
 

 

klimaaktiv'den enerji tasarrufuna ilişkin 
tavsiyeler 

Bugünün en büyük gerekliliği, iklimin korunmasıdır. Biz, çocuklarımızın ve torunlarımızın da 
iyi bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bu ancak hepimizin yardımıyla mümkün olabilir. İyi haber: 
Ev, iş, seyahat ve eğlence gibi yaşamın tüm alanları için iklim dostu çözümler var. İklim 
Koruma Bakanlığı, klimaaktiv girişimi çerçevesinde iklim dostu çözümlere geçiş yapmak 
isteyen herkesi destekliyor. Enerji tasarrufunun sağlanması, ısıtma sisteminin 
değiştirilmesi, bina yenileme veya iklim dostu mobilite; klimaaktiv, karar vermeniz 
konusunda size yardımcı olabilecek kullanışlı araçlara sahiptir. 

Elektrik tasarrufu artık daha kolay  

Tarafsız ve üreticilerden bağımsız bilgi platformu topprodukte.at, klimaaktiv'in sunduğu 
bir hizmettir. Bu web sitesinde ne kadar kolay bir şekilde elektrik tasarrufu yapabileceğimiz 
gösterilmektedir. Daha önce yeni ev aletleri arayışına girdiyseniz çok fazla veri ve bilginin, 
kafa karıştırıcı ürün açıklamalarının ve geniş ürün yelpazesinin bu konuda karar vermeyi ne 
kadar zorlaştırdığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak bu süreç böyle ilerlemek zorunda 
değil. topprodukte.at web sitesinde ev aletleri, televizyon ve bilgi teknolojisi cihazları, 
ısıtma sistemleri, sıcak su, iklimlendirme, aydınlatma ve mobilite kategorilerinde enerji 
verimliliği en yüksek ürünleri bulabilirsiniz. Ayrıca kullanışlı araçlarla size yardımcı oluyor 
ve enerji verimliliği konusunda bilgi ve tavsiyeler sunuyoruz. 

Enerji etiketine dikkat edin: Satın almadan önce cihazların enerji etiketine bir göz atmak, 
size maddi açıdan tasarruf etmeniz ve çevreyi korumanız konusunda yardımcı olur. 
Mümkünse en yüksek verimlilik sınıfına sahip ürünleri seçin ve kaliteye güvenin.  

Uygun boyut: Ürünün daha büyük olması daha iyi olduğu anlamına mı gelir? Hayır! En 
azından ev aletleri satın alırken ürünün büyük olması, kaliteli olduğu anlamına gelmez. Bu 
aletler daha sonra düzenli bir şekilde tam kapasitede kullanılmazsa boyutunun büyük 
olması yalnızca gereksiz yere elektrik tüketimine yol açacaktır. Örneğin tek kişinin yaşadığı 
bir evde, iyi şekilde doldurulmuş küçük bir çamaşır makinesi yeterlidir. 
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Ev aletlerini enerji tasarruflu programlarda çalıştırın: Ev aletlerinin uzun süre 
çalıştırılmasına rağmen daha az elektrik tüketmesi– mi? Peki, ama nasıl? Çamaşır ve 
bulaşık makineleri enerji tasarruflu programlarda çalıştırıldıklarında daha uzun yıkama 
süreleri sayesinde daha düşük sıcaklıkta çalışabilir ve daha az elektrik tüketir. Eko 
programları ile su tüketimi de önemli ölçüde azalır. 

Enerji tasarruflu ampuller: LED ampullere geçiş yapmak, çoğu uygulama alanında önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlanması anlamına gelir. Hesaplamaya ampullerin ömrü dahil 
edilmese de bu ampuller sayesinde evin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yüz avro tasarruf 
sağlanabilir. 

Yenisini satın almak mı yoksa eldekini tamir ettirmek mi? 

Elektrikli cihazlar sadece çalışırken elektrik tüketmez. Bu cihazların üretimi de önemli 
miktarda enerji tüketimine yol açar. Bir cihazın tamir ettirmeye değip değmeyeceği, diğer 
şeylerin yanı sıra cihazın yaşına bağlıdır. topprodukte web sitesinde yer alan tamir 
kılavuzu, yeni bir cihaz satın almanın ve eldeki cihazı tamir ettirmenin maliyetlerini 
karşılaştırarak size karar vermeniz konusunda yardımcı olur. Yeni bir cihaz satın almaya 
karar verdiyseniz eski cihazın doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun. 

Elektrik tüketimini kontrol edin 

topprodukte.at/stromsparcheck web sitesindeki elektrik tasarrufu kontrol aracını kullanın. 
Müstakil evlerden apartmanlara kadar: Elektrik tüketimi haneden haneye değişiklik 
gösterir. Elektrik tasarrufu kontrol aracı, güncel elektrik tüketiminize ilişkin bir genel bakış 
sunar. Aynı zamanda, hesaplanan elektrik tüketimini benzer özellikteki evlerin elektrik 
tüketimiyle karşılaştırır ve evinizde sağlayabileceğiniz mümkün enerji tasarrufu oranını 
gösterir. 

www.topprodukte.at ve www.klimaaktiv.at/haushalte web sitelerinden daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.  

 

https://www.topprodukte.at/services/tools/stromsparcheck
http://www.topprodukte.at/
http://www.klimaaktiv.at/haushalte
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