توفير الكهرباء
في المنزل
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| البحث عن األجهزة المبذرة للطاقة

البحث عن األجهزة المبذرة للطاقة
يشكل استهالك الكهرباء ما يزيد عن ثلث تكاليف الطاقة في المنزل .أي أنه من المجدي
مراقبة استهالك الكهرباء بدقة .من شأن االختيار السليم لألجهزة المشترية ،وتجنب
فقدان الطاقة دون حاجة والتعامل بوعي مع األجهزة الكهربائية تخفيض مبلغ فاتورة
الكهرباء بشكل بالغ.
استهالك الكهرباء في شقة لشخصين موجودة في منزل ألسرة واحدة بدون إعداد
المياه الساخنة:
 3٬050كيلو وات ساعة للسنة الواحدة 80 ،يورو تكاليف كهرباء في الشهر
(بما فيها الرسوم األساسية)
 % 4أجهزة أخرى
 % 10مضخة تسخين

 % 10ضوء

 % 14مكتب

 % 6غسل األواني
 % 4غسل المالبس

 % 13تلفاز  /أجهزة
صوتية

 % 10تجفيف المالبس

 % 18تبريد/تجميد
 % 11طبخ

المصدر :المكتب الرئيسي للمستهلكين في والية راينالند ـ بفالتس ،فحص الكهرباء المجرى
من قبل وكالة الطاقة في والية نوردراين فستفاليا ،المكتب االتحادي لإلحصائيات (سعر
الكهرباء ونسبة التجهيزات)

نظرة على عالمات الطاقة
توفر لكم عالمة الطاقة الخاصة باالتحاد األوروبي مساعدة توجيهية لدى شراء
األجهزة الكهربائية الجديدة .تبين هذه العالمة أهم بيانات استهالك الطاقة وفئة كفاءة
الطاقة الخاصة بالجهاز المعني.
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رموز الحروف تختلف بحسب اختالف نوع الجهاز .قد يشار للجهاز
الذي يستهلك أقل كمية من الطاقة مرة بالعالمة " "A+++وتارة
بالعالمة " ."Aأي أن العبرة في المقام األول ليست في تسمية الفئة بحد ذاتها،
بل بمدى وجود الجهاز في المجال األخضر.

يتم هنا تصنيف الجهاز في فئة كفاءة معينة في تدرج لوني من اللون األحمر حتى
األخضر .من األفضل أن تقوموا إضافة إلى ذلك بمقارنة استهالك الطاقة المطلق،
أي المعطيات "كيلو وات ساعة في السنة" لالجهزة التي تودون شراءها .وتكون هنا
حتى االختالفات التي تبدو صغيرة في نظركم مجدية اقتصادية على مدى عمر الجهاز
الطويل غالبا .فيما قد تشكل العروض الشرائية التي تبدو للوهلة األولى مغرية في
نظركم ،أي األجهزة التي تشترونها بداية بثمن رخيص ،عبئا ملحوظا على ميزانية
منزلكم الحقا نظرا الستهالك الطاقة األعلى.

عالمة الطاقة الخاصة باالتحاد األوروبي في مثال على الثالجات

 :Iالمص ّنع
 :IIتسمية الطراز
فئة كفاءة الطاقة
للجهاز

السعة اإلجمالية
لكافة حجرات التبريد باللتر
استهالك الكهرباء
بالكيلو وات ساعة في السنة
صدور األصوات
أثناء التشغيل بالديسيبيل
السعة اإلجمالية
لكافة حجرات التجميد باللتر

المصدر :المفوضية األوروبية
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ال تتورعوا عن سحب القابس الكهربائي
بعض األجهزة الكهربائية تستهلك الكهرباء حتى إن لم تكن مستخدمة :العمل دون حاجة
أو وضع االستعداد .من النافع هنا سحب القابس الكهربائي أو استخدام أشرطة المقابس
المتعددة القابلة لإلطفاء وفصل األجهزة غير المستخدمة عن الشبكة الكهربائية كليا.
ال يجوز لألجهزة الكهربائية الجديدة بالمناسبة وفقا لالئحة االتحاد األوروبي منذ يناير
 2013استهالك أكثر  0٬5حتى  1وات على أقصى حد في وضع االستعداد.

الوات واللومن
لقد تم قياس مدى سطوع مصابيح اإلضاءة المألوفة بعدد وحدات الوات .غير أن
هذه المعطيات ال تتمتع بالنسبة للمصابيح الموفرة للطاقة (مصابيح المواد المضغوطة
المضيئة) سوى بدقة مشروطة ،ذلك ألن مثل هذه المصابيح توفر نفس قوة اإلضاءة
وتتطلب كمية أقل بكثير من الكهرباء .ولهذا فإن وحدة "لومن" هي الوحدة التي تفينا
بالمعلومات حول مدى سطوع هذه المصابيح.
من باب المقارنة :مصباح ألـ  60وات القديم كان يتوصل بقدرة كهربائية تعادل  60وات
إلى سطوع يتراوح  710لومن ،أما المصباح العصري الموفر للطاقة فيحتاج لتوفير
نفس السطوع أقل من  15وات .وما يستهلك كمية كهرباء حتى أقل من ذلك هي مصابيح
( LEDمصابيح الديود الباعث للضوء) .هذا وتتمتع المصابيح الموفرة للطاقة ومصابيح
 LEDفي نفس الوقت بعمر أطول بشكل واضح من مصابيح اإلضاءة المألوفة .أي أن
شراء مثل هذه المصابيح سيعود عليكم بنفع مزدوج.
ومن العوامل الهامة في اختيار المصباح المالئم فضال عن ذلك لون الضوء نفسه.
الذي يشار إليه كدرجة حرارة للون بوحدة كلفن ( .)Kفبهذا تتسنى فرصة توفير جو
المنزل المالئم وفقا لالحتياجات الخاصة :المصابيح المتعمتعة بـ  2700كلفن تضيئ
على نحو مشابة لمصابيح اإلضاءة المألوفة بلون أبيض دافئ وتوفر ضوءا لطيفا داخل
المنزل .أما مصابيح ضوء النهار األبيض المتمتعة بأكثر من  5000كلفن فتصدر
ضوءا موضوعيا يصلح باألحرى لالستعمال في مكان العمل.
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األجهزة الكهربائية المنزلية
موقد الطبخ ،الثالجة ،غسالة المالبس ،غسالة األواني أو مجفف المالبس كلها أجهزة
تكاد تكون متوفرة في وقتنا الحاضر في كل منزل تقريبا .من الممكن في استخدام هذه
األجهزة وبكل سهولة توفير الكهرباء عبر اتباع بعض النصائح.

الطبخ
تعتبر مواقد الطبخ الكهربائية المجهزة بسطح زجاجي سيراميكي موفرة للطاقة بنسبة
 10بالمئة تقريبا مقارنة بمواقد الطبخ ذات األقراص الحديدية المصبوبة ،وذلك بسبب
فقدان كمية أقل بكثير من الطاقة أثناء تسخين الموقد بشكل مسبق والحق .والمواقد
الموفرة أكثر للطاقة هي مواقد الطهي الحثية ،ذلك ألن هذه المواقد توفر إمكانية نقل
الحرارة عبر أرضيات الطناجر بشكل أفضل منه بالنسبة ألقراص الطهي المألوفة .من
الممكن تسخين كميات الغذاء الصغيرة (حتى  500جم) بشكل مثالي في الميكروويف،
ذلك ألن الطاقة المفقودة هنا عبر نقل الحرارة تكاد تكون معدومة .يمكنكم تسخين الماء
إلعداد القهوة أو الشاي بثمن رخيص باستعمال سخان ماء كهربائي .مهم :ال تسخنوا
سوى الكمية من الماء التي تحتاجونها فعال.

التبريد
يتعين من أجل عدم تسرب الهواء البارد وعدم دخول الرطوبة المتكثفة عدم فتح أبواب
الثالجات وحجرات التجميد قدر اإلمكان سوى لمدة قصيرة فقط .اتركوا الطعام حتى
يبرد قبل وضعه في الثالجة .من شأن وجود طبقة سميكة من الجليد في الثالجة أن
يستهلك كمية كبيرة من الطاقة ،ولهذا يتعين أن تهتموا بإزاله هذا الجليد عن طريق
تذويبه بصفة دورية .ومن العوامل الهامة فضال عن ذلك بالنسبة لكمية الطاقة التي
تستهلكها أجهزة التبريد درجة حرارة المحيط ،أي موقع الجهاز نفسه :ال يتعين أن
تكون هذه األجهزة موجودة إلى جانب المدفأة أو الفرن .ومن المهم أيضا الحفاظ على
الناحية الخلفية للجهاز وشقوق التهوية مفتوحه كي يتم تهوية الحرارة الصادرة من
الجهاز بشكل أفضل.

غسل األواني
غسل األواني باليد يتطلب غالبا كمية أكبر من الماء والطاقة مما يتطلبه غسل نفس
الكمية من األواني في غسالة األواني.
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ولهذا فإن من المجدي اقتصاديا بالنسبة للمنازل التي يسكنها عدة أشخاص شراء غسالة
لألواني .بعض األجهزة قابلة للتوصيل مباشرة بأنبوب الماء الساخن .وبهذا ال تكون
هناك حاجة ألن يقوم الجهاز بنفسه أوال بتسخين الماء كهربائيا لقاء مبلغ باهض .أما
بالنسبة للسؤال إن كان هذا مجديا فعال من ناحية اقتصادية ،فاإلجابة متعلقة بنوع إعداد
الماء الساخن وبطول األنبوب.

غسل المالبس
أهم أداة للضبط هي درجة حرارة الغسل :يكفي من أجل تنظيف مالبس باتساخ عادي
ضبط درجة حرارة الغسل عند  30أو حتى  20درجة مئوية .أي أن بإمكانكم في معظم
الحاالت االستغناء عن غسل المالبس بدرجة حرارة  60درجة مئوية واالستغناء بكل
حال من األحوال عن الغسل بدرجة حرارة  95درجة مئوية .أنتم توفرون بمجرد
غسلكم للمالبس بدرجة حرارة  30درجة مئوية بدال من  60درجة مئوية على األقل
 30بالمئة من الطاقة.
كما أن الغسالة المملوءة جيدا بالمالبس تغسل دوما بأوفر شكل ممكن ،حتى وإن كانت
الغساالت العصرية تالءم كمية الماء والطاقة لكمية المالبس المغسولة :فغسل المالبس
على دفعتين باستعمال برنامج توفير الطاقة يستهلك بصفة نموذجية كمية طاقة تزيد
بـ  50بالمئة عن الغسل مرة واحدة مع ملء الغسالة بشكل جيد.

تجفيف المالبس
حبل الغسيل القديم ال يهزم من حيث توفير الطاقة .ولكن بإمكانكم توفير الكهرباء حتى
وإن كنتم ال تودون االستغناء عن مجفف المالبس :ينبغي أن تقوموا من أجل تقصير
مدة التجفيف بعصر المالبس جيدا قبل ذلك ،إن أمكن بـ  1400دورة على األقل .فكلما
قصرت مدة استخدامكم لمجفف المالبس ،قلت نسبة الكهرباء المستهلكة.
إذا كنتم تعتزمون شراء مجفف للمالبس ،فإن من المجدي عندها التفكير مليا بشراء
جهاز يعمل بالغاز أو مجفف مالبس مجهز بتكنولوجيا الضخ الحراري ،ألن هذه
األجهزة تستهلك كمية أقل بكثير من الكهرباء من مجففات إخراج الهواء الساخن أو
مجففات التكثيف .غير أن تكاليف هذه األجهزة أعلى بوضوح.
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ماء ساخن بكهرباء أقل
يحتل إعداد الماء الساخن في المنازل المتوسطة المرتبة الثانية من حيث استهالك
الطاقة .تسخين الماء كهربائيا يستهلك طاقة أكبر ويكلف بهذا طبعا ماال أكثر .من
المجدى على المدى البعيد اسبتدال السخانات الفورية المألوفة التي تعمل هيدروليكيا
بسخانات قابلة للضبط إلكترونيا .كما أن من الممكن توفير الطاقة وخفض تكاليفها عن
طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة:
•االغتسال تحت الدش بدال من االستحمام بالبانيو
•استخدام رأس دش موفر للماء
•تركيب أدوات لتحديد تدفق الماء على الحنفيات

األجهزة المخفية المبذرة للكهرباء
إلى جانب األجهزة الكهربائية الكبيرة نجد طبعا أجهزة منزلية صغيرة تسهم هي
األخرى ولو بشكل ضئيل بارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء .سواء تعلق األمر بماكنة
حالقة أو بفرشاة أسنان كهربائية :هذه األجهزة تستهلك الكهرباء إن لم تكن قوابسها
مسحوبة .يمكنكم بكل سهولة التحقق من توفر إمكانية توفير الكهرباء هنا وهناك
باستعمال جهاز قياس للكهرباء يمكنكم استعارته لدى قسم الخدمات االستشارية للطاقة
التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين.
يرجى أال تستخفوا أيضا باألجهزة المخفية المبذرة للطاقة .الساونا ،حمام الشمس أو
الفرشة المائية يمكنها جميعا أن تشكل على سبيل المثال سببا في ارتفاع فاتورة الكهرباء
بشكل ال متوقع .كما وقد تتسبب مضخة تدوير الحرارة غير الفعالة من حيث استهالك
الطاقة بتكاليف باهضة :إذ أنها قد تشكل ما يزيد عن  15بالمئة من استهالك الطاقة.
علما بأنه ال يسمح منذ مطلع العام  2013بتصنيع سوى مضخات ذات كفاءة عالية.
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المكاتب الرئيسية للمستهلكين في الواليات األلمانية
المكاتب االستشارية

من نحن | 11
من نحن
يقدم قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين مشورة
مؤهلة ومستقلة لكافة المستهلكين في المسائل المتعلقة بالطاقة .يحظى هذا القسم منذ
العام  1978بدعم من الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة .يعمل في ما يزيد عن
 600مرفق في شتى أنحاء ألمانيا قرابة  500مهندس ومهندس معماري وغيرهم من
الخبراء لصالح قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين.
يقدم هؤالء المشورة والنصيحة لكل مستهلك بشكل حيادي ومستقل تماما عن شركات
التزويد بالطاقة ويعثرون له على حلول فردية .مصالح المستهلك هي التي تحتل مركز
الصدارة في هذه المشورة.
نحن نقدم بحسب نوع المشكلة واالحتياجات الشخصية صيغا استشارية مختلفة ،بدءا
بالمشورة الهاتفية السريعة وصوال إلى المواعيد االستشارية المفصلة التي تجرى في
منزل المستهلك.
تتمثل مواضيع الخدمة االستشارية في كافة المسائل المتعلقة باستهالك الطاقة في
المنازل الخاصة ،ومنها مثال
•توفير الكهرباء
•التدفئة والتهوية
•الوقاية البنائية للتدفئة والحرارة
•تكنولوجيا التدفئة والضبط
•الطاقات المتجددة
(الطاقة الشمسية ،مضخات التدفئة ،تدفئة المناطق)
•برامج الدعم
•تغيير شركة التزويد بالطاقة
الخدمة االستشارية مجانية للمنازل ذات الدخل المتدني .أما بالنسبة لسائر المنازل
األخرى فتتراوح تكاليف الخدمة االستشارية بحسب نوعها من  5حتى  45يورو على
أقصى حد فقط .يعود الفضل في توفر هذه اإلمكانية إلى دعم وتشجيع الوزارة االتحادية
لالقتصاد والطاقة.

قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين
مستقل ،مؤهل وقريب
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