
A közösen kiválasztott mérés részletezése:

“Mérjük le minden családban, hogy a leghosszabb hajú ember mennyi energiát használ egy 
hajszárítás alkalmával.”


Nagy: hajhossz: kb. 60cm 

Évek óta nem használ hajszárítót, kíváncsiságból mérte le, hogy mennyit fogyasztana, hogyha 
használná.


“Törülközőbe tekertem kb fél óráig és utána szárítottam kb 10 percig, közepes es alacsony 
hőfokon, legmagasabb fokozaton. A fogyasztás így 0,109 lett.”


Hojtsy: hajhossz: kb. 12 cm 

“Alapból nullát is írhatnék a táblázatba, mert sok esetben igaz, hogy törölközőbe csavarom a 
hajam, aztán tetra kifogóba és várom, hogy megszáradjon magától.

Ha nem érek rá ennyire, akkor jön a B terv: ha időm engedi, akkor törülközős törlés után jön a 
tetra kifogó (nagyon jó nedvszívó képességű) 5-15 percig és utána szárítok hajat. Így ilyen számok 
jöttek ki:


1. teljesítmény: 1252 W, idő: 48 mp, fogyasztás: 0,016 kWh


Lemértem azt is, milyen eredmények jönnek ki akkor, ha csak sima törülközős törlés után szárítok 
hajat (ahogy régen tettem):


2. teljesítmény: 1252 W, idő: 2:18, fogyasztás: 0,048 kWh


Tekintve, hogy általában 2-3 naponta kell hajat mosnom, a havi fogyasztás a korábbi, 2-es 
pontban leírt módszerrel számolva 0,48 – 0,72 kWh.

Múlt hónapban a fogyasztás 272 kWh volt. Ehhez képest ez elenyésző. Hosszabb haj esetében 
azonban már érezhetőbb lehet a megtakarítás és amúgy is: Sok kicsi sokra megy!”


Babják: hajhossz: kb. 30-35 cm 

“Átlagosan 3-4 naponta mosok hajat, hajmosás után törölközőbe tekerem a hajamat és így félig 
meg is szárítom. Ezután mértem a következő adatokat: hajszárítási idő 1 perc 12 mp, hajszárító 
legmagasabb fokozatát használom, ez 1621 W, fogyasztás: 0,032 kWh.”


Gerevich-Forró: hajhossz: 45-50 cm  

“Átlagosan 3-4 naponta mosok hajat, hajmosás után törölközőbe csavarva szárítom 20-25 percig. 
Ezután a következőket mértem: hajszárítási idő: 5 perc 14 mp, a hajszárító legkisebb és közepes 
fokozatát használom, ez 160-490 W, fogyasztás: 0,054 kWh.”


Miklós: hajhossz: 32 cm 

Fogyasztás: 0,03 kWh, teljesítmény: 720 W, idő: 2-3 perc (hetente 1-2 alkalommal).


Karácsonyi-Bulkai: hajhossz: 20 cm


Hajszárítás ideje: 20-25 perc (alacsony fokozaton), fogyasztás: 0,1 kWh.
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