
تؼتير األجٙسة إٌّسٌيت اٌتي تؼتّذ ػٍٝ تسخيٓ اٌّياٖ ِٓ 
أوثر األجٙسة اٌىٙربائيت اٌّستٍٙىت ٌٍىٙرباء ٚاٌتٝ اليّىٓ 

اٌذػٛة اٌٝ ػذَ استخذاِٙا ٌٚىٓ ٔٛصي ببؼض األفىار 
:اٌّفيذة ػٕذ استخذاِٙا

 ْاستؼًّ اٌّياٖ اٌباردة وٍّا أِىٓ، أل
ِٓ % 95-85تسخيٓ اٌّياٖ تستٍٙه ِٓ 

استٙالن اٌغساٌت
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استخدم المياه 

الدافئة بدال من 

  50الساخنة توفر 

من االستهالك%  ًِاستؼًّ اٌغساٌت ػٕذ اِتالئٙا باٌحًّ اٌىا
ألْ استخذاِٙا ػٕذ ( وجُ ِالبس 5ٌٚيىٓ )

ٔصف اٌّحً يؼٕٝ فمذ في اٌطالت بيّٕا ػٕذ 
استخذاِٙا ػٕذ اٌحًّ اٌسائذ يحذث تذِير 

داخٍي ٌٍّىٛٔاث

  استخذاَ األٔٛاع اٌجيذة ِٓ ِساحيك
إٌّظفاث ٌٍحصٛي ػٍٝ وفاءة غسيً جيذة، 

ألْ استخذاِٙا يؼٕي اِىأيت اٌغسيً ػٕذ 
.درجاث اٌحرارة إٌّخفضت

 اختار درجاث اٌتشغيً إٌّاسبت تبؼا
ٌذرجت اتساخ اٌّالبس 

  ً60َ بذال ِٓ  40اختيار درجتحرارة تشغي  َ
تحصً ػٍٝ ٔفس إٌظافت ٚتٛفر في اٌىٙرباء 

ٚػٕذ تخفيض درجت اٌحرارة ألً ِٓ رٌه ، ٚاٌّياٖ
.ِٓ االستٙالن% 30يٛفر 

 ػٕذ شراء غساٌت جذيذة اختار إٌٛع
.اٌّٛفر ٌٍطالت 

 ٔظف دٚريا ِرشح ِذخً اٌّياٖ ٌٍغساٌت.

ً٘ تؼٍُ اْ ِتٛسظ 
ػذد ِراث تشغيً 

اٌغساٌت فٝ اٌسٕٗ 
ِرة  250حٛاٌٝ 

(دٚرة)

ال تغسً اٌّالبس 
اٌسٛداء ٚ اٌغاِمت 

باٌّياٖ اٌساخٕت

غساٌت اٌّالبس األتِٛاتيىيت

معاً نرشد الطاقة

خذِت أفضً.. فاتٛرة ألً 
(6)ٔشرة رلُ 



 ِٓ ًاستخذَ اٌّجفف ػٕذ اٌحًّ اٌىاًِ ٌٚيس ٌمٍي
اٌّالبس

 استخذَ في اٌذٚرة اٌٛاحذة ٔفس ٔٛع إٌسيج بمذر
االِىاْ

اختار درجت اٌحرارة إٌّاسبت ٌٕٛع إٌسيج

  استفذ ِٓ اٌجٛ اٌجيذ ٚاٌشّس اٌطبيؼيت ٌتجفيف
اٌّالبس 

 التضغ أحّاي زائذة ِٓ اٌّالبس حتٝ تؼطي فرصت

  ٌّرٚر ٘ٛاء وافي ػٕذ اٌتجفيف
 ػٕذ شراء ِجفف جذيذ اختار إٌٛع اٌّٛفر ٌٍطالت

لذرة اٌّجفف )ٚاٌّحتٜٛ ػٍٝ ػٕصر حسٍس ٌٍرطٛبت 
ٌّبت ِٛفرة  200ٚ٘ٝ تىافئ لذرة ( ٚ.ن4اٜ )ٚاث 4000

ٚاث ٚػٕذ اشتغاي اٌّجفف ٌّذة ساػت فأٗ  20ٌٍطالت 
ِرة استٙالن اٌٍّبت اٌّٛفرة  20يستٍٙه وٙرباء تىافئ 

  (ساػاث 10اٌّضاءة ٌّذة 
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ِجفف اٌّاليس

غساٌت االطباق االتِٛاتيىيت :

 ًِشغً اٌغساٌت ػٕذ اِتالئٙا باٌىا
 استخذاَ اٌغساٌت ِٓ ٔٛع اٌٙٛاء اٌجاف بذال ِٓ دٚرة

اٌتسخيٓ اٌجاف يٛفر فٝ استٙالن اٌىٙرباء 
 اختيار اٌغساٌت غير اٌّحتٛيت ػٍٝ خطٛة اٌشطف

االٌٚٝ تٛفر فٝ اٌىٙرباء ٚاٌّياٖ 
 ال تشغً اٌغساٌت بأحّاي زائذة
  ٔظف اٌّرشح بصفٗ دٚريت ٔحصً ػٍٝ وفاءة ػاٌيت
 ػٕذ شراء غساٌت أطباق  :
 أختار إٌٛع اٌّٛفر ٌٍطالت
 ٍٝدٚرة  -دٚرة ٘ٛاء جاف  : تأوذ ِٓ احتٛائٙا ػ

.دٚرة لصيرة –التصاديت 

شغل الغسالة عند 

امتالئها بالكامل 

استفذ ِٓ 
اٌجٛ اٌجيذ 
ٚاٌشّس 
اٌساطؼت 

ٌتجفيف 
اٌّالبس 


