Danışmanlık hizmetlerimiz
“Elektriği düşürün – enerjinin
zekice kullanılması” kampanyası

Elektriği Düşürün Aksiyon Haftaları
İklim Koruma Ajansı’nın “Elektriği düşürün
– enerjinin zekice kullanılması” adlı

Hannover
bölgesine yönelik,
Ha

kampanyası, Hannover bölgesindeki
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kam yararına çalışan İklim Koruma
Hissedarlarımız:

yerel idarelere düzenli olarak

Ajansı’nın elektrik tasarrufu kampanyası,

uğramaktadır. Aksiyon haftaları

özel hanelerdeki verimli enerji kullanımını

sırasında bağımsız enerji

desteklemeyi amaçlıyor. Bu ise, çeşitli yapı

danışmanları yollara düşmekte ve

taşları ve danışma aksiyonlarıyla yapılıyor.

ücretsiz ve tarafsız elektrik tasarrufu

Kampanyayı Hannover bölgesi, Avacon AG
ve proKlima enercity Fonu finanse ediyor.

danışma görüşmeleri sunmaktadır.
Bu bağlamda, davranış değişiklikleri ve düşük yatırımlı önlemler

Hannover bölgesi, iklim
koruma hizmet noktasında,
iklimin korunmasını, teşvik kaynaklarını ve

üzerinde odaklanılmaktadır. Görüşmeler evlerde gerçekleştirilmekte
ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Bunun ötesinde gerektiğinde,
elektrik tasarrufu yardımları verilmektedir.

binaların modernleştirilmesini ilgilendiren
tüm konulara yönelik sorular cevaplandırılıyor;

Kilise Cemaatlerinde “Elektrik Orucu”

derhal, ücretsiz ve tarafsız olarak. Ayrıca

Geleneksel olarak Hıristiyanların oruç zamanında, tüketim mallarını

vatandaşlara, Hannover bölgesindeki daha

ele alma biçimi, bilincin ön planına çıkıyor. “Elektrik Orucu”

ileri danışmanlık hizmetleri olanaklarına

aksiyonuyla İklim Koruma Ajansı, günlük elektrik tüketimi

dair, genel bilgiler de veriliyor.

alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve enerji verimliliği ile

Service-Point Klimaschutz für die

iklimin korunması konularıyla meşgul olmaları

Region Hannover (Pazartesi – Cuma saat

için, insanları harekete geçirmeyi hedefliyor.

11.30 – 19, Cumartesi saat 11.30 – 18)
üstra-Kundenzentrum, Karmarschstraße 30/32, 30159 Hannover
İklim koruma hizmet noktasını, Hannover bölgesi
finanse ediyor.

Ev sahipleri için
ilave danışmanlık
“İyi bir danışmanlık desteğiyle yola
çıkmak” kampanyası çerçevesinde,

İklimin korunması,

!

bizim konumuzdur

İşsizlik Parası II, sosyal yardım veya kira
parası alan ve Hannover bölgesinde ikamet eden
herkes, “Elektrik Tasarrufu Kontrolü” projesine katılabilir.
Danışma görüşmeleri doğrudan doğruya evlerde gerçekleştirilecek
olup, görüşmeler kapsamlı ve ücretsizdir. Hannover bölgesindeki
“Elektrik Tasarrufu Kontrolü”, AWO Region Hannover e.V. ve kamu
yararına çalışan İklim Koruma Ajansı tarafından yürütülmektedir.
Randevular 0511 60099634 numaralı telefon hattından ya da
stromsparen@awo-hannover.de adresinden temin edilebilmektedir.
Bilgi için bakınız www.stromsparcheck-hannover.de.

Elektrik Kılavuzu
proKlima enercity Fonu’nun
“Elektrik Tasarrufu” adlı teşvik
programı, bilhassa özel
hanelere hitap etmektedir.
Tüketiciler eğitimli bir “elektrik
kılavuzundan” danışmanlık
hizmetleri alma imkânına sahip
olup, ilgi duyan herkes bu kılavuzu bir
firma listesinden bizzat kendisi seçebilmektedir.
Danışmanlığın kişisel ödenecek katkı payı
20 Euro’dur ve bu olanak yalnızca proKlima
bölgesindeki haneler için geçerlidir. Daha fazla
bilgi için bakınız www.proklima-hannover.de.

kendi evlerinin enerji açısından

İşte böyle
yapılır

!

Eviniz için enerji
tasarruf tüyoları

modernleştirilmesi konusunda

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

danışmanlık hizmetleri alan ev

Goethestraße 19, 30169 Hannover

sahipleri, elektrik tasarrufu ile ilgili ilave,

Bilgi Telefon Hattı: 0511 220022-20

ücretsiz bir danışmanlık hizmetinden de yararlanabiliyor.

(Pazartesi + Perşembe saat 9 – 17)

Bu konudaki kuponlar, modernleştirme danışmanlığı görüşmesi

beratung@klimaschutzagentur.de

sırasında, doğrudan enerji danışmanlarından temin edilebiliyor.

www.klimaschutz-hannover.de

Elektrik
Tasarrufu Kontrolü

Tüm aksiyonlar, tarihler
ve iletişim bilgileri için bakınız
www.stromsparen-hannover.de
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kurutucular, ısı pompası olan kurutuculardır. Bu

Evd e e n e r j i t a s a r r u f u i ç i n 11 d e ğ e r l i t ü yo

arada çamaşırın en hesaplı kuruma şekli, tabii ki
ipte kuruma şeklidir.

1.

Bilgisayarlar
ve ofis cihazları

11

Tasarruf fonksiyonlu başlıklar ve duş kafaları, akan
suya hava karıştırıyor ve böylece tüketimi azaltıyor.
Tek kollu miks bataryaları sayesinde zaman ve su

alın. Yazıcıları, tarayıcıları, hoparlörleri ya da harici

kaybı olmaksızın, hızla arzu edilen sıcaklığa ulaşılıyor.

8.

10

kapatın. Bu cihazlar bekleme durumundayken,

1

tam olarak birer elektrik canavarıdır.

Soğutma & derin dondurma
Bir buzdolabı termometresiyle, buzdolabındaki ve derin
dondurucudaki sıcaklık değerlerini kontrol edebilir

8

Eğlence araçları

9

ve bu değerleri akabinde sabit bir şekilde

Televizyon, DVD oynatıcısı, uydu alıcısı ve

7 ya da -18 °C düzeyinde tutabilirsiniz.

stereo sistemleri, bekleme durumundayken

Buz kalınlıkları 1 cm ve üzerinde

cihaz başına yılda 100 kWh kadar elektrik tüketirler.

olduğunda buzdolaplarının ve derin
4

Şalterli çoklu prizler, cihazları elektrik ağından tam olarak

dondurucuların buzlarının düzenli
2

ayırırlar. Ayrıca: Televizyon büyüdükçe, tüketim de artar.

olarak eritilmesi, elektrikten ve yerden
tasarruf yapılmasını sağlıyor.

Çalışırken LED ekranlar, LCD ekranların üçte biri kadar elektrik
tüketerek, belirgin bir şekilde daha verimlidirler.

10

Eski akkor ampullerin yerine hemen, uygun

10

6

3. Lambalar

7

3

9.

Pişirme
Tencere ve tavalar daima ocak ebadına uygun olmalıdır.

5

Pişirme kabı yalnızca 1– 2 cm daha küçük olduğunda dahi,

11

nitelikli tasarruflu ampuller veya LED ampuller

yüzde 30’a kadar enerji boşa gidiyor. Hatta kapaksız pişirenler,

7

kapaklı pişirenlere göre üç kat daha fazla elektrik harcıyor.

takın. Alım bedelleri daha yüksek olsa da
bunlar, belirgin bir biçimde daha uzun olan

10. Oda sıcaklıkları

3

kullanım ömürleri (akkor ampuller yaklaşık

11

1 yıl, tasarruflu ampuller 15 yıla kadar, LED

11

Düşürülen her derecede, yüzde 6 ısınma enerjisi tasarruf
edilir. Oturma odalarında 20 °C optimal olup, yatak odasında

ampuller 40 yıla kadar) ve yüzde 80’e kadar olan

ve mutfakta 15 –18 °C yeterli oluyor. Geceleri kalorifer tamamen

enerji tasarrufu sayesinde, daha hesaplı oluyor.

4.

Su

15 dakikadan uzun molalarda, bilgisayarları uyku durumuna
sabit diskleri, kullanılmadıkları takdirde tamamen

2.

7.

11

kapatılmamalı, sadece sıcaklık 5 °C’ye kadar düşürülmelidir.

Koridor aydınlatması
Işığın sık sık ama sadece kısa süreler için

5.

Çamaşır yıkama

6.

Kurutma

11. Kalorifer petekleri

kullanıldığı ortamlarda, çabuk çalışan enerji

Çamaşır makinesi daima tam dolu olmalıdır.

Çamaşırların kurutucuya girmeden önce, daha çamaşır

Mobilyaların veya perdelerin

tasarrufu lambalarının veya yüksek çalıştırma

Ayrıca 30 veya 40 derece düzeyindeki yıkamalar

makinesindeyken iyice sıkılması gerekiyor. Kurutucunun

arkasına gizlemeyin. Termostat

dayanımı olan LED lambaların kullanılması

kesinlikle yeterli oluyor, zira modern deterjanlar

daima tam dolu olması öneriliyor. Ayrıca iplik filtresinin

yalnızca, yeterince boş alan

öneriliyor. Hareket sensorlarının kullanılması,

bu ısılarda bile hijyen gerekliliklerini yerine

düzenli biçimde temizlenmesi ve mekânın iyi bir şekilde

varsa doğru çalışır ve sıcak

burada oldukça yararlı oluyor.

getirebiliyor.

havalandırılması gerekiyor. En verimli ve çevre dostu

hava odaya güzelce dağılabilir.

