Переваги ефективного кінцевого використання енергії
споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при
споживанні електроенергії
Енергоефективність — ефективне (розсудливе) використання енергетичних запасів.
Використання меншої кількості енергії для підтримання того ж рівня енергетичного
забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві. На відміну від
енергозбереження (заощадження, збереження енергії), головним чином
спрямованого на зменшення енергоспоживання, енергоефективність (корисність
енергоспоживання) — доцільне (ефективне) витрачання енергії.
Енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукція або метод, засіб її
виробництва, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних
ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції
однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками.
Енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи, спрямовані на впровадження та
виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання.
Енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення енергоспоживання,
а саме: реконструкція мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання
води, газу, теплової та електричної енергії, модернізація огороджувальних
конструкцій та технологій виробничих процесів.
Використання енергоефективної техніки та систем приладів дозволяє досягати
суттєвих результатів із підвищеним ККД (коефіцієнтом корисної дії)
використовуваної енергії.
Поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії:
Кожен з нас може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо
спробує бути енергоощадним. Набагато простіше й дешевше зберігати тепло й
електроенергію, ніж потерпати від протягів, вогкості і холоду на підприємстві, чи у
власному житлі, та сплачувати великі рахунки за марнотратно витрачені ресурси.
– Купуйте енергозберігаючі прилади. Прилади з найменшим рівнем
енергоспоживання маркуються літерами «А» або «А+». Так, наприклад, холодильник
класу «А» або «А+» споживає на 30 – 50% менше електричної енергії від загального
споживання електроенергії холодильником класу «В».
– Виключайте всі електроприлади, які не використовуються. Не залишайте їх у режимі
очікування.
– Не тримайте електричні пристрої на зарядці більше, ніж необхідно для повної
зарядки акумулятора.
– Знайдіть можливість встановити автоматичні вимикачі ТВ, комп'ютера й ноутбука.

– Використовуйте енергозберігаючі чайники. Регулярно очищайте чайник від накипу,
що змушує використовувати більше тепла для кип'ятіння того ж обсягу води.
– Спробуйте скороварку - вони готують швидше, завдяки більш високим
температурам і показникам тиску всередині каструлі.
– Індукційні плити ефективніші, простіше очищаються та управляються.
– Щільно закривайте дверцята холодильника й морозильника.
– Встановлюйте холодильник подалі від плити, нагрівачів і прямих сонячних
променів.
– Підтримуйте в холодильнику оптимальну температуру 0-5°C.
– Охолоджуйте гарячу їжу перед тим, як покласти в холодильник. Гарячі продукти
змушують працювати холодильник інтенсивніше.
– Регулярно розморожуйте морозильник.
– Використовуйте енергоефективні лампочки.
– Встановіть лампи флуоресцентного освітлення - вони експлуатуються довше.
– Вимикайте світло, виходячи з кімнати.
– Обладнайте світильники в під'їзді й на сходових прольотах сенсорами руху - це
дозволить їх використовувати лише за призначенням.
– Встановіть термостатичний вентиль на Ваш радіатор і Ви зможете регулювати
кількість теплоносія, яку Ви споживаєте.
– Використовуйте систему опалення «тепла підлога».
опалювальні прилади, коли Вас немає в приміщенні.
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– Підбирайте розмір опалювального приладу відповідно до розмірів кімнати.
– Не закривайте опалювальні прилади меблями - це робить їх менш ефективними.
– Щорічно перевіряйте Вашу систему опалення - переконайтеся в ефективності її
роботи.
– Замініть застаріле обладнання. При заміні котла, Вам слід також замінити всю
систему керування.
– Проведіть утеплення приміщення.

-Замінивши звичайні лампочки енергозберігаючими, можна в 4-5 разів заощадити
споживання електроенергії.
– Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері й
вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням забезпечать надійний захист від
протягів і зменшать втрати тепла до 50%. Встановлюйте нові вікна в один рівень із
зовнішньою стіною будинку - це дозволить усунути «містки холоду». Використовуйте
ізолюючу стрічку для старих вікон. Закриті штори збережуть тепло всередині
будинку. Усувайте протяги!
– Подумайте про модернізацію системи вентиляції. Рекуперація тепла, що виходить,
із системи вентиляції й повернення його в приміщення - реальний спосіб економії.
– Двері назовні з приміщення повинні бути ізольовані від протягів і витоків тепла.
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