1. Setmana de l'estalvi
energètic a la llar
La setmana de l’estalvi energètic és una proposta d’un exercici
pràctic, per tal d’avaluar el potencial d’estalvi energètic d’algunes
mesures de canvi d’hàbits (sense cost econòmic), a partir de la
seva implementació durant una setmana.
La intenció és poder comparar el consum energètic de la llar
durant una setmana abans d’implementar cap mesura, amb el
consum resultant una setmana després d’haver fet els canvis
d’hàbits.
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1.1. Comprovació dels consums energètics de partida
El primer pas és comprovar el consum energètic de la darrera setmana.
En el cas de l’electricitat, podeu fer-ho a partir del portal web de la companyia distribuïdora:
https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada
on es poden consultar les dades del comptador intel·ligent, i hi ha l’opció de consultar la darrera
setmana.
Per saber com fer el registre i com consultar les dades, podeu revisar la nostra
«Guia de consulta i interpretació del comptador intel·ligent» aquí.

En el cas que també vulgueu avaluar els estalvis en butà, gas natural, gasoil, biomassa o altres, haureu de
tenir-ho en compte una setmana abans de començar a implementar les mesures, per tal de calcular-ne el
consum aquella setmana, sigui a partir del comptador, nivell de depòsit, o el que tingueu a l’abast.
Per qualsevol dubte o aclariment al respecte, o si necessiteu ajuda per fer el procés, ens podeu contactar
a través del formulari web de l’enllaç que es mostra tot seguit, o bé al telèfon 620 120 417
http://www.menorcabiosfera.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=OFI
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1.2. Preparació prèvia
Per tal d’assegurar-vos de recordar les diferents
qüestions, us recomanem que us poseu algunes
notes per la casa, així com alguna alarma si fa falta.
Ja que es tracta de canviar hàbits, és fonamental
comptar amb la implicació de totes les persones que
habiten la llar. També pot ser motivador implicar els
més petits, si n’hi ha.
És important començar a implementar totes les
mesures el mateix dia a poder ser, ja que convé tenir
un dia de referència a partir del qual fer la
comparativa. En aquesta línia, també és important
anotar aquest dia, i posar-se algun avís per
comprovar quin ha estat el consum de la setmana el
dia que aquesta es
compleixi.

SETMANA DE L'ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR

2. Propostes de
canvis d’hàbits
A continuació es proposen una sèrie de canvis d’hàbits a
implementar a casa, que ens ajudaran a reduir el nostre consum
energètic sense minva del confort.
Les propostes que es fan són propostes de partida, que en la
majoria de casos donen lloc a un bon nivell de confort amb un
menor ús d’energia. No obstant, una vegada feta la prova durant
uns dies, es poden fer els reajustaments necessaris per adaptar-los
a les necessitats de cada llar.
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2.1. Aigua calenta
a) Ajusteu la temperatura de servei entre 40 i 50ºC, si la teníeu per damunt
d’aquestes temperatures.
b) Si teniu «termo» elèctric, normalment és suficient tenir-lo endollat unes 2
hores abans del primer ús del dia. Poseu-vos un avís per endollar-lo i
desendollar-lo cada dia. Si el primer ús del dia és a primera hora, podeu
endollar-lo abans d’anar a dormir i desendollar-lo quan us aixequeu. Una
opció més còmoda és instal·lar un programador, que normalment es poden
aconseguir per menys de 10€ a qualsevol ferreteria.
c) Assegureu-vos de no emprar aigua calenta si no és necessària. Avui en
dia, són habituals les aixetes monocomandament (palanca que es mou a
esquerra i dreta per regular la temperatura de sortida de l’aigua, i cap
amunt o avall per obrir més o menys el cabal de sortida). És important de
manera habitual tenir-les en la posició més a la dreta, que és l’aigua freda,
ja que en cas contrari, cada vegada que l’obrim estem barrejant aigua freda
i calenta, donant lloc a una despesa energètica que en la gran majoria de
casos resulta innecessària.
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2.2. Calefacció i aire condicionat
a) Ajusteu la temperatura de calefacció no més enllà dels 20-21ºC si esteu a
casa i màxim a 17ºC o apagada per la nit.
b) No ventileu més del necessari. En condicions normals,
amb 10-15 min n’hi ha prou.
c) Utilitzeu correctament la regulació: posar una temperatura més extrema
no fa que funcioni més ràpid. Els aparells que permeten regular una
temperatura de consigna, mesuren aquesta temperatura que els hi
definim per marcar quan s’han d’aturar. Si els hi posem una temperatura
més exigent, el que fem és que funcionin més temps per arribar a
temperatures que habitualment no són necessàries per al confort, no
que escalfin/refredin més de pressa.
d) Tanqueu les portes per ajustar les estances a condicionar.
e) A l’estiu, habitualment és suficient la ventilació natural o forçada
(ventilador) per a refrigerar, i suposa significativament menys consum
energètic que utilitzar l’aire condicionat.
f) Si empreu l’aire condicionat, ajusteu la temperatura de refrigeració com a
mínim a 25ºC.
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2.3. Frigorífic i congelador
a) Ajusteu la temperatura del frigorífic a 4 o 5ºC. Cada grau per davall
d’aquestes temperatures incrementa aproximadament un 7% el consum.
b) Ajusteu la temperatura del congelador no per davall de -18ºC. Cada grau
menys incrementa aproximadament un 7% el consum.
c) Minimitzeu el temps i les vegades d’obertura de les portes. Cada vegada
que l’obrim, perden fredor i han de consumir més energia per tal de
mantenir la temperatura definida.

2.4. Rentadora
a) Empreu programes a baixa temperatura, sempre que es pugui. La major
part del consum de la rentadora és per escalfar l’aigua. Rentar en fred pot
suposar estalvis entorn al 90%.
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2.5. Enllumenat
a) Aprofiteu la llum solar sempre que sigui suficient.
b) Apagueu els llums innecessaris.

2.6. Standby
a) Apagueu i desendolleu els aparells que no
hagueu d’utilitzar durant vàries hores. El mode
«standby» o «en espera» segueix consumint una
petita quantitat d’energia, que sumada i al llarg de
moltes hores
durant tot l’any, acaba per ser significativa.
b) Si en teniu, és útil utilitzar regletes de
desconnexió (multiplicador d’endolls amb botó per
a deixar-lo sense corrent) per fer més còmode el
procés.
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3. Comprovació
dels estalvis
Quan es compleixi la setmana des que vàreu implementar els canvis, torneu
comprovar quin ha estat el consum de la setmana i compareu-ho amb l’inicial per
veure quins estalvis heu obtingut. Si després multipliqueu els estalvis per les 52
setmanes de l’any, tindreu una idea de l’estalvi anual que podríeu aconseguir.
En el cas de l’electricitat, multiplicant-ho per 0,16 obtindreu l’import aproximat en
euros que us representarien aquests estalvis. També podeu mirar el preu concret de
la vostra factura, afegint-li l’impost elèctric (aproximadament un 5%) i l’IVA (21%).
Si ens voleu fer saber els vostres resultats o ens voleu fer algun comentari o
pregunta al respecte, ens ho podeu comunicar a través del formulari web:
http://www.menorcabiosfera.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=OFI
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