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الغازتوفیرالمعیشیةاألسرتستطیعھكذا

وأربعین یصب في االحتیاجات المنزلیة للواحدإن ما یقارب ثلث كمیة الغاز الطبیعي المستھلَك في بلدنا 
، وذلك ألغراض التدفئة والطبخ وإعداد المیاه الساخنة. علماً أنھ من الممكن ةألمانیأسرة معیشیة ) ملیون 41(

دون التأثیر سلباً على جودة الحیاة. بوسع كل شخص منا اقتصادیة ومنبطریقة تخفیض ھذا االستھالك 
في ما یلي خمسنعرض علیكمالمساھمة في ضمان توفیر الطاقة في فصل الخریف والشتاء المقبلَین. 

من شأنھا أن تساعدنا على ذلك. نصائح

)Heizungن الھیدرولیكي للمدافئ (التواز.1

بشكل كاف ساخنة أخرى لم تكن مدفأة في حین أن حامیة جداً في الشتاء المنصرم ربما كانت مدفأة واحدة
مضبوطة من المحتمل في ھذه الحال أن تكون إعدادات نظام التدفئة غیر صوت قرقرة؟ كانت تصدر أو أنھا 

أن یحل التوازن الھیدرولیكي الذي یوّزع الدفء بشكل متساٍو في المبنى أو في الشقة یستطیعبطریقة مثلى.
ھذه المشكلة.

الدفء الالزم للوصول إلى درجة حرارة مستوىأن تصدر كافة المدافئعلى تحرص شركة متخصصة
المبنى والنوافذ ومستوى عزل خصائص ر مثل الفردیة بعین االعتباالسمات الغرفة المرغوبة. وھنا تؤخذ 

بالمئة. إضافة إلى أن 15إلى 10بنسبةالطاقة بھذه الطریقة یمكن خفض استھالكالجدران الخارجیة. 

لتمویل االتحادي من "اعبر بالمئة من تكالیف التوازن الھیدرولیكي15یسترجعونالخاصین المستھلكین
".)BEG EMتدابیر خاصة (–أجل مبان فعّالة 

من أجل التحضیر لھذا التدبیر. من فترة التوقیت الصیفياستفیدوا اآلن

صیانة نظام التدفئة بشكل صحیح ومنتظم.2

بصیانة نظام التدفئة عندما ال نكتفيبالمئة من تكالیف الطاقة المنزلیة15من الممكن توفیر نسبة تصل إلى 
ً أیضبشكل منتظم فحسب، بل نحقق  تعدیل نظام التدفئة عبیر آخر: قوموا اآلن باألمثل لھ. بتاالستخدام ا

على سبیل المثال تستطیع أنظمة التدفئة الحدیثة إنبحسب احتیاجاتكم الفعلیة في الشتاء القادم. بكمالخاص
خارج في أیام العمل أثناء تواجدنا ببضع درجات تقلیلھاض درجة الحرارة بشكل تلقائي أثناء اللیل، أو خف

بشكل ملحوظ للغایة.خفض تكالیف الطاقةاألمر الذي یؤدي إلى ل. المنز

تكالیف التدفئة والمیاه الساخنةتوفیر فئة: معرفة القدرة الشخصیة على معلومات حول فاتورة تكالیف التد.3

عنده حافز أقوى لتحقیق یكون إن من یعرف بشكل جید تكالیف الطاقة الخاصة بھ وإمكانیات توفیرھا، 
في مباني المستأجرة. بشأن الحسابات ومعلومات أوضح تكالیف التدفئةبالمرسوم الخاصیقدم.التوفیر فیھا

یستحسن الحصول على استشارة فردیة بغیة الیف التدفئة متشعبة جداً، تكفاتورةالتي تكون فیھا الحاالت 
المیاه الساخنة إضافة إلى التكالیف فھمھا. فإن المعلومات المتضمنة فیھا حول الطاقة الحراریة واستھالك 



2

مركز قیّمة جداً. یستطیع كل شخص الحصول على االستشارة في ھذه المسألة لدى وقابلیة المقارنة ھي بحق 
من التكالیف.تحمل أي جزءدونوذلك من ، حمایة المستھلك

توفیر المیاه الساخنة.4

موفّرة للطاقة: إن رؤوس الدش الموفّرة للمیاه مزّودة برأس أصغر كما أنھا تجمع المیاه االستحمام بطریقة 
غالباً ما وما یعرف برأس الدش المطري. تھلك أقل من رأس الدش العادي أو تسبالتاليوھي بشكل فعّال. 

د لمعدل التدفق.  بالمئة من 30ى تعتبر حالً "نظیفاً" یوفر نسبة تصل إلذلك، فھيبوتكون مجھزة بمحدِّ
إذ إن جھاز تسخین المیاه یستھلك كمیة كبیرة من الطاقة لكي تكون میاه الدش ساخنة تكالیف المیاه الساخنة. 

بشرط أن تكون الحرارة –ومریحة. إذا قلّلنا فترة الدش إلى مدة أقصاھا خمس دقائق وخفّضنا حرارة المیاه 
فإننا بذلك ال نوفر المیاه الساخنة فحسب، وإنما نساھم أیضاً –قیة الفیلبكتیریا الیة بما فیھ الكفایة لمكافحةع

بشرتنا أیضاً كما فقط وإنما على لمناخ على اال یعود ذلك بالمنفعة في توفیر الغاز الضروري لتسخین المیاه. 
ینصح أطباء الجلد. 

بشكل صحیحتھویةالتدفئة وال.5

ترموستاتيالصمام للالمناسبةاإلعداداتمن خالل ضبط بحسب استخدامھایتوجب تعدیل حرارة الغرف
)Thermostatventil(بھذه الطریقةمغلفة عند فتح النوافذ. ب إبقاء الغرفوفقاً لالحتیاجات الفعلیة. كما یج

بالمئة من الطاقة. في حال كانت أوقات االستخدام متفاوتة 6درجة واحدة إلى توفیر حوالي إنقاصیؤدي 
نصح في ھذه الحال باستخدام صمامات ترموستاتیة ، یُ اإلعداداتأن خفض الحرارة لیالً لیس مضبوطاً في أو 

ى إبقاء األبواب مغلقة بین الغرف ذات درجات على حدة. كما یجب االنتباه إلكل غرفة قابلة للبرمجة في 
لما تم التبرید بشكل أقل، انخفض الحرارة المختلفة. ھذا المبدأ یسري أیضاً في حال استخدام المكیّفات. فك

استھالك الطاقة.

الغرف لمدة وجیزة وبشكل متقطع تھویةالتدفئة أو التبرید: قوموا بتخفیضبشكل صحیح تعني تھویةإن ال
في األیام الباردة وأطفئوا التدفئة ھا. تجنبوا فتح النوافذ بوضعیة اإلمالةمن خالل فتح النوافذ على مصراعی

عبر كلھاالشقة غرفة النوم مع النوافذ المفتوحة بشكل كامل أوتھویةحین تقومون صباحاً ب. تھویةأثناء ال
ً تركفتح عدة نوافذ،  األبواب الداخلیة بین الغرف مفتوحة على بعضھا. ولكن في حال قمتم علیكم أیضا

اء األبواب الداخلیة مغلقة ، فیجب في ھذه الحال إبقالمطبخ بسبب معدل الرطوبة المرتفعالحمام أو تھویةب
كي ال تتسرب الرطوبة وتتوزع على الغرف األخرى. 


