Afliv standby-myten!!
Der florerer i dag en myte om, at det kan være skadeligt for f.eks. tv og
computer, at man slukker for strømmen til dem – at de har bedst af at stå på
standby. Men det passer ikke. Det er bare en myte.
Agenda Centeret har henvendt sig til både B&O, Philips, JVC, Samsung, Sony,
Canon, Acer, HP og Denver og fra alle steder er svaret entydigt: Vores produkter kan
tåle, at man slukker helt for strømmen – hos Samsung siger de endda, at deres
apparater ligefrem har godt af det! Det skader altså ikke apparaterne at slukke for
strømmen. På nogle enkelte apparater kan det være uhensigtsmæssigt, hvis
indstillingerne ryger, når strømmen bliver taget, eller hvis man har sat DVD’en til at
optage mens man ikke er hjemme - men det skader ikke apparaterne.
Der er derfor ikke længere nogen god undskyldning for ikke at slukke på kontakten,
når tv’et eller computeren ikke er i brug.
For at man nemt kan slukke for alle de apparater (DVD, video, printer, scanner mv.),
man har i forbindelse med sit tv eller sin computer, kan man anskaffe sig en
”afbryder-stikdåse” med nok antal udtræk til alle apparater.

Hvis man har svært ved at huske at slukke på kontakten eller kontakten sidder et
besværligt sted, er det i stedet en god ide at købe en spareskinne til tv eller til
computer. Især hvis man har mange apparater tilknyttet henholdsvis tv eller computer
er det en god løsning. Spareskinnerne virker på den måde, at når man slukker for
computeren eller tv’et, så bliver der automatisk slukket for alt det, der er koblet til
skinnen. (Dog bliver strømmen til tv eller computer ikke taget, hvorfor man stadig
skal slukke på stikkontakten, hvis man gerne vil af med hele standbyforbruget).
Hvad der passer en bedst, er individuelt, men der er ingen tvivl om, at der er mange
penge og CO2 udledning at spare for de fleste af os, uanset hvilken løsning der
vælges.
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