أفضل  10طرق للتوفير في فواتير الطاقة
فيما يلي  10نصائح سهلة للمساعدة في إبقاء فواتير الطاقة الخاصة بكم
منخفضة.
 .1مقارنة شركات للطاقة
قوموا بزيارة موقع  ،Victorian Energy Compareحيث يمكنكم بسرعة مقارنة جميع عروض الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية
المتاحة في منطقتكم.
إن  Victorian Energy Compareهو موقع مستقل تابع لحكومة والية فيكتوريا يتيح لكم مقارنة عروض الكهرباء والغاز والطاقة
الشمسية من جميع شركات الطاقة ،بنا ًء على المعلومات التي تقدمونها حول منزلكم أو مصلحتكم التجارية الصغيرة.

 .2إغالق األبواب والستائر
يمكن أن يكون تبريد المنزل بأكمله مكلفا ً .وحيثما أمكن ،أغلقوا أبواب األماكن التي ال تستخدمونها وقوموا بتبريد فقط الغرف التي
تقضون فيها معظم الوقت.
تأكدوا من أن الستائر أو الستائر البالستيكية تغلق النوافذ بشكل صحيح ،وأبقوا الستائر مغلقة خالل النهار عندما تكون هناك موجة حر.
قوموا بسد الفجوات حول األبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد.
استخدموا التظليل الخارجي ،مثل الستائر البالستيكية الخارجية أو مظالت القماش ،إلبعاد الشمس عن النوافذ

 .3أضبطوا منظم الحرارة الخاص بكم
يمكن لكل درجة فوق  20درجة أن تضيف  ٪10إلى فاتورة التدفئة
في الصيف ،أضبطوا منظم الحرارة الخاص بكم على  26درجة أو أعلى .في فصل الشتاء ،يمكن أن تمثل التدفئة أكثر من  ٪30من
فاتورتكم .أضبطوا منظم الحرارة الخاص بكم بين  18و  20درجة .يمكن لكل درجة فوق  20إضافة  ٪10إلى فاتورة التدفئة الخاصة
بكم.

 .4إطفاء أجهزة التدفئة والتبريد عند عدم الحاجة إليها
أطفئوها عند مغادرة الغرفة ،أو الذهاب للنوم .بالنسبة لبعض أنظمة التدفئة األنبوبية ،يمكنكم إطفاء التدفئة في الغرف غير المشغولة.
تأكدوا من إطفاء التدفئة أو التبريد عند مغادرة المنزل.

 .5غسل المالبس بإستخدام الماء البارد
يمكنكم توفير حوالي  115دوالرا ً سنويا ً عن طريق غسل المالبس في الماء البارد .يمكنكم أيضا ً التوفير عن طريق التأكد من إختيار
أقصر دورة غسيل مناسبة واالنتظار حتى تمتلىء الغسالة بالكامل.

 .6تشغيل الثالجة/الب ّراد بكفاءة
تعمل ثالجتكم دائما ً ،مما يجعلها واحدة من أغلى األجهزة لديكم .تأكدوا من أن الباب مغلق بإحكام وخالي من الفجوات بحيث ال يتمكن
الهواء البارد من الهروب .درجة حرارة الثالجة المثالية هي  4أو  5درجات مئوية ودرجة حرارة الفريزر المثالية هي أقل من  15إلى
 18درجة مئوية تحت الصفر .إذا كان لديكم ثالجة أو فريزر ثانية ،قوموا فقط بتشغيلهاعندما تحتاجون إليها/إليه.
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 .7عزل سقف منزلكم
يحدث السقف المعزول فرقا ً كبيرا ً في فواتير الطاقة الخاصة بكم .إذا كان لديكم عزل مثبت من قبل ،تحققوا من أنه مثبت بشكل صحيح
ولديه التقييم الصحيح (يقاس بـ "قيمة  .)"Rفي فيكتوريا ،يجب استخدام العزل المعتمد على  R3.5أو أعلى للسقوف.

 .8توفير الطاقة في المطبخ
قوموا بتذويب الطعام المجمد في الثالجة لتقليل وقت الطهي .عندما تقومون بالطبخ ،إستخدموا الميكروويف عندما تستطيعون ذلك  -فهو
يستخدم طاقة أقل بكثير من الفرن الكهربائي .إذا كنتم تستخدمون الموقد ،أبقوا األغطية على األواني لتقليل وقت الطهي .إستخدموا دورة
التوفير على غسالة الصحون وال تقوموا بتشغيلها إال عندما تكون ممتلئة.

 .9إستخدام لمبات/مصابيح اإلضاءة الموفرة للطاقة
استبدلوا لمبات الهالوجين القديمة مع لمبات  LEDالموفرة للطاقة .اللمبات الموفرة للطاقة توفر الطاقة وتدوم لفترة أطول .يمكن استبدال
اللمبات أحيانا ً مجانا ً أو بتكلفة مخفضة .انظروا :تحديثات الطاقة الفيكتورية.
تعرفوا على المزيد حول كيفية توفير الطاقة بإستخدام اإلضاءة الفعالة في .Sustainability Victoria

 .10فهم وتحسين استخدام الطاقة في منزلكم
ينظر تقييم بطاقة األداء ( )Scorecardإلى الميزات الثابتة في منزلكم  -الطريقة التي تم بناؤها وعزلها وتسخينها وتبريدها واإلضاءة
وسخان المياه  -ويقترح التغييرات األكثر فعالية التي يمكنكم إجراؤها لتقليل إستخدام الطاقة وزيادة راحتكم .يوضح "تصنيف الطقس
الحار" الفريد من  Scorecardكيفية الحفاظ على برودة منزلكم في موجة حر ،حتى بدون مكيف الهواء .انظرواVictorian :
.Residential Efficiency Scorecard

إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية ( )TISللحصول على مساعدة في الترجمة
الكتابية والشفهية
اتصلوا بـ  TIS Nationalعلى الرقم ( 131 450داخل أستراليا) أو قوموا بزيارة www.tisnational.gov.au

