Чи замислювались
ви, скільки в вашому
місті електростанцій?

у вас буває таке, що
просто забуваєте
вимкнути свтло,
перед вихідом з
кімнати?
Мабуть, це сама відома річ,
яка траплялась з кожним. Така
проста річ зберігає понад 5%
електроенергії

більша частина
електроенергії в
побутових ситуаціях
витрачається марно!
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Не часто ми задаємо собі таке
питання, отже, не
задумвались, як
електростанції забруднюють
повітря

Буклет розробив та виготовив учень
10-А класу Богулов Павло

БЕРЕЖИ ЕНЕРГІЮ.
ПІКЛУЙСЯ ПРО
ПРИРОДУ

ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ І ЯКНАЙБІЛЬША
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ - ОДНА З
ГОЛОВНИХ ЦІЛЕЙ НАШОГО ЧАСУ
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Теплові електростанції до сих пір
є одними з найвідомиших видів
отримання електроенергії.
Шкідливі викиди у повітря з
кожним роком погіршують
ситуацію з кліматом, що
призводить до збільшення
парникового ефекту і глобального
потепління.

- Автономне будинків
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Зберігання і економія цієї енергії
зменшить потребу у розширенні
будівництва нових електростанцій.

- Утеплення вікон
зменшує втрати т
епла у
приміщенні
- Сучасна техніка, така
як мультиварки і
скороварки, є у
більшості людей, і
могуть виконувати
багато функцій
одночасно.
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Замінити усі
лампи на LED
найпопулярніший
спосіб

УВАГА
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ЕЛЕТРОЕНЕРГІЮ
На жаль, велика частина
споживано ї звичайними
лампами енерг ї ( ~ 90%) йде на
вироблення тепла
СПРАВА В ТОМУ, ЩО

НА ВКЛЮЧЕННЯ
СВІТЛА ЙДЕ СТІЛЬКИ
ЕНЕРГІЇ, СКІЛЬКИ
ПРИ ПАЛАЮЧОМУ
СВІТЛІ СПАЛЮЄТЬСЯ
МЕНШЕ НІЖ ЗА
СЕКУНДУ

LED-ЛАМПИ ЗВИЧАЙНО НЕ
ДЕШЕВШІ ЗА ЗВИЧАЙНІ, АЛЕ
ВОНИ МОЖУТЬ ПРОСЛУЖИТИ
ДОВШЕ

Нов led-лампи можуть
працювати в д 20 000 до 100
000 годин
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ЗБЕРЕЖИ ЕНЕРГІЮ

В ЦЬОМУ
БУКЛЕТІ ВИ
ЗНАЙДЕТЕ
ІНФОРМАЦІЮ
ПРО ТЕ, ЯК
ЗБЕРЕГТИ
ЕНЕРГІЮ В
СУЧАСНОМУ
СВІТІ

проект Пилипенка Олексія

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ

4. Використовуйте сонячну енергію.
Сонячні батареї
працюють навіть у
похмуру погоду.

Бережіть енергію!!!

5. Готуйте на
лабкому вогні.
Вимикайте
комфорки трохи
раніше,
ніж їжа
буде готова.

6. Відрегулюйте яскравість монітора. Надмірно
яскравий монітор шкодить
не тільки зору, але й гаманцю.

1. Вікна з подвійним або
потрійним заскленням у
кілька разів зменшують
втрати тепла.

2.Режим роботи праски
і фена не повинен бути
максимальним.

Ополонський Іван 6(10)-А

3.Вчасно розморожуйте
холодильник

