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هها
کت
ن

 1 - استفاده از وسايل برقي و نصب كليد و پريز برق در حمام خطرناك است. 2- باال رفتن از پايه هاي برق براي افراد غيرمسئول  ممنوع و خطرناك 
است. 3- نصب پارچه نوشته يا پرچم و تابلوهاي تبليغاتي و پوستر و ... روي پايه ها و تابلوها و تأسيسات برق  جرم بوده و ممنوع است. انجام اين كار 
بسيار خطرناك است. 4- خطر برق گرفتگي و سقوط ،جان افرادي را كه از پايه هاي برق  باال مي روند تهديد مي كند. 5- شبكه ها و تأسيسات برق 
عايق نيستند بلكه با رعايت حريم و فاصله از آنها مي توانيم در مقابل  خطرات برق گرفتگي ايمن بمانيم. 6- حمل وسايل فلزي با ارتفاع زياد ) لوله 
فلزي، نردبان فلزي و ...( در زير و نزديك شبكه هاي  برق بسيار خطرناك است. 7- بيرون آوردن وسايل فلزي از پنجره و مكان هايي كه از جلوي 

آنها شبكه هاي برق عبور کرده  خطرناك و حادثه ساز است.

چند نكته مهم 
در استفاده از 

برق 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

ترفندهای خرید صحیح لوازم برقی
این راهنما با هدف کمک به انتخاب صحیح و خرید لوازم برقی مناسب تهیه شده است. بنابراین 

می توانید پیش از خرید وسایل برقی خانگی به نکات و توصیه های زیر دقت داشته باشید. 

معیارهای مناسب برای انتخاب و خرید
قبل از خرید هر وسیله برقی باید معیارهای مناسبی برای انتخاب آن داشته باشید. بهتر است 
توصیه های کارشناسان را برای انتخاب مناسب، درنظر بگیرید. توجه به تبلیغات نمی تواند معیار 
درستی برای انتخاب شما باشــد. ممکن است ظاهر زیبا یا قیمت پایین، شما را گمراه کند. باید 
بدانید وسیله برقی با مصرف انرژی کمتر شاید گران تر باشد، اما در طول استفاده از آن با کاهش 

هزینه های مصرفی، جبران کننده هزینه اولیه است.

از کجا خرید کنید
به مراکز خریدی بروید که گستردگی بیشتری از نظر نوع و مدل های محصوالت داشته باشند. 

دراین صورت حق انتخاب بیشتری دارید و می توانید محصول با کیفیت تری خریداری کنید.

توجه به برچسب انرژی
مهمترین نکته ای که در هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید، میزان مصرف انرژی وسیله 
برقی است. هزینه استفاده از یک وسیله برقی کامال مرتبط با میزان انرژی مصرفی آن است. در 
هنگام خرید وسایل برقی مانند یخچال- فریزر، کولر، ماشین لباسشویی و... به برچسب انرژی 

روی آن توجه کنید و وسیله ای را انتخاب کنید که میزان انرژی مصرفی آن کمترین حالت باشد.

برچسب انرژی
برچسب انرژی برچســبی اســت که روی وســایل مصرف کننده انرژی نصب می شود و 
مصرف کننده را با میزان کارایی و مصرف انرژی آن وسیله آشنا می کند. این برچسب از 7 فلش 
رنگی که روی هریک از آنها یک حرف التین ازA تا G درج شده، تشکیل شده است که هرکدام از 
آنها نشانگر درجه ای از مصرف انرژی دستگاه است. حرف A نشانگر انرژی مصرفی کمتر و حرف 
G نشانگر بیشترین میزان انرژی است. این برچسب به شما کمک می کند که در هنگام خرید 

وسیله ای را انتخاب کنید که مصرف انرژی کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد. چطور از لوازم برقی به صورت بهینه استفاده کنیم؟

کم کردن هزینه ها با مراقبت از مصرف انرژی
شهروند|  ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی امری است که بارها در مورد آن شنیده ایم. در سال های اخیر به دلیل افزایش هزینه های مصرف انرژی، لزوم استفاده 
بهینه از وسایل برقی را  دوچندان کرده است. امروزه سبک زندگی خانواده ها نسبت به گذشته تغییر کرده و استفاده از وسایل برقی متنوع، بخش جدانشدنی 
زندگی روزمره شده است که با وجود آسان کردن کارها، هزینه های زیادی را برای مصرف کنندگان در پی دارد. هنگام خرید و استفاده از وسایل برقی باید به نکاتی 
توجه کرد. برای مثال هنگام خرید لوازم برقی حتما باید به برچسب های انرژی و نوع و اندازه وسیله متناسب با نیاز خود توجه کنید؛ همچنین در هنگام مصرف نیز 
باید به شیوه مصرف، نحوه راه اندازی و محل قرارگیری وسیله برقی دقت الزم را داشته باشید. بنابراین با انتخاب مناسب و استفاده درست از لوازم برقی خانگی و با 
رعایت کردن نکات ساده می توان به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی این وسایل و در نتیجه هزینه های تحمیل شده خود و اقتصاد خانواده صرفه جویی کرد. برای 
نیل به این مقصود، نیاز به اطالعات صحیح و مناسب است. در این مطلب سعی کرده ایم شما را با نکات ضروری در انتخاب صحیح و مصرف درست از وسایل برقی 

آشنا کنیم که خواندن آن خالی از لطف نیست. 

بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی ما مربوط به مصارف 
خانگی اســت که بخش زیادي از آن را مي تــوان بدون از 
دســت دادن رفاه معمولي، صرفه جویي کرد؛ لذا مدیریت 
مصرف برق در خانه و صرفه جویــي در مصرف انرژي ، باید 
مورد توجه جدي قرار گیرد. راهکارها اغلب موضوعات پیش 
پا افتاده اي است ولي مي تواند تاثیرات عمده به همراه داشته 
باشد. در زیر نکاتی را درباره نحوه صحیح استفاده از برخی 

لوازم برقی خانگی آورده ایم.

نکات مهم در استفاده از ماشین لباسشویی  
ماشین لباسشویی را باید همیشه با ظرفیت کامل به کار 
گرفت. هرچند بعضی از مدل هاي جدید داراي سیســتم 
کنترل آب و مصرف برق متناســب با مقدار لباس هاست، 
اما اســتفاده از ظرفیت کامل باصرفه تر است. براي لباس با 

آلودگي معمولي دماي۶۰درجه سانتیگراد کافي است.
۱- ظرفیت ماشین لباسشویی را متناسب با تعداد افراد 

خانواده انتخاب کنید.
۲- هنگام انتخاب و خرید توجه داشته  باشید که ماشین 
 لباسشویی به سیســتم خودکار تعیین مقدار مناسب آب 

به ازاي مقدار لباس مجهز باشد. 
۳- اســتفاده از آب گرم محل مســکونی برای ماشین 
لباسشــویی در کاهش مصرف انرژی بسیار مفید است؛ لذا 

از ماشین هاي لباسشویي که دو نوع ورودي آب 
دارند، استفاده کنید.

۴- بعضی از ماشین های لباسشویی به برنامه 
زمانی شــروع شست وشــو بعد از زمان اوج بار 
مجهزند. چنانچه ماشــین لباسشویي شما این 
امکان را ندارد برای آســیب  نزدن به دســتگاه و 
کمک به شبکه سعي کنید در ساعات غیر اوج بار 

از دستگاه استفاده کنید.
۵- از لباسشویی وقتی استفاده کنید که لباس 

کافی برای شستن داشته باشید.
۶- حتی االمکان به جای استفاده از خشک کن 

ماشین لباسشویی از هوای آزاد برای خشک کردن لباس ها 
استفاده کنید.

 
نکات مهم در استفاده بهینه از یخچال و فریزر

۱ – نگذارید یخچال و فریزر برفک داشته باشد و به طور 
مرتب آن را تمیز کنید.

۲ – یخچال را در دمای ۳ تا ۵ درجه ســانتیگراد تنظیم 
کنید.

۳- فریزر را در دمای ۱۵- تا ۱8- درجه سانتیگراد تنظیم 
کنید.

۴- به نوار درزگیر درِ یخچال دقت داشــته باشــید و در 
صورت لزوم آن را تعویض کنید.

۵- یخچال و فریزر را در فضایی دور از وســایل گرمایی و 
تابش نور خورشید قرار دهید.

۶- یخچــال و فریــزر را به گونــه ای در آشــپزخانه 
جایگزین کنید که حداقل ۲۰ ســانتیمتر با دیوار پشــت 
آن فاصله داشــته باشــد تــا امــکان گردش هوا باشــد.
7- غذاهــای گرم را داخــل یخچال نگذاریــد. پیش از 
قراردادن، آنها را به دمای کم رســانده سپس درون یخچال 

و فریزر بگذارید.
8- تا حد امکان در یخچــال را برای مدت طوالنی باز نگه 

ندارید. 

 توصیه های مدیریت مصرف برق 
در مصارف خانگی اولویتبندیوسایلموردنیاز

پيش از آن که تصميم به تهيه يک وسيله بگيريد، ابتدا 
بايد بدانيد به آن وسيله نياز جدی داريد يا نه. نخستين 
نکته قبل از انتخاب هر وسيله، توجيه خود در نياز به آن 

وسيله است.

پیشبینیبودجه
يکی از نکات مهم پيش از خريد وســايل برقی در نظر 
گرفتن بودجه الزم برای خريد است، البته توجه داشته 
باشيد تنها بودجه پيش بينی شده برای خريد يک وسيله 
برقی نمی تواند معيار مناسبی برای انتخاب باشد. ممکن 
است شما با هر بودجه ای بتوانيد وسيله برقی مورد نظر 
را تهيه کنيد، اما بايد توجه داشته باشيد که يک وسيله 
برقی با قيمت ارزان تر به احتمال زياد مصرف برق بيشتر 
و عمر مفيد کمتری خواهد داشــت، در نتيجه هزينه 

نگهداری و تعمير بيشتری نياز دارد.

توجهبهسیستمهایالکتریکیمحلسکونت
ممکن است وسيله برقی که تهيه 
کرده ايــد، با سيســتم الکتريکی 
موجود در محل ســکونت شــما 

همخوانی نداشته باشد. پيش از خريد وسيله اطمينان 
حاصل کنيد که سيستم های الکتريکی مانند کنتور، 
فيوز، سيم کشــی و حتی پريزهای موجود در محل، 
مناسب با وسيله برقی باشد، تا بتواند برق مورد نياز آن 

را تامين کند.

دارابودنظرفیتمناسببانیاز
از ديگر نکاتی که پيش از خريد بايد به آن توجه داشته 
باشيد، انتخاب صحيح وســيله برقی متناسب با نياز 
خانواده است. برای مثال بايد تعداد نفرات استفاده کننده 
از وسيله، تعداد دفعات استفاده در طول روز و فضايی که 

قرار است در آن استفاده شود را مدنظر قرار دهيد.

توجهبهنکاتایمنی
لوازم برقی با بدنــه فلزی معمــوال دارای جريان برق 
هســتند، برای جلوگيری از برق گرفتگی بايد وسيله 
مورد استفاده، دارای سيســتم اتصال به زمين )سيم 
ارت( باشــد، بنابراين الزم است در محل سکونت خود 
پريزهايــی کــه دارای اين 
سيستم هســتند را فراهم 

کنيد.

 نکات مهم 
در زمان مصرف وسایل برقی

محلمناسببرایاستقراروسیلهبرقی
قبل از استفاده و راه اندازی وسايل برقی مانند يخچال، 
کولر، تلويزيون، ماشين لباسشويی، آب گرم کن برقی و... 
بايد محلی  مناسب برای آنها در نظر بگيريد. زيرا عدم 
انتخاب محل مناسب می تواند موجب هدر رفتن انرژی 

و بازدهی کمتر وسيله شود. 
دقتدرراهاندازیصحیح

برای نصب وســايل برقی تازه خريداری شــده حتما 
از متخصصــان آن کمک بگيريد. نصــب و راه اندازی 
غيرصحيح وسيله عالوه  برخطرات احتمالی، بر ميزان 
مصرف برق، طول عمر مفيد وسيله و هزينه های تعمير 

و نگهداری آن تأثير می گذارد. 
استفادهصحیحازوسیلهبرقی

الگوی مناسب در استفاده از وسايل برقی بسيار ضروری 
است. زيرا شما با مصرف نادرست از وسايل، هزينه های 
زيادی را به خود  تحميل می کنيد. مصرف نادرست عمر 
وســيله را کوتاه کرده و موجب اتالف انرژی می شود. 
همچنين توصيه می شود در ساعات  اوج مصرف انرژی، 
وسايل برقی غيرضروری را خاموش کرده و از استفاده 

آن خودداری کنيد. 
نگهداریدرست

يکی از عوامل مهم تاثيرگذار بــر طول عمر، بازدهی و 
مصرف انرژی هر وســيله برقی و نگهداری درست آن 
است. در صورت نگهداری نامناسب از وسيله برقی عالوه 
بر خطرات غيرقابل پيش بينی، هزينه های ناشــی از 

مصرف يک وسيله معيوب نيز بر آن اضافه  خواهد شد. 
لوازمبرقیپرمصرفوکممصرف

در ايران استفاده از وسايل برقی متنوع بسيار گسترده 
است. برخی از وســايل برقی در گروه لوازم پرمصرف 
هستند که تأثير زيادی  در مصرف برق دارند. اين وسايل 
شامل يخچال- فريزر، کولر )آبی وگازی( و لوازم صوتی 
می شــود. در کنار اين گروه از وسايل، لوازم  برقی مانند 
ماشين لباسشويی و ساير لوازم برقی سهم کمتری در 

مصرف انرژی دارند. 
برخی از لوازم با توان باال مانند اتو و سشوار شايد انرژی 
کمی مصرف کنند، اما در ساعات اوج مصرف می توانند 

تأثير نامطلوبی بر  شبکه برق داشته باشند. 

موضوعاتی که پیش از انتخاب
 و خرید وسایل برقی باید به آنها توجه کنید


