چگونه هزينه برق مصرفي منازل خود را كاهش دهيم
 استفاده از المپهاي با راندمان باال مانند المپ كم مصرف و فلورسنت با مصرف درصد كمتر انرژي نسبت به المپ رشته اي  ،در درازباعث صرفه جويي ريالي بيشتري مي شود.
 هزينه بهاي مصرف برق المپ رشته اي  4برابر المپ كم مصرف است و طول عمر آن  8برابر كمتر است. استفاده از سيستم هوشمند روشنايي و همچنين روشنايي با توان پايين در راهروها و راه پله ها باعث مي شود تا  03درصد دربهاي برق مصرفي صرفه جويي گردد.
 كنترل سيستم روشنايي انبارها  ،اتاقهاي انباري و مكانهايي كه بعلت عدم استفاده مستمر نياز به روشنايي دارد. با جايگزين كردن المپهاي بيرون ساختمان با المپهاي كم مصرف تا  4برابر بهاي برق مصرفي كمتر مي شود. استفاده از كليد دو پل براي روشن كردن المپهاي لوستر هزينه برق مصرفي را تا  03درصد كاهش مي دهد. با كنار زدن پرده ها در روز يا استفاده از پرده هاي نازك و استفاده از روشنايي طبيعي  03تا  00درصد در بهاي برق مصرفيروشنايي صرفه جويي مي شود.
 استفاده از المپهاي فلورسنت  T8تا  03درصد هزينه برق مصرفي را كاهش مي دهد. خاموش كردن المپ ها هنگام خروج از اتاق باعث صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود. كنترل ميزان روشنايي منزل باعث مي شود مصرف انرژي كاهش يابد. استفاده از نور طبيعي روز به جاي روشن كردن المپ مصرف برق را بسيار كاهش مي دهد. تميز كردن المپها و قاب المپها از گرد و غبار مي تواند شدت روشنايي المپ را تا حد زيادي افزايش دهد. استفاده از لوله كشي آب گرم در ورودي ماشين لباس شويي مصرف برق را حدود  03درصد كاهش مي دهد. استفاده از تمام حجم ماشين لباس شويي زمان آب گيري را كمتر و مصرف انرژي را كاهش مي دهد.استفاده از تجهيزات برقي با برچسب انرژي رتبه  Aتا  03درصد هزينه هاي برق مصرفي را كاهش مي دهد.
 استفاده از لوازم برقي در ساعات اوج مصرف برق (از  04تا  ) 00باعث افزايش بهاي برق تا  0/0برابر مي شود. استفاده بيش از حد از مواد شوينده باعث مي شود كه انرژي بيشتر مصرف شود. سختي آب و آهك موجود در آب باعث كمتر شدن راندمان ماشين لباس شويي مي شود پس الزم است پس از  6تا  7بار استفاده ،ماشين لباس شويي جرم گيري شود.
 لباسهاي سبك به زمان كمتري براي خشك شدن نياز دارند پس بهتر است آنها جدا از لباسهاي سنگين در ماشين لباس شوييقرار گيرد.
 تميز كردن فيلتر خشك كن از پرزهاي لباس بعد از هر بار خشك كردن لباس باعث مي شود هوا بهتر در داخل آن بچرخد و انرژيكمتري مصرف شود.

 استفاده از ماشين لباس شويي هاي هوشمند كه باعث مي شود لباسها با كمترين آب  ،پودر و حرارت ممكن شسته شوند باعث ميشود كه مصرف برق حدود  00درصد كاهش يابد.
 شستشو با آب با درجه حرارت  63درجه نسبت به آب با درجه حرارت  03درجه باعث  00درصد صرفه جويي در مصرف برق ميشود.
 خشك كردن لباسها در هواي آزاد به جاي استفاده از خشك كن لباس شويي باعث مي شود  00در صد در مصرف برق صرفهجويي شود.
 قرار دادن ظروف بزرگ داخل يخچال باعث افزايش مصرف برق مي شود. قرار دادن يخچال در نزديكي مكانهاي گرم مانند اجاق گاز و يا تابش مستقيم آفتاب مصرف برق يخچال را افزايش مي دهد. برفك زدايي يخچال و فريزر بطور مرتب باعث كاهش هزينه برق مصرفي مي گردد. دماي داخل فريزر  00تا  08درجه زير صفر و دماي داخل محفظه يخچال  0تا  4درجه باالي صفر مي باشد  ،تنظيم نادرستترموستات مصرف انرژي را نيز افزايش مي دهد.
 حداقل فاصله يخچال از ديوار بايد  03سانتيمتر باشد اين فاصله باعث مي شود لوله هاي پشت يخچال كه مخصوص هدايت گرما بهبيرون هستند به خوبي در معرض جريان هوا قرار گيرند و مصرف برق يخچال كاهش يابد.
 پر كردن كامل داخل يخچال باعث عدم گردش هوا در داخل آن شده و موجب افزايش مصرف برق مي شود. چنانچه درب يخچال بطور كامل بسته نشود و يا الستيكهاي دور درب خراب شود  ،برفك داخل يخچال زياد شده و مصرف برقافزايش مي يابد.
 پس از هر بار شستشوي داخل يخچال (مخلوط آب نيم گرم و جوش شيرين) براي يكنواخت شدن دماي داخل  ،بايد چند ساعتيخچال با در بسته و بدون مواد غذايي كار كند اين كار باعث مي شود يخچال بصورت نرم و بدون سرو صدا كار كند و مصرف برق
كمتر شود.
 قرار دادن مواد غذايي گرم داخل يخچال باعث گرم كردن فضاي داخل و از بين بردن اثر سرما و افزايش مصرف برق مي شود. باز و بسته كردن در يخچال بطور مكرر و به مدت طوالني سبب افزايش مصرف برق مي شود. غذاها و مايعات بدون درپوش توليد رطوبت مي كنند و باعث مي شود كه كمپرسور يخچال بسختي كار كند و انرژي بيشتريمصرف شود.

