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الغاز والكھرباء
كيف تقرأ العداد
من المھم أن تقدم للشركة التي تزودك بالطاقة قراءة صحيحة للعدادات بشكل منتظم عوضا ً عن االعتماد على تقديراتھا.
لماذا من المھم أن تقرأ العدادات

اقلب الصفحة لقراءة نصائح عن توفير الطاقة

إذا لم تقرأ العداد بشكل منتظم فإن الشركة التي تزودك بالطاقة سترسل لك فواتير تقريبية .وھذا يعني أنك ربما تدفع أكثر أو أقل مما استھلكته من غاز
وكھرباء .إذا كنت تدفع أقل مما تستھلكه بكثير ولفترة طويلة فسينتھي بك الحال في أن تترتب عليك ديون للشركة يجب أن تدفعھا لھا الحقا ً .لم يعد
موظفو قراءة العدادات يأتون كثيراُ مثل قبل لذلك من األفضل لك أن تقرأ عداداتك بنفسك مرة كل شھر أو عندما تصلك فاتورتك.

التمييز بين عداد الغاز وعداد الكھرباء
من السھل الخلط بين العدادين ولكن يمكنك أن ترى األسالك الكھربائية ممتدة من
عداد الكھرباء ،بينما تخرج من عداد الغاز أنابيب وخراطيم أكثر ثخانة.

الكھرباء
يبين عداد الكھرباء كم استھلك البيت من الطاقة الكھربائية مقدرة بكيلو واط في
الساعة )ويرمز لھا برمز  .(kWhبعض العدادات القديمة فيھا خمسة أقراص
تشبه قرص الساعة )كما ھو موضح في الصورة أعلى اليسار( .كي تقرأ ھذا
النوع من العدادات ابدأ بالقرص الموجود في جھة اليسار ،حتى لو كان ترتيب
األقراص في عدادك مختلفا ً قليالً عما تراه في الصورة ھنا.

العداد مسبق الدفع
تظھر معلومات إضافية على
العداد مسبق الدفع .من أجل شرح
ھذا الرجاء االطالع على منشورنا
المتضمن للنصائح ،أو اتصل مع
الشركة التي تزودك بالطاقة والتي
سترسل لك بطاقة ،دليالً فيه
إرشادات حول استعمال عدادك
بالتحديد.

اكتب الرقم الذي م ّر به المؤشر لتوه ،وھو في ھذه الحالة المبينة أعاله صفر ) ،(0ثم انتقل إلى القرص الذي بعده .ھنا يبدو كأن المؤشر يدل على رقم
) (6لكن تذكر أننا نريد الرقم الذي تجاوزه المؤشر للتو إذاً ھو الرقم ) (5في ھذه الحالة .الرجاء أن تالحظ أن بعض األقراص في الصف تدور باتجاه

عقارب الساعة وبعضھا يدور عكس اتجاه عقارب الساعة.
في بعض األحيان قد يكون المؤشر فوق الرقم مباشرة وبالتالي يكون من الصعب معرفة ما إذا كان قد تجاوزه أم لم يصل إليه تماما ً بعد .في ھذه الحالة
انظر إلى القرص الموجود على يمينه ،إذا كان يبين رقما ً أعلى فإن المؤشر لم يتجاوز الرقم الذي يحوم فوقه .أما إذا كان القرص على اليمين يبين رقمأ ً
أقل فھذا يعني أنه قد تجاوزه.
إن القراءة الكاملة من ھذا العداد ھي  .05846عندما تقرأ عداد الكھرباء
يجب ان يكون لديك في النھاية رقم مؤلف من خمسة أعداد.
بعض عدادات الكھرباء تشبه عداد السيارة )الصورة في الوسط( وھذه
تسھل قراءتھا ،ومثلما ذكرنا من قبل في حال وجود عدد في المنتصف
انظر إلى العدد الموجود على يمينه كي تقرر القراءة األصح .تجاھل أية
أرقام حمراء .إن قراءة ھذا العداد ھي .17319

عداد الغاز

)عداد رقمي( للكھرباء

)عداد قرص( للكھرباء

الغاز
إن وحدة قياس الكھرباء ھي كيلو واط بينما يُقاس الغاز بالمتر المكعب أو
القدم المكعب )كما في الصورة أعاله( .الوحدة المستخدمة في فواتير الغاز
ھي المتر المكعب م) 3ومن ثم تحولھا إلى كيلو واط( ولكن يجب أن تشرح
كيف تم تحويلھا من المتر المكعب إذا كانت ھي الوحدة التي يستعملھا
عدادك .الرجاء أن تطلع على المنشور اآلخر في ھذه السلسلة والمسمى :
"قراءة فاتورة الغاز" .Reading your gas bill/
ومن جديد كي تقرأ العداد يجب أن تبدأ من اليسار وتقرأ الرقم الذي م ّر
المؤشر به للتو .ويمكنك أن تعرف ما إذا تجاوزه المؤشر أم ال من خالل
النظر إلى القرص الذي يليه .إن القراءة في العداد أعاله ھي .7120
عندما تقرأ عداد الغاز يجب ان يكون لديك في النھاية رقم مؤلف من أربعة
أعداد.
اقلب الصفحة لقراءة نصائح عن توفير الطاقة
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نصائح من أجل تخفيض
فواتير الطاقة

تخلص من تيارات الھواء .ثبت عند الباب
األمامي وسائد أو حشوات تمنع تسرب الھواء
وضعھا كذلك على فتحة البريد وفتحات المفاتيح.
بحلول المساء أغلق الستائر لتحافظ على
الحرارة.

احرص أن يكون باب الفرن مغلقا ً قدر اإلمكان ،ففي كل مرة
تفتحه يتسرب تقريبا ً ربع الحرارة.

عندما تغلي الماء امآل الغالية أو االبريق بالمقدار الذي تريد
استخدامه فقط وال غير )لكن احرص أن تغمر القاعدة المعدنية
في األسفل(.

جفف ثيابك في الشمس وامنح مجففة الثياب
لديك إجازة .إن الثياب التي تجف في الشمس
تنتعش ،كما يوجد أيام مناسبة لتجفيف الثياب
حتى في فصل الشتاء.
يتم طھي الطعام في الفرن بشكل أسرع عندما يتدفق الھواء
داخله بحرية ،لذلك ال تضع ورق األلمنيوم على رف الفرن.
ا تترك ھاتفك في الشحن كل الليل .يحتاج الھاتف إلى ثالث
ساعات فقط .حاول أيضا ً أال تترك التلفزيون وغيره من
األجھزة الكھربائية متصلة بالكھرباء.
قم بتذويب الثلج بشكل منتظم من الفريزر كي يعمل بشكل أكثر
فعالية.
كمبيوترك جديد؟ تذكر أن الالب توب يستھلك طاقة أقل بحوالي
 %85من كمبيوتر مكتب جديد.
علّم أطفالك منذ الصغر وشجعھم على أن
يطفئوا األضواء وأية ألعاب كھربائية ال
يستعملونھا .سيتعلمون توفير الطاقة
عما قريب.

ھل ستشتري تلفزيون جديد ،أوغسالة أو جالية
صحون جديدة؟ ابحث عن شعار توفير الطاقة
التاليEnergy Saving Trust :
”“recommendedوتذكر أنه كلما كان
التلفزيون أكبر كلما استھلك طاقة أكثر.
التخفيف ظريف :استخدم األزرار التي تخفف من حدة الضوء
وبذلك تخفض من مقدار الطاقة المستھلكة إلضاءة غرفتك.
اجمع كمية كافية من الثياب لتمأل غسالتك قبل أن تشغلھا :لو
شغلّت الغسالة مرتين ،تكون فيھا نصف ممتلئة في كل مرة فإنك
ستستھلك طاقة وماء أكثر من تشغيل الغسالة مرة واحدة تكون
فيھا ممتلئة بشكل كامل.
استمتع بنوم عميق :تأكد أن كل األضواء
واألنوار مطفأة عندما تخلد إلى النوم أو استعمل
ضوءاً ليليا ً طاقته خفيفة إذا كان وال بد أن تترك
ضوءاً شاعالً في الليل.
اخفض حرارة التدفئة عندك بدرجة واحدة فقط :ستشعر بالكاد
بالفرق في الحرارة لكن ھذا سيؤثر بشكل كبير على فاتورة
التدفئة.

