راهنمای استفاده از تجهیزات خانگی مناسب

ماشین های لباسشویی
ماشین لباسشویی از جمله دستگاه هایی است که روز به روز بیشتر به خانواده های ایرانی راه پیدا می کند .
مصرف ماشین لباسشویی بطور متوسط حدود  1/5تا  2کیلووات در ساعت است .اما بیشتر این مصرف بررای گرر کرردآ ب بره کرار مری رود؛
بنابراین اگر از ماشین های با تغذیه ب گر استفاده شود و یا در موارد غیر ضروری از درجه شستشرو برا ب سررد ماشرین لباسشرویی بیشرتر
استفاده کنیم تا حدود زیادی در مصرف آ صرفه جویی می شود.
عمر یک ماشین لباسشویی  10000ساعت بر ورد شده است که با استفاده بهتر و کمتر از آ ( بطور متوسط  2بار و هر بار  1سراعت در هفتره
می تواآ الاقل  10سال کار با خرابی کم را از آ انتظار داشت.
خرید ماشین لباسشویی
عالوه بر اینکه می بایست پیش از خرید به وجود عالمت استاندارد ایمنی و برچسب مصرف انرژی دقرت نمرود مروارد زیرر نیرز مری تواننرد در
انتخاب شما موثر باشند:
 -1ماشین لباسشویی باید با میزاآ فضایی که برای آ در نظر گرفته اید؛ متناسب باشد .ماشین لباسشویی هایی که در نها از جلو باز می شرود
معموالً عریض ترند و جای بیشتری می گیرند؛ اما امکاآ استفاده از فضای باالی نها وجود دارد؛ در حالی که دستگاههای کره در ورودی نهرا از
باال است؛ معموالً عرض کمتری دارند و جای کمتری را اشغال می کنند .اما فضای باالی نها بدوآ استفاده باقی می ماند.
 -2باید توجه داشت که ماشین لباسشویی چه امکاناتی برای شستشو به شما می دهد؛ امکاآ شستشو برا ب سررد؛ امکراآ شستشرو برا درجره
حرارت پایین ب و امکاآ تعیین تعداد دور بکشی در دقیقه؛ از جمله امکانات مفیدی هستند کره مری توانرد در کراهش مصررف بررش ماشرین
لباسشویی بسیار موثر باشد.
 -3میزاآ مصرف برش ماشین لباسشویی به کارخانه سازنده آ بستگی دارد؛ پرمصرف ترین ماشین های لباسشویی  3/5کیلرووات سراعت بررش
مصرف می کنند و کم مصرف ترین نها حدود  1/5کیلووات ساعت.
 -4ماشین های با محور افقی بسیار کمتر از انواع ماشین های با محور عمودی ب مصرف می نمایند .بعضی از انواع ماشین های لباسشرویی برا
محور افقی فقط به اندازه یک سو بقیه ب مصرف می نمایند لذا از میزاآ مصرف ب دستگاه نیز اطمیناآ حاصل نماییرد .کرارایی شستشرو در
ماشین های محور افقی نیز بیشتر است.

استفاده از ماشین لباسشویی :
پیش از هر کار؛ دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه را که توسط کارخانه سازنده تهیه می شود با دقت مطالعه نمایید و نکات پیشرنهادی آ را
در استفاده از دستگاه ؛ مورد توجه قرار دهید .در استفاده از ماشین لباسشویی بایستی به نکات زیر توجه کرد:
 -1بسیاری از ماشین های لباسشویی دارای یک برنامه شستشوی اقتصادی هستند که لباسها را با کمتررین ب ؛ پرودر و حررارت ممکرن مری
شوید و مصرف برش دستگاه را کاهش می دهد .تا حد امکاآ از این برنامه و یا از برنامه شستشو برا ب سررد اسرتفاده کنیرد .کرم کرردآ درجره
حرارت ب برای شستشو مثالً از  90درجه به  60درجه نیز به میزاآ بسیار زیادی از مصرف برش می کاهد.
درجه حرارت  90درجه را معموالً فقط برای لباسها و پارچه های سفید و بسیار کثیف به کار می برند  .لکه گیری لباسها ؛ در اغلرب مروارد بره
شما این امکاآ را می دهد که از برنامه های با ب سرد یا ب  40تا  60درجه استفاده کنید.
 -2لباسهای خیلی کثیف و با رنگهای روشن را از لباسهایی که رنگهای تیره ای دارند و کمتر کثیرف شرده انرد تفکیرک کنیرد و نهرا را بطرور
جداگانه شستشو دهید.
 -3فیلتر و دهانه پودر را بطور منظم تمیز کنید .توجه داشته باشید که تمیز کردآ ماشین لباسشویی به کراهش مصررف بررش و افرزایش عمرر
مفید آ کمک می کند.
 -4هر اندازه تعداد دورهای بکشی در دقیقه بیشتر باشد اگر چه خشک شدآ سریعتر لباسها را موجب می شود ؛ اما این کار منجر به افرزایش
مصرف انرژی ماشین لباسشویی خواهد شد .بنابراین اگر امکاآ خشک کردآ لباسها را در هوای زاد و در زمانی طوالنی تر داریرد بهترر اسرت از
دور کم بکشی استفاده کنید.
 -5از به کار بردآ ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برش که به دلیل تقاضای زیاد؛ فشار بر شبکه برش شدید است خودداری کنید.
 -6استفاده از لوله کشی ب گر برای استفاده در ماشین لباسشویی بسیار مفید خواهد بود.
 -7ماشین لباسشویی را تا حد ظرفیت آ پر نمایید .ظرفیت ماشین لباسشویی را بر حسب کیلوگر بخوانید و لباسرها را متناسرب برا ظرفیرت
دستگاه راه اندازه نمایید.
 -8برای استفاده از خشک کن هرگز لباسها را بیش از حد خشک ننمایید نها را وقتی کمی مرطوب هستند خارج کنید؛ در غیرر ایرن صرورت
چروک می شوند.
 -9سعی کنید لباسها را بطور طبیعی خشک نمایید ( استفاده از نور خورشید

کولر آبی و گازی
موقعیت جغرافیایی ایراآ و ب و هوای گر کشور ما کولر را در رده وسایل ضروری برای تامین رفاه خانواده قرار داده است.
کولرهای بی بسیار کمتر از کولرهای گازی برش مصرف می کنند (  500وات در برابر  2000وات امرا تعرداد کولرهرای بری بسریار بیشرتر از
کولرهای گازی است .در مورد کولرهای گازی باید گفت که کارکرد این دستگاه ها شباهت زیادی به یخچال دارد و فقط در مناطق گرمسیری و
بسیار مرطوب باید مورد استفاده قرار گیرند و نسبت به کولرهای معمولی نیازمند تعمیر و نگهداری بیشتری هستند.
توصیه های ضروری :
 ظرفیت برودتی کولرها باید متناسب با فضای مورداستفاده و شرایط ب و هوایی محل ( از لحاظ دما و رطوبت انتخاب شود.کولرهای بزرگتر از حد نیاز تنها باعث مصرف بی مورد انرژی الکتریکی می شوند نوع کولر را متناسب با مناطق ب و هروایی انتخراب کنیرد .از
کولرهای گازی برای مناطق گر و مرطوب و از کولرهای بی برای مناطق معتدل استفاده کنید.
حتی االمکاآ کانال کشی کولر از کوتاه ترین مسیر انجا شود .چنانچه کانالهای کولر خارج از ساختماآ قرار دارنرد .حتمراً بایرد بوسریله عرایق
کاری با پشم شیشه یا عایق های دیگر از گر شدآ کانالها و هدر رفتن سرما در اثر تابش مستقیم نور خورشید بر نها جلوگیری شرود  .در ایرن
مورد حتی نصب یک سایباآ ساده بر روی کولر و کانالها هم موثر است.
هر چه مسیر کانال کشی کولرهای بی پرپیچ و خم و طوالنی تر باشد .فشار هوا در مسیر کانالها افت پیدا کرده و جبراآ آ به انررژی بیشرتری
نیاز دارد و سرمای حاصل شده نیز کمتر می شود .لذا باید حتی االمکاآ کوتاهترین مسیر کانال کشی در نظر گرفته شود.
کلید بادزآ (فن در کولرهای گازی به شما امکاآ می دهد هنگا شب از دستگاه فقط برای تهویه استفاده کنیرد و هزینره بررش دسرتگاه را بره
میزاآ زیادی کاهش می دهد.
حتی االمکاآ هر ساله نسبت به تعویض پوشالهای کولر اقدا نمایید .تمیز کردآ و رفع اشکاالت کولر پیش از شروع به کرار آ در فصرل گرمرا؛
کارکرد کولر را بهبود بخشیده؛ مصرف انرژی آ را کاهش می دهد و از هدر رفتن سرما نیز جلوگیری می کند.
استفاده بی مورد و یا همزماآ از وسایل خانگی گرمازا مانند :اجاش ؛ سماور؛ المپهای متعدد و  ..باعث افزایش گرمای محرل کرار و سرکونت مری
شود و نیاز به استفاده از کولر را افزایش می دهد.
چنانچه امکاآ پذیر باشد باید از سیستم سرمایش موضعی استفاده گردد .به این معنی که تنها به اتاقهایی که مورد استفاده قرار می گیرد هوای
سرد را منتقل کنیم .به این منظور می تواآ دریچه های ورودی هوا به سایر اتاقها را مسدود کرد .سرمایش موضعی در مورد فضاهای بزرگتر بره
ویژه سالنهای کار مانند سالن مونتاژ به معنی سرمایش محدوده کار کارگر می باشد؛ به این ترتیب نیازی به سرمایش کل فضا نخواهد بود.

در حد امکاآ از روشن نگه داشتن مداو کولر در طول روز پرهیز کنید و به ویژه تا حد امکاآ سعی کنید از دور هسته کولر استفاده کنیرد ترا
فشار کمتری را دستگاه متحمل شود.
 کولرهای گازی از جمله پرمصرف ترین وسایل خانگی هستند. بنابراین در صورتی که ضرورتی با استفاده از این نوع کولرها وجود ندارد از استفاده از نها خودداری کنید .در صورت ضرورت استفاده از ایرننوع کولرها که هزینه سنگینی را نیز در بردارند؛ باید سعی شود تا از استفاده در ساعت پیک مصرف برش ( از نیم سراعت قبرل از اناآ مغررب ترا
 2/5ساعت بعد از آ که مصرف انرژی الکتریکی در شبکه برش کشور به حداکثر می رسد؛ خودداری کرد.
 هنگا خرید دستگاهی را انتخاب کنید که دارای عالمت استاندارد و بر چسب انرژی باشد و با توجه به برچسب انرژی دارای براالترین درجرهکارایی و بازدهی باشد.
 کولرهای گازی معموالً دارای درجه تنظیم دما (ترموستات هستند .تنظیم دما بر روی دمای مناسب فصل گرمرا کره برین  18ترا  22درجرهسانتیگراد است؛ باعث می شود تا هنگا رسیدآ دمای اتاش به درجه دمای تنظیم شده؛ کولر به طور خودکرار خراموش شرود و بنرابراین انررژی
کمتری مصرف کند .در مورد کولرهای بی نیز؛ نصب یک ترموستات ساده در اتاش ها ؛ می تواند مقدار زیادی از مصرف انرژی را کاهش دهد.
 برای جلوگیری از خروج سرما ؛ اطراف پنجره ها و درها را با نوارهای درزگیری عایق بندی کنید .استفاده از تهویه طبیعی بخصوص در شب ودرز بندی منازل در طول روزهای گر بسیار موثر خواهد بود.
 بهترین درجه حرارت منزل در تابستاآ بین  18تا  22درجه سانتیگراد است  .از سردکردآ بیش از حد محل سکونت خود خودداری کنید. نصب کندانسورهای کولر گازی در سایه باعث جلوگیری از اتالف میزاآ قابل توجهی از انرژی مصرف خواهد شد. در صورت امکاآ کولر گازی خود را در مسیر باد نصب کنید .زیرا این کار بعلت کاهش فشار بر کولر باعث افزایش بازدهی آ و کاهش مصرفانرژی می شود.
 موارد دیگر که در افزایش کار یی سیستم سرمایش محل سکونت و کار ما مؤثر هستند را می تواآ به شرح زیر بیاآ کرد: هنگامی که درجه حرارت بیروآ ساختماآ از دمای داخل کمتر است .با بازکردآ پنجره ها به تهویه طبیعی ساختماآ کمک کنید. در روزهای خیلی گر ؛ با بستن در و پنجره و کشیدآ پرده ها از ورود انرژی گرمایی بیشتر به داخل ساختماآ جلوگیری کنید. سیستمهای سرمایش خود را به طور منظم تمیز کرده و به ویژه گرد و خاک روی کویل ها و فن ها را پاک کنید. اتاقهای نشیمن و خواب را کمتر از  24تا  26درجه سانتیگراد سرد نکنید. هنگا ترک ساختماآ در طور روز ؛ سیستم سرمایش را خاموش کنید. -کارهایی نظیر پخت و پز ؛ شستشو و اتوکشی را در ساعاتی انجا دهید که گرمای هوا کمتر است.

 پوشیدآ لباسهای سبک و روشن امکاآ گردش هوا بر روی پوست بدآ را فراهم کرده و در نتیجه ؛ احساس خنکی ناشری از تعررش ؛ نیراز برهسرمایش بیشتر را کاهش می دهد.
 استفاده از حداقل روشنایی مورد نیاز در طول شبهای گر سال؛ باعث کاهش بارهای گرمایی داخل ساختماآ می شود. مسیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در کانال ها و دریچه های ورودی و خروجی به طور مرتب تمیز کرده و از عد وجود موانع در ایرنمسیرها اطمیناآ حاصل نمایید.
 در ماههای سرد سال؛ دریچه های کولر و فن های تخلیه هوا در شپزخانه و حما را به جز در موارد لزو مسدود کنید. در تابستاآ معموالً سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل شما وجود دارد ؛ گرمای هوای خارج که از طریرق سرقف و دیروار هردایت مریشود؛ گرمایی که از المپها و لواز خانگی انتشار می یابد و نور خورشید که از راه پنجره ها به داخل می تابد .مسئول انرژی منزل خرود باشرید و
با ارزیابی هر یک از موارد فوش تدابیری بیندیشید .مثالً با افزایش عایق پشت با و دیوارها حرارت عبور نخواهد کرد .پنجره هرا را برا اسرتفاده از
سایباآ یا پرده کرکره و یا پارچه ای محافظت نمایید .نصب پرده با رنگ روشن یا سایه باآ روشن نور خورشید را به سمت بیرروآ مرنعک

مری

نماید.
 هنگا ترک ساختماآ در طول روز ؛ درجه ترموستات را  5تا  10درجه کمتر کنید. کاشتن درختچه های پیچ در مجاورت ساختمانها عالوه بر زیبایی ؛ عایق سرما و گرما می باشند. تنظیم ترموستات روی درجات باالتر باعث سریعتر گر شدآ اتاقها نمی شود و چنانچه ترموستات روی همین درجه تنظیم باقی بماند؛ سبباتالف انرژی خواهد شد.
 کانالهای انتقال هوای گر را نشتی گیری کرده و نها را در مسیرهای سرد عایق کاری کنید. عمل به این توصیه ها و همچنین کیفیت ساخت کولرها؛ ساالنه باعث میزاآ قابل توجهی صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد.اسپیلت ها
امروزه با فراگیر شدآ استفاده از اسپیلت های گازی در منازل مراکز تجاری و ادارات و شرکت ها ضروری ست جهت کاهش هزینه های برش و
مدیریت مصرف آ به نکات مهمی توجه ویژه کرد :
بطور کلی روشن بودآ اسپیلت با دمای محیط رابطه مستقیم دارد؛ وقتی اسپیلت بطور اتوماتیک روشن و خاموش می شود کمپرسور آ نیز
حدود  50درصد کمتر روشن خواهد ماند و در نتیجه مصرف برش اسپیلت کاهش خواهد یافت.

بطور مثال در صورت باز بودآ پنجره ها و روزنه ها در طول  12ساعت ممکن است کمپرسور کولرگازی بین  10تا  11ساعت فعال باشد .اما با
رعایت این نکات و ثابت نگه داشتن دمای محیط کارکرد کمپرسور می تواند جمعا به  5-3ساعت برسد که دقیقاً  50درصد در مصرف
انرژی صرفه جویی بعمل خواهد مد.
در نتیجه روشن بودآ دائمی اسپیلت به معنای استفاده بیش از حد از انرژی نخو اهد بود و خاموش و روشن کردآ های پیاپی هزینه بیشتری را در
صرف انرژی برجای می گذارد.
پیشنهاد می شود که در زماآ احساس سرما بجای خاموش کردآ اسپیلت دمای آ را باالتر ببریم تا کمپرسور بطور خودکار خاموش شود و در
زماآ روشن شدآ مجدد انرژی کمتری صرف نماید.
پیشنهاد هایی برای کاهش مصرف برق اسپیلت


خاموش و روشن نمودآ مداو اسپیلت به دلیل فشار اولیه روی کمپرسور هزینه برش جاری را افزایش می دهد ؛ لذا روشن بودآ
مداو آ انرژی کمتری مصرف می نماید.



میزاآ دمای کولر بین  16تا  30درجه متغیر است در صورتی که از زماآ روشن شدآ تا پایاآ کار دما روی  25درجه تنظیم باشد
بطور میانگین  25درصد نسبت به تغییر دمای دستی در مصرف صرفه جویی خواهد شد.



قراردادآ فن روی درجه  1تا  30درصد در مصرف انرژی صرفه جویی به همراه دارد.



قراردادآ حصیر روی کمپرسور اسپیلت تأثیر بسزایی در کاهش انرژی مصرفی دارد.
بموقع و ساالنه کمپرسور بین  10تا  30درصد روی مصرف انرژی تاثیر گذار است.



سروی



بسته بودآ پنجره و درز های در ورودی و روزنه ها تأثیر زیادی در کاهش مصرف دارد.



استفاده از پرده جهت جلوگیری از تابش مستقیم فتاب در هنگا صبح تا  50درصد در مصرف انرژی تأثیر گذار است.
وسایل صوتی و تصویری
تلویزیوآ یکی از وسایل صوتی و تصویری است که به یقین می تواآ انعاآ داشت در اکثر خانه های ایرانی از آ استفاده می شود.
هر چند مصرف برش تلویزیوآ های جدید نسبتاً کم است اما بطور کلی مرد به تماشای هر چه بیشتر تلویزیوآ گرایش دارند .طبق بر وردهای
انجا گرفته تلویزیوآ در خانوارهای شهری؛ روزانه بطور متوسط  6ساعت روشن اسرت .در بسریاری از خانره هرای ایرانری ؛ تلویزیروآ چاشرنی
میهمانی ها و نشستهای خانوادگی به شمار می رود .از این گذشته؛ استفاده از ویدئو و بازیهای ویدئویی (میکرو ؛ سگا؛ پلی استیشن و  ...نیز بر
ساعات مصرف تلویزیوآ می افزاید.
امروزه میزاآ قابل توجهی از برش مصرفی بخش خانگی ؛ به این دستگاهها اختصاص دارد .بنابراین استفاده درست از تلویزیوآ مری توانرد نقرش
موثری در کاهش هزینه برش داشته باشد.
باید توجه داشت که در استفاده از این وسیله تا حد ممکن از خاموش و روشن کردآ های مکرر خرودداری کنریم در تلویزیونهرایی کره دکمره
خاموشی موقت دارند؛ باید حتماً از این دکمه استفاده شود.

برای صرفه جویی بیشتر باید عادت استفاده از تلویزیوآ به عنواآ چاشنی مجل

را نیز کنار گذاشت ؛ به کار بردآ وسایل صوتی نظیر رادیرو –

ضبط در این موارد بسیار مناسبتر ؛ اقتصادی تر و دلپذیرتر است.
نگهداری درست از تلویزیوآ؛ مصرف آ را کاهش می دهد .بنابراین موارد زیر برای استفاده و نگهداری بهتر این وسیله توصیه می شود:
 توجه داشته باشیم که دستگاه را در نزدیکی منابع حرارت زا ( شوفاژ ؛ بخاری و  ...قرار ندهیم. پشت تلویزیوآ نباید به جایی چسبیده باشد تا گردش هوا براحتی صورت بگیرد. تلویزیوآ نباید در معرض رطوبت یا نور مستقیم خورشید باشد. در هنگا تمیز کردآ تلویزیوآ باید تنها از یک پارچه مرطوب استفاده نمود و هیچ مایع شوینده ای به کار نبرد. از به کار بردآ حشره کش ها در کنار تلویزیوآ و هنگا روشن بودآ آ نیز باید جداً خودداری کرد. گذاشتن گلداآ یا هر گونه ظرف ب دیگری بر روی تلویزیوآ که با کوچکترین حرکتی امکاآ ریختن و صدمه رسراندآ بره تلویزیروآ را داردنیز به دور از احتیاط است و باید از آ اجتناب کرد.
 دو شاخه تلویزیوآ ؛ ویدئو ؛ ضبط صوت ؛ کامپیوتر و دستگاههای بازی را هنگامیکه نیازی به استفاده ندارید از پریز خارج نمایید.ماشین ظرفشویی
ماشین های ظرفشویی؛ از آ دسته دستگاه هایی می باشند که در چند سال اخیر بطور محسوسی وارد خانه های ایرانی شده اند و شرمار قابرل
مالحظه ای از خانواده ها بطور مستمر روزی یک بار از آ استفاده می کنند.
خرید ماشین ظرفشویی
ماشین های ظرفشویی مقدار زیادی برش و ب مصرف می کنند .بنابر این در خرید نها باید به مصرف هر یرک از ایرن دو منبرع توجره داشرت.
معموالً ماشینهای ظرفشویی برای یک برنامه شستشوی معمولی که  1تا  1/5ساعت طول می کشد؛ بین  1/6تا  2کیلووات ساعت بررش مصررف
می کنند .گرمایش ب تقریباً عمده ترین درصد انرژی مصرفی در ماشین لباسشویی می باشد .بنابر محاسباتی که در کشورهای پیشررفته بررای
انواع ماشینهای ظرفشویی انجا شده است .میزاآ برش مصرفی انواع ماشین های ظرفشویی انجا شرده اسرت؛ میرزاآ بررش مصررفی انرواع ایرن
دستگاهها از  1/6تا  2کیلووات ساعت و میزاآ ب از  26تا  40لیتر متغیر است. .ماشینهای ظرفشویی به دو دسته اند .ماشینهای ظرفشویی برا
ظرفیت فشرده و با ظرفیت معمولی.
مدلهای با ظرفیت فشرده؛ انرژی کمتری مصرف می کنند ولی گنجایش کمتری نیز دارند .اما اگر از مدل فشررده زیراد اسرتفاده شرود .مصررف
انرژی آ نسبت به نوع دیگر بیشتر می شود.ماشین های ظرفشویی که عمدتاً خارجی هسرتند و در برازار ایرراآ عرضره مری شروند بایرد دارای
برچسب راهنمای انرژی باشند؛ پ

از بررسی کامل برچسب و میزاآ انرژی مصرفی ؛ ماشین لباسشویی مناسب خود را انتخاب نمایید.

برای استفاده از ماشین های ظرفشویی الزم است به نکات زیر توجه شود:
 تا حد امکاآ از برنامه کوتاه مدت (کم مصرف استفاده کنید .همچنین اگر ظرفها را پیش از قرار دادآ در دستگاه با یک دستمال تا انردازه ایپاک کنیم .امکاآ استفاده از برنامه کوتاه بیشتر است .اگر ظرف ها فقط کمی کثیف هستند از یک چرخه شستشوی سبک استفاده کنیرد .زیررا
در این روش به دلیل استفاده کمتر از ب گر و کاهش زماآ کار دستگاه انرژی کمتری مصرف خواهد شد.
 حتی االمکاآ از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی استفاده کنید .تعداد ظرفها تغییری در مصرف ب ماشین نمی دهد  .پدر طول روز داخل ماشین جمع کنید و سپ

بهتر است ظرفها را

یکبار در ساعات غیر اوج مصرف نرا بکار اندازید.

 از پودر ظرفشویی به اندازه الز استفاده کنید؛ زیرا ریختن پودر زیاد؛ هیچ تاثیری در تمیز تر شدآ ظرف نخواهد داشت. ظرفها را مطابق دستورالعمل تولید کننده در ماشین قرار دهید همه ردیفها را پر کنید تا از ب و انرژی حداکثر استفاده بشرود .امرا ایرن کراربگونه ای باشد که گردش ب به راحتی صورت گیرد تا ظرفها کامالً تمیز گردد.
 پیش از قراردادآ ظرفها در ماشین باقیمانده غذا را پاک کنید و مایعات را خالی کنید .بقیه کار را ماشین ظرفشویی انجا می دهد .اگر مجبورشدید که ظرفها را پیش از گذاشتن در ماشین ب بکشید حتی االمکاآ از ب سرد استفاده کنید.
 از یک منبع ب گر ارزاآ قیمت برخوردار هستید؛ در صورت امکاآ آ را مستقیماً به ماشین ظرفشویی وصل کنید. دستگاه را حتی االمکاآ در ساعتهای پیک مصرف روشن نکنید. در مورد سر و صدا به نکاتی که درباره یخچال گفته شد؛ توجه کنید. نظافت منظم؛ عمر دستگاه را افزایش و مصرف انرژی آ را کاهش می دهد. ماشین ظرفشویی را دور از یخچال قرار دهید زیرا ماشین ظرفشویی در هنگا کار تولید حرارت می نماید و مصرف انرژی یخچال را براال مریبرد.
 در صورتی که ماشین ظرفشویی شما سیستم خشک کن بدوآ گرما دارد؛ از آ استفاده کنید .اگر دستگاهی داریرد کره قردیمی ترر اسرت ومجهز به این سیستم نیست می توانید بعد از پایاآ شستشو ظرفشویی را خاموش کنید و در آ را باز بگذارید تا جریراآ هروا ظرفهرا را خشرک
کند.
وسایل خانگی کوچک
بخاری برقی – گازی
بخاری برقی یکی از وسایل خانگی است که می تواند در تأمین انرژی حرارتی دروآ ساختماآ ها نقش موثری ایفا نماید .شاخص اصلی عملکررد
بخاری برقی ؛ قابلیت توزیع دمایی یکنواخت و تعیین شده در یک فضای مشخص است.

نکته قابل توجهی که در مورد بخاری های برقی وجود دارد این است که با توجه به مصرف براالی ایرن دسرتگاه و وجرود گراز طبیعری و امکراآ
استفاده از بخاریهای گازی در اکثر شهرهای کشور ما؛ حتی االمکاآ بایستی از استفاده و بکارگیری این وسیله اجتناب کرد .در مواردی که ناچار
به استفاده از بخاری های برقی هستیم حتی االمکاآ از بکارگیری نها در ساعتهای اوج مصرف برش ( پیک مصرف پرهیز نماییم.
از بخاریهای برقی که دارای برچسب انرژی می باشند؛ استفاده کنید.
جاروبرقی
در خرید جاروبرقی به این نکته توجه کنید که نوعی از آ را انتخاب نمایید که دارای نشاآ استاندارد باشد و قردرت آ متناسرب برا نیراز شرما
باشد.
انتخاب جاروبرقی بسیار پرقدرت ؛ لزوما ً بهترین انتخاب نیست .رعایت چند نکته در پرایین وردآ مصررف جراروبرقی کره گراه بیشرتر از یرک
کیلووات در ساعت است؛ موثر می باشد.
جارو باید همیشه کامالً تمیز باشد و لوله های آ گرفتگی نداشته باشد تا فشاری به موتور آ وارد نیاید.
کیسه شغال جاروبرقی را باید همیشه قبل از پرشدآ کامل عوض کنید و فیلتر آ را القل دو بار در سال شسته یا تعویض نمایید.
در هنگا استفاده از جارو حتماً باید دقت کنید که شغالهای مرطوب ؛ ته سیگار روشن یا اشیاء بزرگ و تیرز را از سرر راه دور کنیرد .زیررا ایرن
اشیاء می توانند به موتور دستگاه ضربه وارد کنند و تواآ آ را کاهش دهند و به این ترتیب مصرف برش را افزایش دهند.
در جاروهای برقی؛ معموالً چندین درجه قدرت مکش وجود دارد؛ برای نظافت هر بخش از منزل ؛ باید از قدرت الز و نه قدرت بیشتر اسرتفاده
کنید.
جاروبرقی را نزدیک منابع گرما زا نظیر شوفاژ ؛ اجاش گاز و همچنین منابع سوخت تش زا؛ مثل نفت ؛ حشره کش و  ...قرار ندهید.
از کار مداو یا جاروبرقی جداً پرهیز کنید؛ زیرا روشن کردآ دراز مدت ( بیش از  30دقیقه به موتور دستگاه فشار زیادی وارد می کند.
آبگرمکن برقی :
بگرمکن برقی یکی دیگر از وسایل خانگی است که در تأمین ب گر مصرفی منازل مورد استفاده خانوارها قرار می گیرد.
مطالعات انجا گرفته نشاآ دهنده آ است که با بکارگیری عایق های مناسب نظیر پشم شیشه ؛ پشم سنگ و  ...در فضای بین مخزآ و پوسته
می تواآ تا حدود  60درصد در مصرف انرژی این وسیله صرفه جویی نمود .همچنین با تغییر ابعاد و شکل هندسی بگرمکن می تواآ عرالوه برر
صرفه جویی مصرف انرژی ؛ به میزاآ  8تا  10درصد در مقدار ورش هن مورد نیاز برای ساخت بدنه بگرمکن و تا  10درصد نیز در مقدار عایق
مورد نیاز برای عایق کاری بگرمکن صرفه جویی نمود.

حال چنانچه فرض شود کلیه تولید کنندگاآ بگرمکن های برقی تنها به میزاآ یک رتبه در برچسب مصررف انررژی ؛ وضرعیت مصررف انررژی
محصول خود را بهبود ببخشند (حدود  ./65کیلو وات ساعت در روز میزاآ صرفه جویی برش در تولیدات یک سرال حردود  5میلیروآ کیلرووات
ساعت خواهد بود.
نکته قابل توجهی که همانند بخاریهای برقی بایدبه آ توجه داشت این است که با توجه به مصرف برش زیاد بگرمکن برقی و وجود گاز طبیعری
و امکاآ استفاده از بگرمکن های گازی در اغلب شهرهای کشور تا حدامکاآ بایستی از استفاده و بکارگیری این وسیله اجتناب کرد.

اجاق برقی
در کشور ما گاز طبیعی به می زاآ فراواآ وجود دارد؛ تما تالشها معطوف آ بوده است که لوله کشی گاز تا حد امکاآ مصرف شوفاژ و شپزخانه
را تأمین کند .بنابراین با وجود گاز نباید از اجاش برقی استفاده کرد در سایر مناطق نیز در صورت امکاآ بهتر است که از اجاش گازهای کپسرولی
و یا مایکروویو استفاده شود که هزینه و مصرف بسیار کمتری دارند .با این همه در صورت استفاده از اجاش برقی به نکات زیر توجه کنید.
نکات ضروری
 تا حد امکاآ سعی کنید از مایکروویو به جای اجاش برقی استفاده کنید .این اجاقها با استفاده از ریزموجها؛ امواج یرا بسرامد براالی رادیرویی رامنتشر می نمایند .این امواج از سطح مواد غذایی نفون می کنند و مولکولهای ب داخل آ را به حرکت در مری ورنرد .مصررف انررژی و زمراآ
پخت کاهش می یابد از نجا که گرمای کمتری در شپزخانه تولید می شود در هزینه تهویه تابستاآ نیز صرفه جویی می شود.
 اندازه ظرفهای شپزی ( ماهیتابه ؛ قابلمه و  ...با اندازه المنت یکی باشد. تا حد امکاآ از درجه های باالی اجاش استفاده نکنید. چند دقیقه پیش از اتما شپزی دستگاه را خاموش نمایید تا از حرارت باقیمانده در المنت حداکثر استفاده بشود. استفاده از دیگهای زودپز در این موارد بسیار مفید است زیرا مصرف انرژی را کاهش می دهند. هنگا استفاده از دستگاههای ماکروویو سطح داخلی آ را همیشه تمیز نگه دارید و اغلب می توانید غذاها را در هماآ ظروف پذیرایی بپزیرد.این امر سبب صرفه جویی در وقت و ب گر الز برای شستن ظروف غذا می شود.
 تمیز کردآ منظم اجاش و فر از مصرف نها می کاهد و به عمر نها می افزاید. پیش از پختن غذاهای یخ زده را در محلی قرار دهید تا یخ نها ب شود و زماآ شپزی کاهش یابد.پلوپز

مهمترین نکته در خرید پلوپز؛ انتخاب ظرفیت متناسب با نیازهای واقعی خانواده است.
پلوپز را باید دائماً تمیز نگه داشت؛ زیرا در غیر این صورت مصرف آ افزایش یافته و عمر آ کم می شود .تا حد امکراآ بایرد از ظرفیرت کامرل
یک پلوپز استفاده کرد و از پلوپزهای بزرگ برای پختن مقدار کمی برنج استفاده نشود؛ زیرا این کار مقردار زیرادی انررژی را تلرف مری کنرد .از
پلوپزهای دارای نشاآ استاندارد استفاده کنید.
اتو
اتوی برقی از دیگر وسایل خانگی است که در اکثر خانوارهای شهری وجود دارد و مصرف انرژی الکتریکی زیادی دارد.
هنگا استفاده از اتو ؛ ابتدا لباسهایی را که می خواهید اتو کنید ماده سازید  .قبل از اتو کردآ خرین لباس ؛ اتو را از برش بکشید تا حد امکراآ
از اتوهای بخار و اتوهایی که دارای ترموستات باشند استفاده کنید و اگر این بخش از اتو از کار افتاد؛ حتماً آ را تعمیر کنیرد و جرداً از قطرع و
وصل کردآ مکرر اتو از پریز خودداری کنید .این عمل نه فقط مصرف برش را افزایش داده و خطرناک است ؛ بلکه می تواند اتو را بطرور کامرل از
کار بیاندازد .لباسها را پ

از شستشو در مایع نر کننده قرار دهید .این کار باعث سانتر اتو شدآ البسه می گردد .همچنین سعی کنید قبرل از

اتو کردآ؛ لباسها را دسته بندی و جدا کنید چرا که لباس های با جن

کتاآ نیاز به استفاده از درجه باالی اتو دارند.

سشوار
در انتخاب سشوار توجه داشته باشید که سشوارهای با قدرت زیاد (باال  100وات لزوماً بهترین انتخاب نیستند و معموالً سشروارهای برا قردرت
متوسط  800وات با صرفه ترین و مناسب ترین انتخاب به شمار می یند .ضمناً باید توجه داشته باشید که برای هر کاری از درجه های مناسب
سشوار استفاده نمایید.
در فصول گر سال از هوای طبیعی و نور خورشید بجای سشوار جهت خشک کردآ موها استفاده کنید.
سعی کنید از درجه پایین و یا هوای سرد سشوار استفاده شود .از روشن نگهداشتن مداو سشوار خودداری کنید.
سشوارهای با مارک معتبر را خریداری کنید.
خانم هایی که دارای موهای بلند می باشند پ
موها از بین برود و سپ

از استحما سعی کنند .موهای خود را با پوشش حوله ای مناسب بپوشرانند ترا رطوبرت کامرل

از سشوار برای خشک کردآ و حالت دادآ موها استفاده شود.

سماور برقی ؛ چرخ گوشت و آب میوه گیری
سماور برقی و چرخ گوشت از وسایل پرمصرف برقی هستند که باید تا حد امکاآ در ساعات پیک از نها استفاده نکرد  .اگر مصرف چای در خانه
ای زیاد باشد؛ استفاده از سماورهای گازی مناسبتر است  .ب میوه گیری مصرف نسبتاً کمی دارد .اما در استفاده از آ بایرد توجره داشرت کره
همیشه تمیز باشد تا فشاری به دستگاه وارد نشود و به عالوه در هر نوبت از مقدار قابل مالحظه ای میوه ب گرفته شود.

سماور
 از سماور برقی دارای نشاآ استاندارد استفاده نمایید. درجه سمارو را همیشه بر روی درجه اتوماتیک تنظیم کنید. از روشن گذاشتن مداو سماور برقی خودداری کنید. برای تهیه مقدار کمی چای سعی شود از کتریهای کوچک استفاده شود. توجه داشته باشید؛ سماور همیشه دارای ب باشد. در ساعت پیک مصرف برش از سماور استفاده نکنید.چرخ گوشت  /آب میوه گیری
 از چرخ گوشت و ب میوه گیری دارای نشاآ استاندارد استفاده شود. تیغ چرخ گوشت را هر چند وقت یکبار تیز نمایید. از روشن گذاشتن طوالنی مدت و مستمر دستگاه خودداری کنید. برای چرخ کردآ گوشت؛ قبالً نرا به قطعات کوچک ببرید. در هنگا چرخ کردآ گوشت ابتدا از شبکه با منافذ درشت استفاده بشود و در مرحله بعد از شبکه با منافذ ریز استفاده کنید.سایر مصارف انرژی در خانه :
به جز وسایل خانگی نامبرده شده در صفحات قبل وسایل برقی دیگری در خانه ها وجود دارد که اگر چه مصارف نها چنداآ به چشم نمی یرد؛
اما مجموعاً ممکن است حتی تا  15درصد انرژی مصرفی یک خانه را به خود اختصاص دهند .از جمله این وسایل برقی مری ترواآ بره هودهرا ؛
چرخ خیاطی های کوچک برقی ؛ کتری برقی ؛ سرخ کن ؛ قهوه جوش ؛ قوری برقی ؛ پمپ های تسویه استخر و چاههای داخل منازل ؛ ماشین
های اصالح مردانه و زنانه ؛ تشکهای برقی ؛ کامپیوتر و سایر لواز اداری از جمله ماشین حساب ؛ چاپگر ؛ اسکنر ؛ پمپهای اکواریو و گرر کرن
های ب و دستگاههای برقی ورزشی ماساژ اشاره کرد .الز به نکر است که بعضی از لواز نامبرده در مقایسه با حجم کم دستگاه انرژی بسریار
زیادی مصرف کنند .در مورد بسیاری از لواز نامبرده استانداردهای انرژی بویژه در کشور ما تدوین نشده است .لذا می بایسرتی ترالش کررد ترا
حتی االمکاآ هنگا خرید این دستگاه ها از میزاآ مصرف انرژی نها اطالع حاصل نمایید .مثالً بجای اسرتفاده از دسرتگاههایی همچروآ کترری
برقی ؛ قهوه جوش و قوری برقی از انواع مشابه که با استفاده از گاز انرژی خود را تأمین می کنند؛ روی ورد.
بطور کلی توصیه های زیر ما را در کاهش هزینه های شخصی و کمک به اقتصاد ملی و افزاش بهره وری یاری می رساند.

به این توصیه ها عمل کنید:
 از وسایل خانگی پر مصرف ( اتو ؛ جاروبرقی؛ ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برش استفاده نکنید. حتی االمکاآ از استفاده همزماآ چندین وسیله پرمصرف پرهیز کنید. بهترین زماآ استفاده از وسایل خانگی ؛ صبح و پیش از ظهر است. همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید. -وسایل خانگی را بطور منظم سروی

کنید و همواره در بهترین وضعیت و تمیز ترین حالت از نها نگهداری کنید.

 در زمستاآ و تابستاآ برای جلوگیری از اتالف گرما و سرما ؛ درها و پنجره های خانه را ببندید. بهترین درجه حرارت منزل در تابستاآ ؛  20تا  28درجه است. -بهترین درجه حرارت منزل در زمستاآ  17تا  22درجه است.

