
Лесни совети да заштедите пари и електрична енергија

Во лето 
Наместете ја температурата на вашиот 
клима уред меѓу 23°C и 26°C. Уште 
подобро, користете вентилатори наместо 
клима уреди – или заедно со нив – за 
ладниот воздух да може да струи подалеку. 
Навлечете ги завесите и спуштете ги 
ролетните во текот на денот. 
Ноќе кога температурата ќе се намали, 
отворете ги прозорците за да помогнете 
да излезе топлиот воздух. 
Проверете дали вашиот фрижидер 
работи ефикасно – не го преполнувајте. 

Во зима 
Наместете ја температурата на 
греењето меѓу 18 ºC и 21ºC. Секој 
степен на повисока температура 
може да додаде 15 проценти на 
вашата сметка за греење. 
Навлечете ги завесите, спуштете ги 
ролетните и затворете ги вратите. 
Исклучете го вториот фриждер 
од струја.
Облекувајтe се во потопла облека. 

За повеќе информации, посетете 
ги Интернет страниците 
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au

Контактирајте ја 
Телефонската линија за зачувување на 
околината (Environment Line) на 131 555 
Брошурата ја објави
Office of Environment and Heritage 
(Канцеларија за заштита на природната 
околина и наследство)
Department of Premier and Cabinet  
(Оддел на Премиерот и владата)
59–61 Goulburn Street, Sydney
Телефон: (02) 9995 5000 (Телефонска централа)
Факсимил: (02) 9995 5999 
TTY: (02) 9211 4723
Електронска пошта: info@environment.nsw.gov.au

Секогаш 

Исклучете ги светлата кога 
просторијата е празна. 
Заменете ги старите светла во вашиот дом 
со компактни флуоресцентни светла или 
LEDs.
Исклучете ги електричните апарати од 
ѕидот. Дури и полначите на телефони и 
батерии се уште користат енергија кога 
се вклучени во ѕид. 
Кога заменувате или купувате нов 
апарат за домаќинството, на пример, 
фрижидер или телевизор, погледнете 
ја етикетата со ознака за енергетска 
ефикасност (Energy Rating label) – колку 
повеќе ѕвезди има на неа, толку подобро. 

За повеќе информации како да 
штедите електрична енергија 

во вашиот дом, посетете ги 
Интернет страниците 

savepower.nsw.gov.au
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Едноставни чекори што можете да ги превземете во вашиот дом 
за да ја намалите вашата сметка за струја и да го намалите 

влијанието врз нашата околина.

Во кујната
 � Користете ја машината за миење садови 

само кога таа е полна, користете ја 
програмата за штедење енергија и оставете 
ги садовите да се исушат на воздух. 

 � Гответе во микробранова печка наместо 
на шпорет или во рерна – микробрановата 
печка користи помалку електрична енергија. 

 � Наместете ја температурата во 
фрижидерот на 3°C до 4°C и во комората 
за длабоко замрзнување на -15°C до -18°C. 

 � Редовно чистете ја гумата на вратата 
од фрижидерот и ако таа е напукната, 
заменете ја. 

 � Во фрижидерот постојано треба да струи 
воздушна струја; овозможете простор за 
воздухот да може да циркулира на сите 
страни. 

 � Покривајте ги садовите за готвење со 
капак за да го забрзате готвењето. 

Во бањата  
и пералната 

 � Перете ги алиштата во ладна вода, 
тие ќе бидат исто чисти. 

 � Закачете  ги вашите алишта да се 
исушат наместо да користите  
машина за сушење. 

 � Инсталирајте висечки туш што 
ефикасно користи вода и туширајте 
се само неколку минути – со тоа ќе ја 
намалите количината на жешка вода 
што ја користите. 

 � Поправете ги славините што капат и 
изолирајте ги цевките за топла вода. 

Во дневните соби 
 � Исклучете ги светлата кога ќе 

излезете од собата. 

 � Исклучете ги телевизорите, 
системите за домашна забава и 
компјутерите кога не ги користите 
– не ги оставајте во режим на 
мирување. 

 � Користете повеќевлезен штекер 
со прекинувач и осигурете да 
имате лесен пристап до него. 

Едноставни чекори што можете да ги превземете во вашиот дом 
за да ја намалите вашата сметка за струја и да го намалите 

влијанието врз нашата околина.

Следниот пат 
кога барате нов 
електричен апарат 
направете „Паметен 
избор“ и запрашајте 
се:
Колку всушност ќе 
чини тој апарат?
Не е сѐ во цената.  
Проверете ги 
тековните трошоци 
пред да купите.

За повеќе информации посетете ја 
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Колку е помала 
потрошувачката на енергија, 
толку помалку струја ќе 
користи апаратот, и толку 

поефтино ќе биде да 
се одржува.

Ниската отцена 
ви заштедува 

повеќе

Проверете колкави се трошоците пред да купите нов апарат: 

Посетете ја smarterchoicecalculator.com.au

Повеќе ѕвезди, 
повеќе заштеда
Кога споредувате 
слични по големина 
продукти барајте 
со повеќе ѕвезди и 
заштедете пари

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

