
Stadtwerke Rinteln 

Energiesparen. 

رینتلن  برق کارخانه  

انرژی  در جویی صرفه  

Wir sind für Sie da 

Partner der  Region 

Jede Kilowattstunde zählt: 

Alle sind jetzt aufgerufen.  

خیلی ساعت در وات کیلو درهر انداز پس منطقه،  در .هستیم شما برای ما  

هم دست در دست همگی.است مهم . 

Alle können dazu beitragen, dass Energie eigespart wird. 

قبل سالهای با مصرف مقاسه برای  

کنیم کمک جویی صرفه باهممیتوانیمدر همگی . 

 

 

Heizen:      

 گرما 

باشد درجه 18-16 شبها و درجه 20اکثر حد روز خانهدر حرارت . 

،کمی نمیکنیم استفاده که اطاقهاییرا   

کنیم گرم . 

باشد خالی شوفاژها اطراف . 

کنیم کشی هوا را شوفاژها مرتبا . 

ببندیم ها شب را ها وپنجره در های کرکره . 

Lüften: 

 هوادادن 

زدن کپک و  نم از جلوگیری جهت اطاقها دادن هوا  . 

میرود حدر گرما چون .گذاشت باز باال از نباید را ودرها پنجره . 

را  وپنجرهها بادر 3 روزی حداقل  

تمام تا دقیقه 10_5کنید کامالباز   

شود هوایخانهعوض . 

کنید خاموش را زمانشوفاژها دراین . 

کنید روشن را وشوفاژ راببندید ها وپنجره دوبارهدر هوادادن بعداز . 



Wasser: 

 آب 

دروان کردن حمام یک.آبگرم مصرف جهت میشود مصرف برق 14%   

ای  دقیقه3 گرفتن باردوش3 مطابق  

میکند مصرف وبرق آب . 

وان در حمام بجای بگیرید دوش پس . 

کنید انخاب کوچک آب کمتر مصرف رابخاطر آب دوش سر . 

Kühlen & Gefrieren: 

کردن ومنجمد نگهداری سرد . 

و .قراردهید 7 درجه روی را یخچال  

بگذارید-18 فریزرراروی . 

که  نگذارید وآنراباز کنید وبسته باز کم امکان حد رادر وفریزر.دریخچال  

رود باال برق مصرف . 

بزند برفک ونگذارید کنید آب بزود رازود فریزر ویخ برفک . 

Kochen: 

پختن غذا   

باشد گاز یا برق شعله بزرگی به شماباید تابه یا قابلمه . 

باشد وتابه قابلمه خود اندازه باید همچنین تابه یا قابلمه در . 

کنید استفاده برقی یاقوری ازکتری است بهتر آب وجوشانیدن کردن گرم برای . 

کنید کارخاموش اتمام از قبل دقیقه 10-5 را برقی یا وفرگازی گاز اجاق  

نرود هدر زیادی گرمای که . 

میتوان ،وگازرا برق .گرم آب مصرف ساده روشهای بااین..،،،،..........توجه  

آورد پایین  . 

Geschirrspülen: 

ظرفشویی  ماشین  

ظرفشویی  ماشین از ممکن درصورت  

کنید استفاده وبرق آب در جویی صرفه جهت . 

کنید روشن وبعد پر حتما را ظرفشویی ماشین . 

نگذارید باز را آب میشویید؟شیر ظرف بادست اگر . 

درآب جویی صرفه جهت کنید استفاده است آب از پر که بزرگی لگن از امکان درصورت . 

 

 



Beleuchtung: 

 روشنایی  

کنید روشن ضروری مواقع رادر ها یاالمپ چراغ . 

کنید استفاده مصرف کم LED المپهای . 

حتما  میشوند وروشن خاموش آنها از عبور موقع در که ازچراغهایی..شبها   

کنید استفاده برق جویی صرفه جهت . 

Elektronische Gräte: 

الکتریکی  لوازم  

وروی خاموش کامال راحتمابعدازمصرف برقی لوازم              

Stand- By-Betrieb 

 .نگذارید

باشد درانرژی جویی وصرفه مصرف کم که کنید دقت برقی لوازم درتهیه . 

نباشد وبزرگ . 

Waschen:         

 لباسشویی

 یا Vorwaschen درلباسشویی

ندهید انجام را شویی پیش . 

کنید پر  ظرفیتش حد در را لباسشویی  . 

شود شسته کم باحرارت امکان صورت در دربرق جویی صرفه جهت  . 

کنید خشک آزاد فضای در را لباسها . 
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