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ة! دراجات الحرارة ما  التدفئة ليست عليها ان تكون مدارة حتى الدرجة األخ
ب 18 و 21 يكفون لغرفة املعيشة والنوم. للوصول لهذه الدرجات يكفى 

جرد وضوعها عىل هذه الدرجة  وضوع التدفئة عىل الدرجة الثانية والثالثة. 
يبدأ التسخ حتى الوصول للدرجة املطلوبة.
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تكون خالية

خالل الليل يكفى درجة حرارة ما ب 16 و 19. ىف العادى تثبت التدفئة وخالل 
الليل ال تتغ الحرارة. فان  تنخفض درجة الحرارة وحدها دون تدخل، فعليكم 

بالتحدث مع املؤجر أو املسؤول عن البيت. حتى يقوم بالدعم نرجو وضع 
التدفئة عىل الدرجة ما ب 1 و 2.

ال تدفئ أك ما هو مطلوب. لهذا البد خالل الشتاء ارتداء السرتة الثقيلة. 
خالل استخدام كل درجة أقل ىف تدفئة الشقة، توفر 6% من الطاقة 

املستخدمة وبهذا عليكم دفع مبلغ أقل. الغرف املستخدمة قليالُ البد 
ها. وايضاً ان كنتم خارج املنزل عليكم اخفاض درجة  أن تدفأ أقل من غ

الحرارة. ال تغلقوا التدفئة عىل أقىص درجة حتى ال يتكون العفن. فالعفن 
يرضاملبنى وغ صحى.

هوي الغرفة املدفاه من فرتة ألخرى. ففتح فتحة التهوية فقط ال يكفى، 
افتح الشباك كامالً 3 مرات خالل اليوم ملدة من 5 اىل 10 دقائق وخالل هذا 

. بعد  اماً وإال سوف تبذر من الطاقة الثمينة للتسخ الوقت أغلق التدفئة 
كنك استخدام التدفئة مرة أخرى. تهوية الغرفة مهم جداً للصحة  التهوية 

م واملطبخ، فهنا يتكون كمية  باألخص عليكم من تهوية غرف النوم والح
ة من الرطوبة. من خاللها يرتفع خطورة تكوين العفن. كب

ال تعلق أى شئ، إن كان مالبس او فوط او ستائر. حيث الحرارة تظل باردة وال 
تدفئ الغرفة بشكل سليم. الشئ ذاته ممكن ان يحدث ىف حالة وضع األثاث 

اماً. بالقرب من التدفئة. لهذا البد أن تكون التدفئة خالية وحرة 

التدفئة وتسخ املياه والكهرباء تكلف. كل زاد استخدام 
املياه والكهرباء. لكل اضطررت عىل دفع األك من املال. من 
خالل استخدام الكهرباء واملياه بطريقة صحيحة وبحد معتدل، 

كنك توف الكث من املال. ىف ذات الوقت تحمى املناخ.
النصائح التالية تساعدك عىل توف الكهرباء واملاء دون 

ط راحتك. تغي 

وفر كهرباء 
ونقود
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م الرسيع.  م مريح ولكنه يأخذ 100 لرت مياه اك من االستح أخذ الح
م  اً. من خالل االستح م تختلف كث م واتخاذ الح التكاليف ب االستح

كنك التوف ايضاً.

؟ مهم: عليك استخدام املغسلة عندما تكون  هل تستخدم مغسلة لألوا
اماً! بالكث من املغسالت توجد خصية التوف أى نظام صحى  ممتلئة 

 .”Ökomodus„ للبيئة
كنك توف الكث من الطاقة املستخدمة واملياه و ايضاً  بهذه الخصية 

. امأل  كنك استخدام املرحاض للتوف املال. وان ال تكن لديكم مغسلة 
املرحاض باملياه ثم ضع االطباق وادوات املائدة ىف املياه للغسيل وال تدع 

املياه جارية أى مفتوحة خالل عملية الغسيل. 
كنك ايضاً توف املياه والطاقة واملال. خالل غسيل املالبس 

اشغل املكنة فقط عند امتالئها باملالبس. ان ال يوجد املزيد من املالبس 
ي.  مللئ اآلله عليك بإستخدام النظام التوف

ىف أغلب اآلالت تكون درجة الحرارة 30 / 40 كافية. فقط املالبس للغليان 
توضع ىف املياه الساخنة.

إستخدام  من  املوفرة  باآلالت  عليكم  جديدة،  مغسلة  لرشاء  تخطط  إذا 
والطاقة. املياه 

النور يولع فقط عند احتياج الفعىل للنور. حتى إذا سوف تخرج من الغرفة 
لبعض الدقائق البد من غلق النور. ىف الكث من املنازل توجد اللمض املوفرة 

للطاقة. ملض موفرة „LED” توفر الكث من الطاقة.

ىف نفس الوقت جودة النور عىل نفس املستوى وغ ذلك فهذا النوع من 
اللمض يظل فطرة أطول من اللمض العادية. حتى إذا خالل الرشاء تكلف تكلفة 

إلستخدامها األقل للطاقة. أك ولكنها توفر ىف النهاية أك

من  اً للطاقة. انواع جديدة توفرالكث الثالجة تستخدم طول الوقت وتحتاج دا
ة أك من اإلحتياج. البد أن تكون الحرارة:  الطاقة. ال حاجة بأن تكون الثالجة كب

برودة متوسطة فقط ليظل الطعام صالح. وإذا يوجد آلة تجميد عليكم بذوبان 
ثلجها مرت بسنة. املحمدات واملجمد ننصح بالنصيحة ذاتها.

ال تضع الشواحن ىف املقبس طوال الوقت.
ة. احرص فإن اآلالت االلكرتونية تحتاج اىل طاقة كث

م بدالً  اإلستح
م من اتخاذ ح

التوف عند 
غسيل األوا 

واملالبس

النور

الثالجة

ملحوظة
كنك قراءة خريطة حرارة  لفحص حرارة ورطوبة الغرفة 

الغرفة „Raumklimakarte” امللقاه هنا. 
ىف حالة تلونه بلون الروز، البد من تهوية الغرفة. ىف حالة 

الحرارة السليمة يكون الرتمومرت ملون باللون األخرض.

معلومات أخرى


