes nuo radiatorių ir konvektorių. Švarūs prietaisai
atiduoda daugiau šilumos, taip pat kuo mažiau dulkių – tuo geresnis patalpų
mikroklimatas.
Sumažinkite patalpos temperatūrą iki komfortiško lygio. Vienu laipsniu mažesnė patalpos
temperatūra šildymo sezono metu leis sutaupyti iki 3–5 proc. energijos šildymui.
Naudokite programuojamuosius termostatus – nustatykite, kad patalpos būtų mažiau
šildomos, kai jūsų nėra namuose.
Neužstatykite radiatorių baldais ar kitais daiktais, neuždenkite užuolaidomis. Atlaisvintas
radiatorius – daugiau šilumos į kambarį.

Daugiau informacijos apie energijos taupymo priemones galite rasti įmonės „Ignitis gamyba“
interneto svetainėje www.ignitisgamyba.lt/energetinis-efektyvumas. Bendrovė kviečia taupų
energijos vartojimą rinktis ir namuose, ir darbo aplinkoje. Energiją gamindami iš atsinaujinančių
išteklių ar ją taupydami, kiekvienas iš mūsų prisidedame prie aplinkos tausojimo ir efektyvesnio
biudžeto valdymo.

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

