
) SMD -LED ( انتخاب المپ  مناسب )2

3( استفـاده ا ز نـور طبیـعی
      1( کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار

مزایای استفاده از المپ های LED و SMD  نسبت به المپهای 
کم مصرف و رشته ای : 

        طول عمر، بازدهی و نور دهی بیشتر
         مصرف انرژی کمتر و کاهش هزینه صورتحساب برق

 بهترین نور برای روشن کردن خانه، نور خورشید بوده و دارای 
مزایای ذیل می باشد:

سـاعات اوج بـار: اغلـب مشـترکین در ایـن سـاعات، حداکثـر 
اسـتفاده را از بـرق مـی نماینـد.

لباسشـویی،  ماشـین  )جاروبرقـی،  پرمصـرف  برقـی  لـوازم  از 
ظرفشـویی، اتـو و...( در سـاعات اوج بـار اسـتفاده ننمائیـم.

راهکارهای صرفه جویی و کاهش صورتحساب برق:

*  نشاط ساکنان خانه
* حفظ سالمت چشم

* صرفه جویی در مصرف برق

مدیریت مصرف 
برق در منازل

دفتر مدیریت مصرف 
 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

سامانه پیامکـی 300072430
تلفن گویای مدیریت مصرف 1421
w  w  w  .  q  e  p  d  .  c  o  . i r

ساعات اوج بار از ساعت 12 الی 17 و
 4 ساعت پس از غروب آفتاب می باشد.

آیا می دانیـد؟!
 

با 10 درصد کاهش مصرف برق در خرداد و تابستان 
 نسبت به ماههای مشابه سال قبل

 صورتحساب برق شما تا 20 درصد کاهش می یابد!
 

و درصورت عدم رعایت الگوی مصرف برق  
در هریک از ماهها

 صورتحساب برق شما 16 درصد افزایش می یابد!



8(  استفاده بهینه از چراغها و سیستمهای سرمایشی

سایر راهکارها

5( نصب سایبان بر روی کولرها

6(  تنظیم دمای رفاه در ساختمان

7(  استفاده از پریز چند راهه کلیددار

4(خرید لوازم برقی با رتبه انرژی باال

رعایت فاصله یخچال حدود 20 تا 30 سانتی متر از دیوار
تنظیـم درجـه بـرودت یخچال از 3 تا 4 درجـه و درجه برودت فریزر 

از 15- تا 18-  درجه سـانتیگراد 
خاموش نمودن اتو، قبل از اتو کردن آخرین لباسها

تنظیـم حالـت خاموشـی در رایانـه هـا، تا در صـورت عدم اسـتفاده، 
خامـوش گردند.

انتخـاب رنگ روشـن بـرای دیوارها، پـرده ها، سـرامیک کف، فرش 
و ... بـرای کاهش اسـتفاده از چراغها

 خشـک نمودن لباسـها در فضای آزاد به منظور کاهش اسـتفاده از 
خشک کن ماشـین لباسشویی

کندانســورهای  و  آبــی  کولرهــای  بــرروی  ســایبان  نصــب 
کولرهــای گازی از تابــش مســتقیم نــور خورشــید و افزایــش 
حــرارت کولــر جلوگیــری کــرده و باعــث خنــک تــر شــدن هــوای 
خروجــی، افزایــش بازدهــی و  کاهــش مصــرف بــرق مــی گردد.

چراغها و سیستم سرمایش
 اتاقهایی که در آن حضور

 نداریم  را خاموش نمائیم. 

بسیاری از تجهیزات برقی )تلویزیون، شارژر و ...( زمانی که به پریز 
متصل هستند و خاموش می باشند، باز هم انرژی مصرف می نمایند، 

برچسب انرژی از 7 رنگ مختلف )از رنگ سبز تا  رنگ قرمز( و  
7 حرف التین )از حروف +++A تا D و یا A تا G( تشکیل شده 

و بر روی  لوازم برقی نصب می گردد .
 A+++ تا A++ در نمودار شماره 1( و رتبه( B و A رتبه های
)در نمودار شماره 2 ( و یا قسمت های سبزرنگ نشان دهنده :

      کمترین مصرف انرژی ، بازدهی و طول عمر بیشتر 
کاال می باشد.

رتبه G )در نمودار شماره 1( و رتبه D ) در نمودار شماره 2( و 
یا قسمت های قرمز رنگ نشان دهنده : 

       بیشترین مصرف انرژی ، بازدهی و طول عمر کمتر 

کاال می باشد.

پریز                        در  کلید  قطـع  با  لذا 
چند راهه،  می توان مصرف برق 

را تا  10 درصد کاهش داد.

دمای مناسب ساختمان در تابستان
24 تا 26 درجه سانتیگراد

دمای مناسب ساختمان در زمستان
19 تا 21 درجه سانتیگراد


