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ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи читатели,
с тази малка книжка искаме да разкажем за нещата, които можете
да направите за намаляване на своите сметки за електричество и
топлина, без особена финансова инвестиция. Всички съвети идват
от реалната практика.
В първата част на книжката ще прочетете историята на
следобедното кафе на г-жа Петрова и г-жа Иванова, които са коренно
различни домакини; ще прочетете за малките им трикове за спестяване
на енергия и лошите им навици, които увеличават сметките им.
Във втората част на книжката ще се запознаете със сравнения
на различни домакински уреди и тяхната консумация, както и
потенциала им за спестяване.
Надяваме се нашата малка книжка за разумното потребление
на електричество и отопление и съветите ни помогнат да намалите
своите сметки и да водите по-разумен, по-евтин и по-здравословен
начин на живот.
											От авторите

Отговорността за съдържанието на тази книга е на авторите. Тя не отразява
дикретно мнението на Европейските общности. Европейската Комисия не носи
отговорност за използването на публикуваната информация.

Част I.

Какво се случва в домовете на
семейства Петрови и Иванови

Помните семейство Петрови и семейство Иванови, нали?
Те са съседи на улица „България“ 5. Имат по две прекрасни деца, а
домовете им са еднакви, всеки с площ от 80 м2.

Семейство Иванови

Семейство Петрови

Миналата есен г-н Иванов смени старата печка у дома с модерна пелетна
камина.
Така той си спести много усилия и финанси, децата му се радват
на приятната топлина на камината, а г-жа Иванова е щастлива, че
вече не трябва да чисти след мръсните въглища...
Г-н Иванов беше изчислил следното:
Вид
гориво

Уред

КПД
%

Необходимо Енергийно
количество съдържание
т/год
МВтч/т

Произведена
енергия
МВтч/г

Цена/
год
лв/г

Цена/
МВтч
лв/г

Въглища
“Донбас“

печка

60

2,4

7

10

857

86

Въглища
“Перник”

Печка

50

4

5

10

880

88

Брикети от
въглища

Печка

50

5,7

3,5

10

1 229

123

Дърва

Печка

50

2,5

2,56

10

1 040

104

Еко брикети

Камина

70

3,2

4,5

10

890

90

Пелети

Камина

90

2,2

4,66

10

800

80

Той знаеше, че следващия сезон трябва да изолира къщата, защото
губеше около 25% от топлината в дома си от покрива, 20% от стените
и 20% от инфилтрацията. Прозорците и термомостовете му костваха
около 15%.
Въпреки че с г-жа Иванова правеха сметките за спестявания
отново и отново, те не можеха да ги намалят като Петрови.
Каква ли беше тайната за спестяванията на техните съседи?....

Събота следобед.
Г-жа Иванова и г-жа Петрова пиеха
кафе. Г-жа Иванова все оглеждаше
спретнатия дом на г-жа Петрова и
най-накрая се реши да попита:
- Лили, би ли споделила каква е тайната
на спестяванията ви с г-н Петров?
Г-жа Иванова учи децата си да
спестяват, но това не е достатъчно...

- Първо, кажи сбогом на всички стари
електроуреди и ги замени с енерго
спестяващи. Ние сменихме доста
домакински уреди: например, стария
хладилник и го заменихме с такъв с
Енергиен клас А+++. Той пести с 48%
повече от клас А+ и с около 80% от
стария ни хладилник.

Г-жа Петрова знае, че идеалната
температура за хладилника е +5 оС,
а във фризера -18 оС

Г-н Иванов беше преместил стария хладилник
далеч от готварски печки и отоплителни тела,
без да е изложен на директна слънчева светлина,
което да забавя достигането на желаната
вътрешна температура. Г-жа Иванова редовно го
почиства от лед, но въпреки това той гълта доста
електрическа енергия.
А нов хладилник с фризер звучеше като наистина
добра идея за г-жа Иванова!

- Заменихме и пералнята си - продължи г-жа Петрова, - така сместяваме
и от ток, и от вода.
- И това ли е всичко, Лили?! - учуди
се г-жа Иванова.
- Оооо, не, Мария! Задължително
заменихме старите крушки с
нажежаеми жички с модерно LEDЗамяната на лампи с нажежаеми
осветление. Светлината е страхотна!!! жички с енергоспестяващи ще намали
разходите ви с до 80% на година

- Ние сме инсталирали аератори на всички чешми, а в
баните - водоспестяващи глави на душовете. Струята
им е равномерна, а и се спести вода; така има и помалка нужда от доподгряване на водата.
- Браво на вас! Това е хитра идея! Изчислявали ли сте
колко ще спестите? - каза г-жа Петрова и отпи от кафето си.
- Мъжът ми изчисли, че с инвестиция до 20 лв., в домакинство с двама
души, 8 мин. средно къпане и общо 10 къпания на седмица, може да
спести до 12,5 м³ вода и до 400 кВтч електроенергия, което спестява
общо 93 лв. на година. Но бойлерът ни е от по-старите....
- Нашият също не е от най-новите. Загряваме го до 55°С, а не 60°С,
което намалява с около 10 % използваната електрическа енергия за
подгрев. Ползваме нощната тарифа и икономисваме до 100 лева на
година. Ако се наложи включване на бойлера през
деня, го нагласяме на малко по-висока температура, за
да компенсираме топлинните загуби.
- Ние използваме дигитални таймери за включване и
изключване на бойлера. - зарадва се г-жа Петрова.

Спокойният съботен следобед за г-жа Петрова и г-жа Иванова
премина в размяна на идеи и съвети за пестене на електричество,
топлина и вода в техните домакинства.

- Значи си доволна от инвестициите, които направихте в нови уреди?
- полюбопитства госпожа Иванова, като отпи последната си глътка
кафе.
- Разбира се! - възкликна госпожа Петрова. - Новите уреди за енергийно
ефективни, имат различни режими на работа и дори децата могат да се
справят с тях. Разбира се, нужно е първо да се направи инвестицията
в тях, но после те бързо се откупуват.
- И все пак това не е всичко, нали?!
- Нужна е и промяна на навиците, което понякога е дори по-трудно...
- Разбирам те, Лили... Понякога и аз си мисля кое ще има по-голям
резултат за нас - чисто новите умни уреди или промяна на навиците
ни. - размишлява на глас госпожа Иванова.
- И двете, Мария, и двете; но стъпка по стъпка. - отвърна й госпожа
Петрова.

Част II.

Потреблението на електричество,
топлина и вода в домакинство

и съвети за подобряване на енергийната
ефективност, намаляване на потреблението и
промяна на навиците

Разходи за електричество от уреди и за отопление
за 80 м2, 10 МВтч/год

Домът на сем. Петрови

Нови електроуреди, топлоизолация, пелетна камина

Разходи за електричество от уреди и за отопление
за 80 м2, 10 МВтч/год

Домът на сем. Иванови

Стари електроуреди, без топлоизолация изолация и
дограма и с отопление на дърва и въглища

Съвети за намаляване на потреблението на енергия и вода в
домакинството и подобяване на енергийната ефективност
Изключвайте електрическите уреди изцяло, когато не ги ползвате
Дори когато не работят електроуредите, включени в контакт консумират
електроенергия. Средната консумация на електроенергия на цветен телевизор в стендбай режим е 73 кВтч/год.
Използвайте разклонители с бутон и го изключвайте, за да спестите пари от стендбай загуби. От стенд бай загуби можете да спестите до 10 лв. на година.
Инверторни климатици вместо радиатори и духалки
Ако се отоплявате на електричество, стремете се да използвате инверторни
климатици вместо други нагревателни уреди, като електрически радиатори, “духалки”,
стари тухлени електрически печки и др.
Предотвратявайте замръзвания в хладилната част на хладилника
Замръзване особено в областта на радиатора намалява топлообмена и значително
увеличава консумацията на ел. енергия на хладилника (с около 30 %). Ако забележите
замръзнали участъци, изключете хладилника и ги размразете възможно по-скоро.
Изключвайте котлоните и фурната в кухнята по-рано
Поради топлинната инертност на фурната и котлоните, можете да изключите
фурната 10 мин. по-рано и котлоните 5 мин. по-рано, като същевременно до голяма
степен ще запазите температурата на готвене. Това ще намали използваната ел. енергия
с 20 %.
Гответе с похлупак и на по-ниска температура
Използвайте тенджери под налягане - ще спестите 20% ел. енергия, но и време.
Гответе с похлупак и на по-ниска температура - така температурата на готвене се
запазва по-добре.
Обмислете покупка на продукти, оптимизиращи топлинното потребление автоматични термостатни вентили
Автоматичните термостатни вентили ви позволяват да поддържате постоянна
предварително зададена температура, а самата тя се регулира автоматично чрез
определена позиция на ръкохватката и се избягва преразхода на енергия. Така можете
да намалите потреблението с между 25% ÷ 37% в сравнение с обикновените вентили.
Имайте предвид, че повишаването на температурата само с един градус увеличава
консумацията на енергия с 6 % и съответно увеличава вашата сметка за отопление.
Изолирайте стените зад радиаторите
Големината на топлинния поток е правопропорционален на температурната разлика
или така нареченият температурен градиент. Т.е. колкото е по-висока температурата,
толкова са по-големи температурните загуби. Следователно се очаква да имате поголеми топлинни загуби около топлинните тела (радиаторите). Имайки предвид това,

може да се предотврати голяма част от топлинните загуби, като се изолират стените зад
радиаторите.
За по голяма ефективност на отоплителните тела не поставяйте мебели или други
предмети пред тях. Зоните около радиаторите трябва да са свободни за максимален
топлинен поток от радиаторите към въздуха в стаята.
Затваряйте вратите между отделните отоплявани помещения
Препоръчително е да се държат затворени вратите между отделните отоплявани
помещения, за да не преминава влажния въздух от по-топлите помещения към постудените. Използвайте частично отопление също и в по-студените помещения, но го
настройте на по-ниска температура.
Намалете отоплението когато сте далеч от дома
Ако сте далеч от дома през деня или за по-дълго време, намалете отоплението до 15
градуса, за да не стане въздухът в помещенията твърде влажен. Трябва да знаете, че
колкото по-ниска е температурата в едно помещение, толкова по-често трябва да се
проветрява помещението за намаляване на влажността на въздуха.
В по-студените дни само намаляйте отоплението, защото при неговото изключване
вашият дом ще изстине твърде бързо, което по-късно ще доведе до преразход на енергия
за достигането на благоприятна температура.
Изолирайте прозорците и вратите с изолационни ленти
Големи топлинни загуби се наблюдават по фугите на прозорци, врати и др. При наличие
на пропуски сред тях външен въздух постоянно нахлува във вашата стая, което е
предпоставка за интензивни топлинни загуби. Подходящото запечатване (полагане на
уплътнител на рамката на прозореца) около крилата на прозорците и касите на вратите
е добър начин за блокиране на изтичанията, пестене на енергия и намаляване разходите
за отопление.
Студеният въздух, който влиза през лошо монтиран праг на врата, ще остане
на нивото на пода, като излага вашите стаи на течение и ги прави некомфортни. За
решаване на проблема залепете гъвкава уплътнителна лента в долната част на вратата,
която намалява пролуката между вратата и пода. Необходимо е да я съобразите, така че
вратата да се отваря лесно. Ефективен уплътнител за праг е тръбно гумено уплътнение,
при което налягането и теглото на вратата в затворено положение формират самото
уплътнение. Изолационните ленти са евтин и достъпен начин за подобряване на
херметичността на прозорците и вратите.
“Ударно” проветряване вместо постоянно проветряване
Много по-ефективно е да проветрявате за 5 мин. през няколко часа, отколкото постоянно,
но по малко. За да може да се освежи въздуха в обитаваните стаи, отворете прозорците
широко. Това ще предотврати появата на мухъл, както и болести и дискомфорт породени
от лошото качество на въздуха в стаята.
Понижавайте температурата на отоплителните тела вечер и когато не ползвате
стаята. Нормалната и здравословна температура за спане е около 18-19˚C. Тя е малко
по-ниска от нормалната стайна температура на пребиваване (~ 20˚C)
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