ANNONS

Energiskola Del 5

Hur långt räcker en kWh?
El-apparat
Dammsugare
Hårtork
Glödlampa
LED-lampa
Kaffebryggare
Mikrovågsugn
Led-tv (42”)
Spelkonsol

Effekt (W)
700 W
2 000 W
40 W
4W
1 500 W
900 W
60 W
90 W

Tid / antal
1 tim och 26 min
30 min
25 tim
250 tim
ca 67 koppar kaffe
1 tim och 7 min
17 tim
11 tim

Energibesparande åtgärder
Då elpriserna i världen ökar är det ingen dum idé att se
över sin uppvärmning och mängden hushållsel man gör
av med. I del 5 av Energiskolan tipsar Kinnekulle Energi
om energibesparade åtgärder som man själv kan påverka.

Att byta ut glödlampor till ledlampor är ett annat bra råd.
– Det gör stor skillnad, säger Erik som även vill tipsa om att använda snålspolande duschmunstycke samt att sänka värmen inomhus.
– Självklart ska man inte behöva frysa men minskar man en grad inomhus
kan man sänka energiförbrukningen med hela 5 procent.

Till en början klargör vi vad som ingår i kategorin hushållsel.
– Det är enkelt uttryckt alla apparater du pluggar in i dina eluttag och som
inte används till uppvärmning av bostaden eller varmvatten, säger Magnus
Hidevik, affärsområdeschef.
Utöver uppvärmningen är ofta gamla vitvaror riktiga energibovar.
– Att byta ut kyl och frys kan till och med halvera energiåtgången. Det är
något man kan se över för att kunna minska på konstnaderna. Man bör också
tänka på att ha dem rätt inställda (ofta rekommenderas +5 grader i kylen och
-18 grader i frysen) samt komma ihåg att använda energiprogrammen/ecoprogrammen på tvättmaskiner och torktumlare, säger Erik Bohman, marknadskommunikatör.
Står man i kast med att byta vitvaror bör man tänka på att energimärkningen numera är förnyad och att de produkter som för ett år sedan hade märkningen AAA+++ nu har hoppat ner till ett E.
– De har klassats om efter nya kriterier. Det betyder inte att de som nu är
märkta med ett E är sämre än tidigare. De har bara fått ny märkning för att ge
plats för ännu mer energismarta vitvaror framöver.

En lite större åtgärd man själv kan göra är att se över värmesystemet i huset. Exempelvis genom att installera en luftvärmepump.
– En luftvärmepump är en bra energibesparing på lång sikt som löpande
sänker dina energikostnader till en förhållandevis låg investering. Redan efter
några år kan investeringen vara återbetald, säger Erik.
Hur mycket man sparar varierar, beroende på vad man har för uppvärmningssystem i grunden, geografiskt läge, elpris, planlösning, boarea samt luftvärmepumpens kapacitet.
– Det är viktigt att tänka på att en luftvärmepump är ett komplement till
övrig uppvärmning men det är väldigt effektivt, säger Erik.
Är man intresserad kommer Kinnekulle Energi anordna en
demodag torsdagen den 7 april i Elon-butiken i Götene.
– Då är alla varmt välkomna att besöka oss och prata om luftvärmepumpar,
energimärkning på vitvaror, laddboxar och solceller med mera.

Erik Bohman, marknadskommunikatör, och Sara Kronkvist, butikschef, samtalar om
den nya energimärkningen av vitvaror.

Besök oss gärna!

En nyhet som ligger i pipeline är timvärdesbaserat elpris. Det innebär att då
elpriserna är olika under dygnets alla timmar kan man genom timvärdesbaserat elpris själv avgöra när man vill nyttja elen. Exempelvis köra dismaskin och
tvättmaskin på natten när elen är billigare i stället för direkt efter jobbet när
den är dyrare. Detta gäller endast kunder med rörligt elpris.
– Projektet testas just nu av oss och vi hoppas kunna erbjuda våra kunder
denna möjlighet inom kort, säger Magnus som även vill poängtera att Kinnekulle Energi inte är certifierade energirådgivare men att man med ovanstående tips kan göra mycket för att hålla nere sina elkostnader.
I nästa vecka går vi igenom hur fiber fungerar och hur en installation går till.
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