Kom lyst igennem den mørke tid
Vi er midt i den mørke og kolde vintertid, og det er typisk nu, vi har det højeste
strømforbrug. For selvfølgelig bruger vi mere lys i de mørke vinteraftener, vi hygger
med julebelysning i december og vi tilbringer mere tid indendørs om vinteren end
om sommeren. Men kan man komme igennem vinteren uden at elmåleren løber
løbsk? Vi har samlet et par gode råd til at nedsætte strømforbruget.
LED-pærer er en lys idé
LED-pærer er en energirigtig lyskilde, fordi strømforbruget er meget lavt i forhold til
andre lyskilder. En 3-5W LED-pære kan for eksempel sagtens erstatte en 35W
halogenpære. Der udvikles hele tiden nye LED-pærer og farvegengivelsen bliver
bedre og bedre. Så når du skal skifte en pære eller købe en lyskæde, er det en god
idé at se om der findes en LED-udgave. Udendørs er det også en fordel at anvende
LED, for i modsætning til sparepæren tænder LED-pæren og lyser for fuld styrke, så
snart der bliver tændt for kontakten – også i koldt vejr.
Dyre julegaver – for dem du har kær!
December er højsæson for indkøb af elektronik. Ikke mindst i
form af julegaver, men du risikerer at gøre modtageren en
bjørnetjeneste, hvis du ikke tjekker strømforbruget på de
elektriske apparater. Det kan nemlig variere rigtig meget, og
så kan en julegave pludselig blive rigtig dyr – for modtageren!
Når du køber TV og computerskærme, kan du tjekke
energiforbruget i forretningen. Her skal du gå efter de
A-mærkede produkter, der har det laveste strømforbrug. Kan
du ikke finde det elektronik, du er ude efter, med lavt strømforbrug, kan du i stedet
vælge at give en spareskinne eller en fjernbetjent strømafbryder med i julegaven.
Spareskinnen slukker for standby-forbruget på DVD-afspillere, spillekonsoller
surroundsound-anlæg, og hvad der ellers måtte være tilsluttet, når du slukker TV’et.
Med en fjernbetjent strømafbryder behøver du ikke slukke for strømmen på
stikkontakten, men kan nøjes med at bruge en fjernbetjening.
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