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Можете да намалите тази сума с до 25% ако
следвате съветите за пестене в дългосрочен
план, изложени в това ръководство.
Ключът към постигането на тези количества
спестена енергия е да използвате цялостен
подход - с други думи да гледате на жилището
си като на една енергийна система с части, зависещи една от друга. Например, отоплителната система не е само една печка - тя е цяла
система за пренасяне на топлина, която почва
от печката и разнася топлината из жилището
ви чрез тръбите и вентилационните отвори.
Дори и най-качествената печка с висока степен на енергийна ефективност ще хаби много
гориво ако вентилационните тръби и отвори,
стените, таваните, прозорците или вратите допускат изтичания на въздух или са лошо изолирани. Цялостният подход към пестенето на
енергия гарантира, че парите, които инвестирате за тази цел ще бъдат похарчени разумно.о
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от монтирането на двойни ефикасни
прозорци?
•

Колко време планирате да живеете в сегашното си жилище?

•

Можете ли да свършите работата сам или
се нуждаете от услугите на строители?

•

Какъв е бюджета ви?

•

Колко време може да отделите за поддръжка и ремонти?

Планирането на разумни покупки и подобрения ма жилището ще увеличи максимално вашата енергийна ефективност и ще ви спести
най-много пари.
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По-добрата алтернатива на това да извършите сам оценката на разхода на енергия е да
получите съвет от независим енергиен одитор. Професионалните енергийни одитори
използват специално тестово оборудване, за
да открият местата, откъдето изтича въздух,
тези, където липсва изолация и уредите, които не функционират както трябва. Одиторът
анализира колко добре работят вашите енергийни системи заедно и сравнява този анализ
с сметките ви за комунални услуги. След като
събере информация за вашето жилище одиторът ще препоръча значителни подобрения на
приемлива цена, които ще повишат комфорта
и безопасността. Някои одитори също така
ще изчислят колко скоро вашата инвестиция
в мерки за енергийна ефективност ще се изплати.
Умни електромери(1) и по-умна електроразпределителна мрежа
Милиони умни електромери вече са инсталирани из ЕС. В някои страни, умните електромери дават възможност за двустранна връзка
между потребителите и тяхната електроразпределителна компания, което например
позволява на компанията да знае за случаите
на спиране на тока. Това помага на компаниите да предоставят по-надеждни услуги.
Умните електромери може да се използват с
домашни системи за управление на енергията,
като например интернет-базирани програми,
предоставяни от електроразпределително

дружество или устройства, които се монтират
в дома ви. Умните електромери имат възможност за показване разхода на енергия в жилището ви, да ви помагат да пестите енергия и
пари и дори ви позволяват да регулирате вашия термостат или да изключвате домакински
уреди когато не сте вкъщи.
Различни тарифи за ток в различни часови пояси
За да се намали върховата консумация на
електричество и да спестят пари, много електроразпределителни компании са въвели
програми, които стимулират клиентите на
компанията да консумират електричество в
часовете, когато консумацията не е върхова.
Тези програми позволяват на потребителите,
да спестяват благодарение на отстъпките или
намалените тарифи на тока.
Умните електромери и домашните системи
за управление на енергията позволяват на
клиентите да програмират кога и как тяхното жилище употребява енергия. Тези програми могат да ви начисляват точната стойност
на тока във всеки един момент, варираща от
високата цена в часовете на върхова консумация до ниски цени през другите часове. Ако
имате възможност да нагласите нещата така,
че да ползвате електроенергия през часовете,
когато консумацията не е върхова - например
като започнете да пускате вашата съдомиялна
машина късно вечер, тези програми може да
ви спестят пари, като в същото време помагат
и на вашата електроразпределителна компания.
Различите тарифи за различни часове от денонощието са много изгодни за притежателите
на хибридни автомобили и електрически автомобили, защото обикновено тези автомобили
биват презареждани през нощта. Вижте глава
„Транспорт“ за повече информация по темата.
Изтичания на въздух и изолация
Запушете отворите, откъдето изтича х

(1) Такива устройства пилотно са инсталирани по проекта ЕнерПлан и повече за тяхната практическа работа може да намерите на сайта
www.enerplan.info
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•

Проверете вентилационния отвор на вашата сушилна машина и се уверете, че не
е запушен. Това ще ви спести енергия, а
може и да предотврати пожар.

•

Заменете праговете и долните части на
вратите с такива, които имат еластични
уплътнители.

•

Затваряйте добре амортисьора на отоплителната тръба на камината когато не се
използва.

•

Запушете изтичанията на въздух около
комина на камината, печката или тръбите
на газовия бойлер с негорими материали, като например ламарина или гипсокартон и циментово уплътнение.

Отоплителните тръби на камината са
направени от метал и с течение на времето
многократното затопляне и охлаждане може
да причини изкривявания или счупвания в
метала, като по този начин създаде утечка, от
където се губи въздух. Може да използвате надуваем балон за комини за да запушите отоплителната тръба, когато не се ползва. Надуваемите балони се побират под отоплителната
тръба на камината, когато не се ползват, наЧервените стрелки на фигурата показват
местата на изтичане на топлият въздух,
а сините - местата на влизане на студен
въздух.
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правени са от здрава пластмаса, могат лесно
да се изваждат и да се използват стотици пъти.
Ако забравите да извадите балона преди да
запалите камината, то той ще изпусне въздуха
си автоматично секунди след като топлината
стигне до него.
Изолация
Изолацията се прави от разнообразни материали, като има следните видове изолация:
Най-лесно е различни изолационни материали
да се разгледат по категории (въпреки че има
известно припокриване): изолационна вата,
изолация за вдухване и впръскване, пяна,
твърди панели и отразителна изолация. Тези
видове се определят най-вече на базата на
формата на материала и метода за монтаж.
Изолационната вата е най-позната на
собствениците на жилища и обикновено се
монтира без присъствието на специалист.
Основният
изолационен
материал
е
минерални фибри – фибростъкло или каменна
вата. Изолационните вати се продават на
предварително отрязани ленти или пластове,
навити на руло. Ширината им е универсална,

така че лентите или пластове се притискат
или закрепват към повърхността. Този вид
изолация се предлага с или без отразително
фолио/ покрие за задържане на парата.
(Бариерата за пара се поставя от страната,
която през зимата се отоплява; изолационната
вата без такава бариера се използва, когато тя
се добавя към вече съществуваща изолация.)
Предимствата на изолационната вата е, че тя
се продава в готов вид, монтира се лесно и
е сравнително евтина. Полагането на ватата
в нестандартни пространства или гредореди
изисква малко повече време, тъй като
материалът трябва да се изреже в нужния
размер.
Вдуханата и впръсканата изолация се излива,
натъпква или впръсква, и е направената и
стъклена или каменна вата, целулоза или
експандиран вермикулит и перлит. Този вид
изолация се прави от същия материал, от който се произвежда и изолационната вата, но се
оставя в насипно състояние или се прави на
топчета. Тази изолация се използва при стени
и тавански помещения.
Целулозата се прави от рециклирана хартия
и дървен материал, които се третират с
незапалими вещества. Може да се използва
при тавански помещения и стени.
Вермакулитът се произвежда от слюда на руда,
а перлитът – от вулканични скали. И двата
вида изолация се нагряват и уголемяват до
лек, незапалим материал, които се използва
за изолиране на тавани, а в някои случаи и на
стени (най-вече бетонни).
Изолационните материали за впръскване се
продават в чували или бали и са подходящи
за изолиране на тавански греди в достъпни
тавански помещения. Използването на този
вид изолация за запълване на междини в
стени често изисква пневматично оборудване.
Когато изолацията за впръскване се използва
в тавански помещения, обикновено се налага
предварителен монтаж на бариера за пяна.
Вдуханата изолация се полага от специалисти,
а в някои случаи и от собственици на жилища,
които наемат необходимото пневматично
оборудване. Ефективността на изолацията
зависи пряко от техниката на полагане,
затова най-добре е да се доверите на

професионалист.
Материалът се поставя в машина, която след
това с помощта на маркуч го впръсква в
пространствата между таванските греди или в
междините на стените. Самата изолация може
да е от целулоза, минерални фибри, топчета от
фибри или фибри, покрити с лепило (които са
най-ефективни при междини в стени).
Изолационната пяна ( обикновено полиуретан)
се монтира от професионалисти, които имат
специално оборудване за наблюдение на
смесването и полагането на материала. Тя има
много високи R-стойности, не се свива след
полагане, блокира въздушните течения, защото запълва всички процепи, и осигурява бариера срещу влагата.
Пяната, която се впръсква, е подходяща за
нови строежи и може да се използва при стени,
тавани с греди и в пространството около
периметъра на основите. Изолационната пяна
е сравнително скъпа (избягвайте пяна от уреаформалдехид заради възможните опасни
изпарения).
Изолацията от твърда пяна се прави от
различни материали: асфалто-импрегнирани
фиброви панели, полистирен, полиуретан и
полиизоцианурат. Тези твърди панели се използват предимно при нови конструкции (или
при поставяне на нов покрив), където могат да
се монтират като облицовка на стени или покриви, като изолация под вътрешни стени или
около основи. Тъй като този вид изолационни
материали са запалими, те не могат да бъдат
оставени незащитени. Панелите могат да са
покрити с фолио от едната или от двете страни, за да отразяват топлината.
Отразителната изолация, която е изработена
от алуминиево фолио, е най-ефективна, когато
се използва в топъл климат за блокиране на
отразена топлина. Ефективността зависи от
това дали фолиото е гладък лист, който блокира трансфера на топлината през покриви, или
бариера, която има няколко пласта, разделени от въздушни пространства, подходяща за
ограничаване на навлизането на топлина през
покриви, тавани, стени и подове.
Колко изолация е необходима?
Строените през последните няколко години
жилища могат да имат или да нямат добра из-
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олация в зависимост от това колко внимание
е било обърнато на пестенето на енергия при
техния строеж. Но почти всички по-стари жилищни сгради най-вероятно нямат изолация.
Най-добрият начин да разберете дали вашето
жилище има изолация и дали тя е достатъчна,
е като се обърнете към местна компания, която се занимава с „енергийни одити”.
Препоръчителните минимални R-стойности
зависят от климата и могат да бъдат повлияни
от начина, по който е построено жилището и
от вида на използваното отопление. Ето някои
основни правила:
При умерен климат е достатъчна изолация с
R-11 за стените и подовете, и R-19 за таваните
под тавански помещения с вентилация. За похладен климат се препоръчва изолация с R-19
за стените и подовете, и R-30 за тавани под
помещения с вентилация. При студен климат
изолацията на стените и подовете трябва да е
R-19, а на таваните под тавански помещения с
вентилация – R-38 – R-49.
Къде да поставим изолация?

12

Добавянето на изолация към частите от жилището посочени тук може да бъде най-добрият начин за повишаване на енергийната
ефективност на дома ви. Изолирайте пода на
таванското помещение или пространството
под покрива на къщата. Консултирайте се със
строителна фирма относно изолацията на мазето, включително трудно достъпните места.
		
		
		
		
		

1
2.
3
4.
5

Таванско помещение
Стени
Подове
Мазе
Трудно достъпни места

Отворените клетки на пяната не са толкова
плътни и са пълни с въздух, което придава на
изолацията гъбеста структура. Изолационната
стойност на пяната с отворени клетки е около
R-3,7 за всеки 2,5 см дебелина.
Видът изолация, който следва да изберете зависи от това как ще я използвате и от бюджета
ви. Макар че пяната със затворени клетки има
по-висока R-стойност и осигурява по-голяма
устойчивост на влага и изтичане на въздух,
материалът е също така много по-плътен и поставянето му струва повече. Пяната с отворе-
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ни клетки е по-лека и по-евтина, но не бива да
се използва под нивото на земята, защото там
би имало опасност да попие вода. Консултирайте се с фирма занимаваща се с монтаж на
изолации, за да решите какъв вид изолация би
бил най-подходящ за вас.
Полезни съвети за изолацията
•

Когато избирате изолация за вашия дом
обърнете внимание на фактори като климата в селището, където живеете, дизайна на жилището ви и бюджета.

•

Използвайте изолация с по висока Rстойност, като например спрей пяна, на
външните стени и високите тавани, за да
получите по-добра изолация с по-ниска
дебелина.

•

Монтирайте бариери, като например
прегради за вятъра по цялото протежение на корниза на тавана, за да помагат
за постигането на добър въздухообмен
от софита към тавана. Вентилацията помага за контрола върху влагата и за намаляване на сметките за охлаждане през
лятото, но не проветрявайте вашето таванско помещение ако имате изолация
на долната страна на покрива. Консултирайте се с квалифицирана строителна

сете такива с висок сезонен коефициент
на енергийна ефективност.
Вентилационни тръби

зани една за друга, но са се откачили и
след това гледайте за дупки.
•

Ако използвате самозалепваща лента за
уплътняване на вашите тръби, избягвайте
платнено-гумените ленти - обикновено
те се отлепват бързо. Вместо това ползвайте лента за замазка, лента от фолио
или други издръжливи на топлина видове.

•

Не забравяйте, че поставянето на изолация на вентилационните тръби в мазето
ще направи мазето по-студено. Ако и
вентилационните тръби, и стените на мазето, не са изолирани, помислете върху
варианта да изолирате и двете неща. Тръбите на водопровода и канализацията в
неотоплявани помещения може да замръзнат и да се спукат ако вентилационните тръби на отоплителната система
са напълно изолирани, защото няма да
има източник на топлина, който да предотврати замръзване в помещението
при студено време. Но това може да се
избегне ако сложите термолента върху
тръбите. Консултирайте се със строителна фирма.

•

Наемете професионалист, който да инсталира решетките на входните и изходните тръби в мазето, ако сте го превърнали в жилищно помещение.

•

Уверете се, че има добре запечатана
преграда срещу изпарения на външната
страна на изолацията на тръбите на охлаждането, за да се предотврати кондензацията на влага.

•

Ако имате печка или друг домакински
уред, който работи чрез изгаряне на гориво или имате гараж, който е пристройка към къщата, монтирайте детектор за
въглероден оксид (CO), който ще сигнализира ако нивото на CO достигне вредни за хората равнища.

•

Осигурете си помощта на професионалист когато правите промени по вентилационните тръби. Промените и поправките на вентилационната система винаги
следва да се извършват от квалифициран
професионалист.

Вентилационните тръби са една от най-важните системи в дома ви и ако са зле уплътнени
или с лоша изолация, това вероятно води до
по-високи сметки за енергия.
Вентилационната система в дома и разклонена мрежа от тръби в стените, подовете и таваните. Тя пренася въздуха от печката и централния климатик към всяка една стая. Тръбите
са направени от ламарина, фибростъкло или
други материали.
Тръбите, които изпускат затоплен въздух в
неотоплявани помещения може да добавят
стотици левове годишно към сметките ви за
отопление и охлаждане. Поставянето на изолация на тръбите, които са в неотоплявани
помещения обикновено е много ефективна
мярка за цената си. Ако ще монтирате нова
система от вентилационни тръби, уверете се,
че система включва изолация.
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Уплътняването на вентилационните тръби с
цел предотвратяване изтичане на въздух е
още по-важно когато тръбите се намират в неотоплявана част от жилището, като например
таванско помещение или трудно достъпно
място. Ако входящите тръби изпускат въздух,
затопления или охладен въздух може да изтече от неуплътнените сглобки и да се загуби.
В допълнение към това, незатопления въздух
може да бъде всмукан в изходящите тръби
през неуплътнените сглобки.
Макар че дребните поправки на вентилационните тръби са лесни за извършване, уплътняването и поставянето на изолация на тръбите,
които са в неотоплявани помещения следва
да се извърши от квалифицирани професионалисти, за да е сигурно, че ще се използват
подходящите уплътнителни материали.
Полезни съвети за дребни поправки на
вентилационни тръби
•

Проверете дали няма изтичане на въздух
от вентилационните тръби. Първо, гледайте за части, които следва да са свър-
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новите техники включват поставяне на големи
прозорци с изолация на стените с южно изложение и поставяне на термална маса, например под направен от бетонни плочи или стена
абсорбираща топлината, в близост до прозорците.
Една пасивна слънчева къща изисква внимателно проектиране и избор на месторазположение, които зависят от местните климатични
условия. Ако обмисляте възможността за използване на слънчева архитектура за следващото си жилище или реконструкция на сегашното, консултирайте се с архитект с познания
в областта на пасивните слънчеви техники.

Регулируемите термостати могат да помнят
няколко дневни настройки (шест или повече
настройки на температурата на ден), които можете ръчно да променяте без това да засегне
останалите програмирани настройки за деня
или за седмицата.
Полезен съвет за постигане на гореща
зима
Използвайте регулируем термостат, който да
намалява отоплението през нощта или когато
не сте вкъщи.

Полезни съвети за пасивна слънчева архитектура
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•

Пазете чисти всички прозорци с южно
изложение.

•

Уверете се, че няма предмети, които блокират слънчевата светлина отиваща към
подовете направени от бетонни плочи
или стените, които абсорбират топлината.

Отопление с природен газ и бензин
Ако планирате да закупите нова отоплителна
система, направете справка в местната енергийна компания или държавната служба по
енергийните въпроси относно най-новите
технологии, които са на пазара. Например,
много от по-новите модели имат инжектори
и топлообменници, които са проектирани по
такъв начин, че да са по-ефективни при експлоатация и да намаляват загубата на топлина,
когато уредът е изключен.
Регулируеми термостати
Можете да спестите до 10% годишно от разходите за отопление и охлаждане ако просто
смените температурата на стойност с 4o до 6oC
по-малка от тази, на която обикновено нагласяте термостата и го оставяте така в продължение на 8 часа дневно. (Ако имате термопомпа,
не правете така освен ако нямате регулируем
термостат). Можете да правите това автоматично чрез регулируемия термостат и чрез
указване на часовете, в които да се включва
отоплението или климатика. В резултат но
това, уредите не работят толкова много както
преди когато вие спите или не сте вкъщи.
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Полезен съвет за постигане на хладно
лято
През лятото можете да пестите пари от това,
че термостатът автоматично изключва климатика през нощта или когато не сте вкъщи.
Климатици
Покупката на климатик предназначен за поголеми помещения няма непременно да ви
позволи да се чувствате по-комфортно през
горещите летни месеци. Всъщност, климатик,
който е прекалено голям за помещението,
което трябва да охлажда ще работи по-малко
ефективно от по-малък климатик подходящ
за размерите на помещението. Изборът на
размери за централните климатици трябва да
бъде поверен на професионалист.
Ако имате централен климатик в жилището
си, нагласете вентилатора да се изключва едновременно с компресора, обикновено това
се прави чрез включване на автоматичния режим на вентилатора. С други думи, не използвайте централния вентилатор на системата за
осигуряване на циркулация на въздуха - използвайте циркулационните вентилатори в
отделните стаи.
Помислете дали да не монтирате единичен
вентилатор. Единичните вентилатори са подходящи за много видове климат и помагат за
охлаждането на дома чрез разнасяне на хладен въздух из жилището и изсмукване навън
на затопления въздух през тавана. Използвай-

С повишаването на популярността на студените покриви, обществеността ще черпи ползите от по-ниски емисии от електроцентрали
и по-малка нужда от нови електроцентрали.
Студените покриви могат да намалят температурата на въздуха навън, което ще намали
разликата в температурата между градовете и
околните райони.
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Зелени покриви
Също така може да помислите дали да не сложите зелен покрив. Зелените покриви са идеално решение за градски сгради с плоски или
леко вдлъбнати покриви и могат да включват
всичко от минимално растително покритие до
цяла градина. Основните причини да се ползват тези покриви са контрола над дъждовните
води и удоволствието, което хората изпитват
от откритото пространство на покрива. Зелените покриви също така осигуряват изолация,
намаляват нуждите от отопление и охлаждане
и могат да спомогнат за намаляване на разликата в температурата между градовете и околните райони. Този вид покрив често е много
по-скъп от другите опции за повишаване на
ефикасността на вашия покрив, така че трябва да направите внимателна оценка на вашия
имот и да се консултирате с професионалист
пред ида решите да сложите зелен покрив.
Градинарство
Градинарството е естествен и красив начин на
охлаждане на дома ви през лятото, който ще ви
помогне да намалите сметките си за енергия.
Едно дърво, храст или лоза, разположена на
точното място може да хвърля сянка по много
ефикасен начин, да спира вятъра и да намали
сметките ви за енергия - вижте илюстрацията
на тема градинарство. Внимателно позиционираните дървета могат да доведат до спестяване на до 25% от енергията, консумирана
от средностатистическото домакинство.1 Изследванията сочат, че в летните дни температурата на въздуха може да е е с 2°-4° по-ниска
в квартали, които са в сянката на дърветата в
сравнение с тези, където липсват дървета .2
Една асма или лоза в саксия може да пази сянка над дома, като в същото време да пропуска
охлаждащия полъх на вятъра в зоната, където
хвърля сянка.
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директно без да я съхраняват в резервоар. Изследователите са установили, че
спестената енергия може да е до 30% в
сравнение със стандартния газов бойлер
с водосъдържател.3
•

22

•

Помислете дали да не инсталирате система за регенериране на топлина от канализационни води. Системите за регенериране на топлина от отпадъчни води
улавят енергията от канализационните
води, например от душове или съдомиялни машини, и я използват за предварително загряване на студената вода,
която влиза в бойлера или отива към други части от битовия водопровод. Количеството спестена енергия варира според
консумацията на отделните домакинства.

Бойлерите с термопомпа може да се
много ефективни за цената си в определени райони. Обикновено те използват
50% по-малко ток за загряване на водата от конвенционалните електрически
бойлери. Ако бойлерът ви се намира
в мазето, той ще ви служи и за изсушаване на въздуха през летните месеци.
Обаче тази технология може да доведе
до труден монтаж, затова е добре да се
консултирате с професионалист в областта преди да закупите такъв бойлер.
За повече информация посетете: http://
europa.eu/legislation_summaries/energy/
index_en.htm .

Дейност

Литри за едно пускане

Пералня
Душ
Автоматична съдомиялна
машина
Кран за вода в кухнята

26
38
22

Кран за вода в банята

7 на минута
0,19 на минута

Обща средна дневна стойност
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Соларни бойлери
Ако загрявате водата с ток, тарифите за електроенергия са високи и имате част от вашия
имот, която е с южно изложение и не стои в
сянка, замислете се дали да не монтирате соларен бойлер. Соларните устройства помагат
за опазването на околната среда и можете да
монтирате един такъв на покрива ви, така че
да пасне на останалата част на архитектурата
в дома ви.
Соларните системи за загряване на вода също
помагат за опазването на околната среда. Соларните бойлери не генерират емисии парникови газови, които са обикновено част от
производството на ток.
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Средна консумация на топла
вода
Крановете за вода и домакинските уреди може да използват
много топла вода, а тя струва
пари. Търсете начини да загрявате водата си по ефективно и
да ползвате по-малко от нея.

ките се предлагат в размери и форми,
които са подходящи за почти всяко осветително тяло и пестят най-много енергия ако ги сложите на лампи, които стоят
включени продължително време всеки
ден.
•

Когато правите ремонти и искате да направите промени в осветлението, търсете осветителни тела тип луничка или
„консерва“, които са сертифицирани за
контакт с изолацията и са херметично затворени.

•

Когато заменяте крушките на осветителни тела тип луничка, използвайте
енергийно ефективни крушки, които са
предназначени за тази цел. Например,
натрупването на топлина в луничките ще
съкрати значително периода на експлоатация на спиралните компактни флуоресцентни крушки.

•

•

•

Помислете дали да не закупите осветителни тела отговарящи на изискванията
на ENERGY STAR. Те се предлагат в найразлични стилове, разпределят светлината по-ефикасно и равномерно от стандартните осветителни тела и предлагат и
други удобни функции, като регулиране
на яркостта.
Контролните устройства, например таймери или фотоклетки пестят ток като
изключват осветлението, когато то не
се ползва. Реостатите пестят ток когато
се използват за намаляване яркостта на
светлината. Уверете се, че сте подбрали
продукти, които са съвместими с енергийно ефективните крушки, които желаете да ползвате.

за да повишат сигурността на жилището си. На
пазара се предлага разнообразие от продукти
като се почне от нисковолтово осветление за
пътеки и се стигне до прожектори с детектори
за движение.
Светодиодите работят добре и вътре в жилището, и навън, заради издръжливостта им и
ефективността им работа при студено време.
Ако ви трябва екстериорно осветление, като
например, като осветление за пътеки, за стъпала или за веранди, търсете продукти със
светодиоди. Също така, може да намерите и
екстериорни осветителни тела захранвани от
слънчева енергия.
Полезни съвети за екстериорното осветление
В миналото купувахме крушки на базата на
това колко енергия консумираха те, иначе казано колко вата консумираха. Не е ли по-смислено да купуваме крушки на база това колко
светлина произвеждат?
Когато купувате крушки можете да ги подберете според яркостта, която желаете като сравнявате лумените вместо ватовете. Луменът е
единица за яркост (светлинен поток) - колкото повече са лумените, толкова крушката е поярка.
Ако искате да замените неефективна 100 ватова крушка, потърсете енергоспестяваща
крушка която излъчва около 1600 лумена. За
да замените 60 ватова крушка с нещо еквивалентно на нея, купете си крушка от 800 лумена.
Следователно, когато пазарувате крушки гледайте лумените - с други думи, гледайте колко
са ярки. Това вече е една наистина добра идея!

Дръжте вдигнати пердетата или щорите
през деня, вместо да включвате осветлението. Ако се чувствате твърде изложени
на показ, сложете светли пердета с поширока плетка, които ще пропускат дневната светлина в помещението. Също така,
декорирайте стаите с по-светли цветове,
които отразяват дневната светлина.

Екстериорно осветление
Много собственици на домове използват екстериорно осветление за декоративни цели и
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Икономии на енергия и средства
Графиката показва спестената електроенергия и консумацията на различни видове крушки. Колона 1 съответства на традиционните крушки с нажежаема жичка, колони 2 и 3 на усъвършенстваните крушки с жичка (с интегрирани халогенни капсули) от клас С и В, колона 4 – на компактните луминесцентни крушки, а колона 5 – на крушките със светодиоди (LED).

28

European Union

Bulgaria-Serbia
IPA Cross-border Programme

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТA

Водещ партньор
СНЦЧП Вива Пауталия, България
Офис в гр. Кюстендил - ул. „Морис Леви“ № 1
Офис в гр. София - ул. Проф. Г.Брадистилов № 6
тел./факс: .359 2 8549 665
email: office@innovitas-bg.com
Община Костинброд, България
гр. Костинброд, ул. Охрид 1
тел./факс: 0721/ 68 777
e-mail: obshtina@kbrod.net
Община Димитровград, Сърбия
Балканска 2, 18320 Димитровград, Сърбија
тел: +381 10 361 100 факс: +381 10 361 100
е-майл: office@dimitrovgrad.rs

ПроектЕнерПлан е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата затрансгранично сътрудничество по
ИПП България–Сърбия.
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