
  

ÁRAM 

„A hősugárzó rengeteget 

fogyaszt, most kiszámoltam, a téli 

kiegészítő fűtés emiatt több 

10.000 Ft.” 

„Az EON infóba olvastam, hogy a bekapcsolva felejtett 

mosogatógép a mosási fogyasztásnak kb. 70%-át 

fogyasztja. Ez megdöbbentett, mert miután a gép nem jelez 

a munka befejezéséről, ezért gyakran marad bekapcsolt 

Állapotban.” 

„Az A++-os mosógépünk kikapcsolt, de 

bedugott állapotában is fogyaszt némi 

áramot (egy évre vetítve kb. 7 kWh-t).” 

„A nyomtató színeset nyomtatva valamivel több 

energiát fogyaszt mint fekete-fehéret nyomtatva.” 

„Nagyon magas volt a lakásunkban a 
páratartalom és penészesedés miatt 

kénytelenek voltunk elektromos 
párátlanítót venni, ami napi 2 kWh-t 

fogyaszt, 3,5x annyit, mint a 
hűtőnk!!!!” 

Mélyhűtőnket nem lehet szabályozni, és a 

hűtőhőmérős mérés során kiderült hogy -30 

fok van benne :( 



 

Gázfogyasztás tesztelése:  

1. munkanap: egész nap őrláng+ este igény 
szerint felcsavarva a konvektor igény szerinti 
szobákban (max. 3. fokozat a 8-ból): 0,88 
köbméter fogyasztás.  

2. munkanap: csak őrláng egész nap este és éjjel: 
0,122 köbméter fogyasztás (enyhe nap, nem 
fáztunk). 

3. hétvége (1 nap): otthon tartózkodtunk, 
nagyrészt őrláng, de néha napközben is 
felcsavartuk (este is): 3,5 köbméter fogyasztás. 

Vízfogyasztás tesztelése:  

3 perces zuhany (anya): 0,010 köbméter 

(0,0033/perc); 5 perces zuhany (gyermek): 0,038 

köbméter (0,0076/perc); 8 perces zuhany (anya): 

0,04 köbméter (0,005/perc).  

A tanulság természetesen egyértelmű, de így 

megmérve "kézzelfogható": a zuhanyzás hossza az 

egy dolog, de mellette sokat nyom a latba, hogy 

milyen erős a vízsugár.... 

Idén télen elfagyott a vízvezeték, 

mert a garázsban futó része nincs 

szigetelve - nem gondoltam, hogy a 

garázsban is ilyen hideg van. 

Egyszeri szigeteléssel sok vizet 

tudnánk megspórolni hosszú távon. 

Nyáron, mikor nem volt gáz, a napkollektor 

miatt nem volt gond a meleg vízzel - se 

fürdéshez, se mosogatáshoz... csak főzni nem 

tudtam. (Sütni igen, mert az villanyos.) 

VÍZ 
 & 

GÁZ 

3-4 évvel ezelőtti 

tapasztalatainkra alapozva, 

ha idén fával fűtöttünk volna, 

a drágább tüzifaár miatt egy 

kicsivel többe kerülne a fűtési 

szezon. 



 

Jó, hogy megmértük először életünkben a fagyasztó hőmérsékletét: 

-15 fok volt. Ez az "irodalom" szerint jó érték. A fagyasztó kb. 

80%-ban van tele, a fokozatmentes hőfokszabályozója pedig picit 

magasabban van, mint a középállás. Ugyanez mondható el a 

hűtőről is, általában 80%-os "töltöttség" mellett a fokozatmentes 

hőfokszabályozó középső állása mellett is 5-6 fok van benne. 

Azaz mindkettőt bőven elég így működtetni, nem kell feljebb 

csavarni a teljesítményt. 10 éves 2 kompresszoros hűtő-

fagyasztóról beszélünk, ami akkoriban 'A' kategóriás volt. 

A nemrég vásárolt 

mélyhűtő nagyon 

keveset fogyaszt. 

A hajszárítónknak 3 

fokozata van: a 3. 

fokozathoz képest a 2. 

fokozat fele annyi 

energiát fogyaszt, az 1. 

fokozat pedig a 2. 

fokozat energiájának 

felét. Nem gondoltam, 

hogy ekkora különbség 

lehet az egyes fokozatok 

között. 

Miután 

vízkőtelenítettük a 
villanybojlert sokat 
csökkent az éjszakai 
áram fogyasztásunk. 

HURRÁ!! 
A jóval hidegebb tél 

ellenére csupán 10%-al 

több gázt 

fogyasztottunk a 

januári időszakban, az 

előző évhez képest. 


