ПАМ 'ЯТКА
по енергозбереженню в МНАУ
Енергозбереження – шлях раціонального використання енергоресурсів.
Розумне користування електроенергією дозволяє зменшити платежі за «світло» у 2-3 рази, або ж без
додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше користі від власних електроприладів.














Не залишайте увімкненим освітлення в аудиторіях,коридорах житлових кімнатах якщо в цьому
немає потреби. Пам’ятайте, що близько 30% загального обсягу споживання електроенергії у побуті
припадає саме на освітлювальні прилади.
Не залишайте електроприлади у режимі очікування. Пам’ятайте, що навіть не працюючий на
перший погляд, але не відключений від живлення телевізор чи комп’ютер продовжує споживати
електроенергію.
Намагайтеся використовувати електроприлади ефективно.
Перш ніж відкрити холодильник, пам’ятайте, що кожна зайва секунда його відчиненої двері
обертається додатковими хвилинами роботи компресора. Доречно також завжди тримати
холодильник повністю завантаженим, адже що більшою є ємність холодних продуктів, то менше
холоду втрачається при відкритті дверей. Навіть найбільш економічний сучасний холодильник за
місяць споживає близько 35-40 кВт/год електроенергії, але споживання може вирости й до 80
кВт/год, якщо не дотримуватись вищенаведених рекомендацій.
Заміна старих лампочок на нові – енергозберігаючі – зменшить споживання електроенергії у 5
разів. Ще більш економічними є світлодіодні лампи, які за тієї ж потужності споживають у 10 разів
менше електроенергії, ніж звичайні лампи накалювання.
При покупці нової побутової техніки, намагайтеся купувати більш економічну – класу А,
використання якої також дозволяє скоротити обсяги споживання електроенергії (приміром,
телевізори нового покоління споживають у 3-5 разів менше електроенергії, ніж старі).
Більш доцільно використовувати не звичайний стаціонарний комп’ютер, а ноутбук. Це дозволяє
скоротити енергоспоживання майже у 5 разів.
Якщо ви перериваєте прасування (більш ніж на хвилину), краще вимкнути праску, адже сучасні
подібні прилади нагріваються до робочої температури за лічені секунди, а от потужність їх
складає 1,5 – 2 кВт/год.
При користуванні електрочайником не кип’ятіть зайву воду. Наливайте стільки, скільки це
мінімально необхідно.
Для електроплити варто придбати спеціальний посуд, із нержавіючої сталі, при цьому дно посуду
має бути не меншим за розмір конфорки, щоб уникнути втрат тепла. Вимикати плиту слід за 10-15
хвилин до повної готовності страви. Дуже економічною увикористанні є пароварка, що споживає
електроенергії у 5-6 разів менше.
Не залишайте обладнання в режимі очікування –використовуйте клавиші „ вимкнути/ввімкнути” на
обладнанні або вимкніть з розетки. Це дозволяє скоротити енергоспоживання в середньому до 300
кВч в рік.



Зарядний пристрій для мобільного телефону, який залишено ввімкнутим в розетку , нагрівається
навіть коли не заряджає телефон. Зарядний пристрій використовує електроенергію. 95% енергії
використовується даром ,коли зарядний пристрій підключений в розетку постійно.



Світлі штори ,світлі стіни та стеля, чисті вікна збільшать освітлення аудиторій, кабінетів
,житлових кімнат що зменшить використання світильників. Запилені вікна понижують природну
освітленість на 30%.



Здійснити комплекс робіт щодо модернізації систем теплопостачання та водопостачання
навчальних корпусів та гуртожитків з установкою тепловідбивних екранів за радіаторами, усунення
звужень, шунтів в трубопроводах.



Здійснити комплекс робіт щодо зниження непродуктивних витрат тепла самою системою
теплопостачання, а саме перерозподіл потоків теплової енергії, по фасадне регулювання об’єму
теплоносія в залежності від розташування будівлі, встановлення регуляторів тепла на приладах
опалення.

