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1. და ზო გეთ ენერ გია და ფი ნან სე ბი

1970 ია ნი წლე ბის ენერ გე ტი კულ მა კრი ზის მა და ა ფიქ რა მსოფ ლიო 
იმა ზე, თუ რა გზით უნდა გან ვი თა რე ბუ ლი ყო ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი 
რა თა, მსგავ სი კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცია შემ დგომ ში აღარ გან მე ო რე ბუ
ლი ყო. 

ამ პე რი ოდ ში, ფი ზი კოს მა ამო რი ლო ვინ სმა გა მო აქ ვეყ ნა პუბ ლი კა
ცი ა, რო მელ შიც მო ცე მუ ლი იყო იდეა – სულ უფ რო და უფ რო მზარ
დი ენერ გე ტი კუ ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად არა მარ ტო 
ენერ გე ტი კუ ლი ობი ექ ტე ბის სიმ ძლავ რე ე ბის ზრდა უნ და გა ნხი ლუ ლი ყო, 
არა მედ ენერ გო რე სუ რებ ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის ეფექ ტუ რი მარ თვაც. 

ამ პე რი ო დი დან დღემ დე ჩა ტარ და არა ერ თი კვლე ვა და შე მუ შავ და 
მრა ვა ლი მე თო დო ლო გი ა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს ენერ გო ე ფექ ტუ რო
ბის განვითარებას.

სა ბი ნაო სექ ტორ ში ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბა ანუ ენერ გი ის და ზოგ ვა 
არის იმ ღო ნის ძი ე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბაც სა
შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის ენერ გი ის მოხ მა რე ბით შე
ვი ნარ ჩუ ნოთ ან გა ვა უმ ჯო ბე სოთ საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ავ ღნიშ ნოთ, რომ ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბა თქვენს საცხ ოვ რე ბელ ში არ ნიშ ნავს მხო ლოდ კომ ფორ ტის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას, ეს თქვე ნი გა და სა ხა დე ბი სა და გა რე მო ზე მავ ნე ზე
მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა ცა ა. დღეს დღე ო ბით ენერ გე ტი კულ რე სურ სებ
ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბის ზრდას თან ერ თად მა თი ფა სე ბიც გა ნუწყ ვე ტ ლად 
იზ რდე ბა. თი თო ე უ ლი ოჯა ხის და ნა ხარ ჯე ბი ენერ გე ტი კულ უზ რუნ
ველ ყო ფა ზე, მო მა ვალ შიც ზრდის ტენ დენ ცი ას შე ი ნარ ჩუ ნებს და მძი მე 
ტვირ თად და აწ ვე ბა ოჯა ხის ბი უ ჯეტს.

თქვენს საცხ ოვ რის ში ენერ გე ტი კუ ლი და შე სა ბა მი სად ეკო ნო მი კუ
რი და ზოგ ვე ბის მი საღ წე ვად უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ჭი როა შემ დე გი 
სა ხის დაკ ვირ ვე ბის (ე ნერ გო აუ დი ტის) ჩა ტა რე ბა: 
•	 და ათ ვა ლი ე რეთ თქვე ნი სახ ლის კედ ლე ბი, ფან ჯრე ბი, კა რე ბი. 

და აკ ვირ დით და ზი ა ნე ბებს, ღი ო ბებს სა ი და ნაც შე საძ ლე ბე ლია 
სით ბოს გა დი ნე ბა ან და ცი ვი ჰა ე რის შე მოს ვლა;
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•	 შე ის წავ ლეთ თქვე ნი ბი ნა( სახ ლი), და ად გი ნეთ სად უფ რო მეტ 
ენერ გი ას მო იხ მართ: სა სა დი ლო ოთახ ში, სამ ზა რე უ ლო ში, 
საძინებელში თუ გარე გა ნა თე ბი სთ ვის ; 

•	 და აკ ვირ დით რო გო რი გა ნა თე ბის სის ტე მე ბი გაქვთ;
•	 რო გო რი გა მათ ბობ ლე ბი გაქვთ, რა რა ო დე ნო ბის შე შა, გა ზი, 

ელექ ტრო ე ნერ გია ან სხვა რე სურ სი გე ხარ ჯე ბათ გათ ბო ბი სათ
ვის;

•	 და ით ვა ლეთ თქვე ნი ბი უ ჯე ტი და გა მო ი ან გა რი შეთ, და ახ ლო ე
ბით რა თან ხა გე ხარ ჯე ბათ გა და სა ხა დებ ზე. 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ ეს ბროშურა დაგეხ მა რე ბათ გა არ კვი ოთ თუ რო
მე ლი  ენერგოეფექტური ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვით შეს ძლებთ ენერ
გი ისა და შე სა ბა მი სად ოჯა ხის ბი უ ჯე ტის და ზოგ ვას. 

2. თბუ რი და ნა კარ გე ბი თქვენს სახ ლში

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი და კერ ძო შე ნო ბე ბი 
უმე ტე სად საბ ჭო თა პე რი ოდ შია აშე ნე ბუ ლი. რო დე საც, ენერ გი ის და ბა
ლი ფა სის გა მო იგ ნო რი რე ბუ ლი იყო კონ სტრუქ ცი ე ბის სით ბო დამ ცა ვი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი. ასე თი შე ნო ბე ბის გათ ბო ბა კი დი დი რა ო დე ნო ბით ენერ
გი ის და ნა ხარჯს მო ითხ ოვს. 

ხში რად შე ნო ბე ბის უმე ტე სო ბას და ზი ა ნე ბუ ლი აქვს შე მომ ზღუ დი კონ
სტრუქ ცი ე ბი (სა ხუ რა ვი, ფან ჯრე ბი, კედ ლე ბი, ია ტა კი და ა.შ.). ჩა მოთ ვლი
ლი და ზი ა ნე ბე ბი კი ენერ გი ის დი დი და ნა კარ გე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი ა. 

ენერ გო ე ფექ ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვა უნ და და ვიწყ ოთ ზე
მო აღ ნიშ ნუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის აღ მოფ ხვრით, რა თა ზამ თარ ში ნაკ ლე
ბი თბუ რი და ნა კარ გე ბი გვქონ დეს. რო გორც წე სი, სით ბო ძი რი თა

დად ფან ჯრე ბი დან, კა რე ბი დან, სხვე ნი დან 
და და უთ ბუ ნე ბე ლი ია ტა კი დან იკარ გე ბა. 
ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ სუ რათ ზე თვალ
ნათ ლივ სჩანს კარ ფან ჯრე ბი დან თბუ რი 
და ნა კარ გე ბი. ამის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ ინ
ფრა წი თელ სხი ვებ ზე (ინ ფრა წი თე ლი გა
მოს ხი ვე ბის სა შუ ა ლე ბით, შე საძ ლე ბე ლია 
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თბუ რი და ნა კარ გე ბი სა და თბო ი ზო ლა ცი ის 
დე ფექ ტე ბის აღ მო ჩე ნა) მო მუ შა ვე თერ მოგ
რა ფით გა და ღე ბუ ლი სუ რა თი გა მოდ გე ბა. 
სუ რათ ზე თეთ რი, ყვი თე ლი და წი თე ლი ფე
რე ბი სით ბოს და ნა კარ გი ა. წი თე ლი ფე რი 
გვიჩ ვე ნებს იმ არე ალს სა დაც ყვე ლა ზე მე
ტი რა ო დე ნო ბის სით ბო იკარ გე ბა.

3. დათ ბუ ნე ბა- თბო ი ზო ლა ცია და ჰა ე რის ნა კა დის 
გა დი ნე ბის შე ჩე რე ბა

თქვენს სახ ლში ენერ გო  და ნა კარ გე ბის ანუ ჰა ე რის ნა კა დის გა დი ნე
ბის ძი რი თა დი კვან ძე ბი, რო მელ ზეც უნ და გა ა მახ ვი ლოთ ყუ რადღ ე ბა 
ბი ნის /სახ ლის დათ ვა ლი ე რე ბი სას, არი ან:

1. კედ ლე ბი 2 ფან ჯრე ბი; 3 კა რე ბი ; 4 ჭე რი; 5 საკ ვა მუ რე ბი; 6. ია ტა კი;
გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი:

1. კედ ლე ბი
შე ნო ბის კარ კა სის თბო ი ზო ლა ცია ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო

ნის ძი ე ბა ა. შე ნო ბის დათ ბუ ნე ბის ანუ თბო ი ზო ლა ცი ის დროს უნ და გა
ვით ვა ლის წი ნოთ შე ნო ბის დი ზა ი ნი, კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, ენერ გი ის 
გა და სა ხა დე ბი და სა კუ თა რი ბი უ ჯე ტი.

გახ სოვ დეთ, რომ კე დელ ში არ სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ბზა რი თბო და ნა
კარ გე ბის კე რა ა, რაც აი სა ხე ბა თქვენს მი ერ მოხ მა რე ბულ ენერ გი ის რა
ო დე ნო ბა ზე და სა ბო ლოო ჯამ ში, ოჯა ხის ბი უ ჯეტ ზე.

კედ ლე ბის დათ ბუ ნე ბა ხდე ბა ისე თი თბო სა ი ზო ლა ციო მა სა ლე ბით, 
რო გო რი ცა ა: პე ნოპ ლას ტი, მი ნე რა ლუ რი და შუ შის ბამ ბა და სხვა.

კედლის  თბო სა ი ზო ლა ციო მა სა ლას ჭრიან ისე, რომ მისი სი მაღ ლე არ 
უნ და აღე მა ტე ბო დეს 1 მეტრს. იზო ლა ცია მჭიდ როდ მაგ რდე ბა კედ ლის ზე
და პირ ზე და შემ დგომ ში თა ბა შირ მუ ყა ოს ან დაპ რე სი ლი ნა ხერ ხის ფი ლე ბით 
მო პირ კეთ დე ბა.

კედ ლე ბის დათ ბუ ნე ბა ეფექ ტუ რი და ამავ დრო უ ლად ძვი რადღ ი რე ბუ
ლი ღო ნის ძი ე ბა ა, მაგ რამ კედ ლე ბის თბო ი ზო ლა ცია სა სურ ველ შე დეგს 
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ვერ მოგ ვცემს, თუ შე ნო ბას აქვს კარ ფან ჯრი ს დე ფექ ტე ბი, ია ტა კი და ჭე
რი არ არის დათ ბუ ნე ბუ ლი, და ხდე ბა ჰა ე რის ნა კა დის მუდ მი ვად გა დი ნე ბა.

2. ფან ჯრე ბი და კა რე ბი
ფან ჯრე ბი დან და კა რე ბი დან სით ბოს გა დი ნე ბის მო ნაკ ვე თე ბის მარ

ტი ვად დად გე ნა შე საძ ლე ბე ლია ან თე ბუ ლი სან თლის მეშ ვე ო ბით. ქა რი
ან ამინ დში და ხუ რულ კარ თან ან ფან ჯა რას თან ჩარ ჩო ე ბის გას წვრივ 
რომ გა ა ტა როთ ან თე ბუ ლი სან თე ლი, ალის რხე ვა გაჩ ვე ნებთ ორ პი რი 
ქა რის ად გი ლებს. ცი ვი ჰა ე რის შე მო დი ნე ბა ფან ჯრე ბის ჩარ ჩო ებ სა და 
კე დელს შო რის არ სე ბუ ლი ღრე ჩო ე ბი დან, ასე ვე ჩარ ჩოს შუ შას თან შე
ერ თე ბის ად გი ლი დან ხე ლის მი დე ბი თაც შე გიძ ლი ათ იგ რძნოთ. 

კა რე ბი და ზი ა ნე ბუ ლი ჩარ ჩო თი, ისე ვე რო გორც ფან ჯრე ბი, მი უ თი
თებს სით ბოს გა დი ნე ბა ზე თქვე ნი სახ ლი დან.

სით ბოს გა დი ნე ბის აღ მოფ ხვრა შე საძ ლე ბე ლია მცი რე ღი რე ბუ ლე
ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით. იხი ლეთ მე4 თა ვი.

3. ჭე რი;
თუ კი ჭე რი ან სხვენი არ არის თბო ი ზო ლი რე ბუ ლი, მა შინ თქვე ნი სახ

ლი დან ხდე ბა სით ბოს გა დი ნე ბა. სით ბოს გა დი ნე ბის შე სა კა ვებ ლად მნიშ
ვნე ლო ვა ნია სხვე ნის ია ტა კი სა და სა ხუ რა ვის ზე და პი რის დათ ბუ ნე ბა.

სხვე ნი ა ნი გა და ხურ ვის თბო სა ი ზო ლა ცი ოდ გა მო ი ყე ნე ბა სა ქარ თვე
ლოს ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი, ხვა დას ხვა ტი პის მა სა ლე ბი: ცე ლუ ლო ზა, მი
ნე რა ლუ რი ბამ ბა, შუ შის ბამ ბა და სხვა. აგ რეთ ვე და საყ რე ლი და მათ ბუ
ნე ბე ლი მა სა ლა, მა გა ლი თად პემ ზა, კე რამ ზი ტუ ლი ხრე ში. 

მი ნე რა ლუ რი ან მი ნის ბამ ბის სა გე ბი შე გიძ ლი ათ თქვენ თვი თონ და
ა გოთ, მი სი სის ქე არა ნაკ ლებ 20 სმი სა უნ და იყოს და ზე მო დან უნ და 
გა უ კე თოთ დამ ცვე ლი შრე, მა გა ლი თად — კი ლი ტი (ფოლ გა).

და საყ რე ლი და მათ ბუ ნებ ლის სის ქე 25 სმ აღ წევს. გა რე კედ ლე ბის 
მიმ დე ბა რე გა და ხურ ვის უბ ნებ ში მი სი სის ქე 35 სმით მე ტი უნ და იყოს. 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში და საყ რე ლი და მათ ბუ ნებ ლე ბის თბო სა ი ზო ლა
ციო თვი სე ბე ბი მცირ დე ბა, ამი ტომ, რე კო მენ დი რე ბუ ლია მი სი გაფ ხვი ე
რე ბა და გე ბი დან რა მო დე ნი მე წლის შემ დეგ.

სხვე ნის თბო ი ზო ლა ცია შე საძ ლე ბე ლია უფ რო ია ფი მა სა ლი თაც. რო
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გო რი ცაა მა გა ლი თად, შა ლის გა და სა ფა რებ ლე ბი, მატყლის ძვე ლი ლე
ი ბე ბი და საბნები, პემ ზა, ნა ფო ტი, კვერ ცხის ჩა სა დე ბი კონ ტე ი ნე რე ბი, 
ცა რი ე ლი პლას ტმა სის ბოთ ლე ბი. (პლას ტმა სის ცა რი ელ და თავ და ხუ
რულ ბოთ ლებს დე ბენ ფქვი ლის ან შაქ რის ძველ ტომ რებ ში. ავ სე ბენ პე
ნოპ ლას ტის ნაფ ხვე ნე ბით, კე რა ვენ ტომ რებს და ფე ნენ სხვენ ში). 

სა ი ზო ლა ციო მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით უმ ჯო ბეს დე ბა ტემ პე რა ტუ რა 
და მცირ დე ბა ჰა ე რის ნა კა დის გა დი ნე ბა, რი თიც იზო გე ბა გათ ბო ბის
თვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბი.

4 საკ ვა მუ რე ბი;
საკ ვა მურს აუ ცი ლებ ლად და უ მონ ტა ჟეთ ჩამ კე ტი, რა თა ზამ თრის 

პე რი ოდ ში მი ლი დან ცი ვი ჰა ე რი არ შე მო ვი დეს თქვენს სახ ლში.

5. ია ტა კი
თუ კი ია ტა კი ან სარ და ფი არ არის თბო ი ზო ლი რე ბუ ლი, სარ და ფი

დან ამო სუ ლი ცი ვი ჰა ე რი მოქ მე დებს თქვე ნი საცხ ოვ რე ბე ლი ოთა ხე ბის 
ტემ პე რა ტუ რა ზე, ამი ტომ თქვენ გჭირ დე ბათ უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის 
საწ ვა ვის მოხ მა რე ბა სით ბოს შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. სარ და ფის დათ ბუ ნე
ბის დროს თბო ი ზო ლა ცია უნ და გა უ კეთ დეს მის ჭერს, ია ტაკს, აგ რეთ ვე 
არ სე ბულ ფან ჯრებ სა და კა რე ბს.

სარ და ფის თბო სა ი ზო ლა ცი ოდ გა მო ი ყე ნე ბა იგი ვე მა სა ლე ბი რაც 
სხვე ნის დათ ბუ ნე ბის დროს. ესა ა: ცე ლუ ლო ზა, მი ნე რა ლუ რი ბამ ბა, შუ
შის ბამ ბა და სხვა. ასე ვე და საყ რე ლი და მათ ბუ ნე ბე ლი მა სა ლა. 

სარ და ფის ფან ჯრებ სა და კა რებს იგი ვე პრინ ცი პით უკეთ დე ბა თბო
ი ზო ლა ცი ა, რო გორც ეს ზე მო თ მე2 და მე3 პუნ ქტშია აღ წე რი ლი.

4. ფან ჯრე ბი და კა რე ბი

მო წეს რი გე ბუ ლი ფან ჯრე ბი და კა რე ბი 10დან 25%მდე ამ ცი რებს 
სითბოს გა დი ნე ბას ანუ გათ ბო ბის გა და სა ხა დებს. 

ძვე ლი ფან ჯრე ბის გა მოც ვლა ახა ლი მე ტა ლოპ ლას ტმა სის ჩარ ჩო ი ა ნი 
ორ მა გი შე მინ ვის ფან ჯრე ბით შე და რე ბით ძვი რადღი რე ბუ ლი ღო ნის ძი
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ე ბაა, რომ ლის რე ა ლი ზე ბაც ყვე ლა ოჯახს არ შე
უძ ლი ა. მაგ რამ თქვენ შე გიძ ლი ათ თით ქმის იმა ვე 
შე დე გის მიღ წე ვა და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბის ღო ნის ძი
ე ბე ბის სა შუ ლე ბი თაც. 

ესე ნი ა:
— ფან ჯრის ალა თა ში არ სე ბუ ლი მი ნი დან 0.5

1.0 სმ და ცი ლე ბით ღა რის ამოჭ რა და მე ო რე მი ნის 
ჩას მა, რაც მი ნა პა კე ტის ეფექტს ქმნის;

ამით თქვენ მი აღ წევთ მე ტა ლოპ ლას მა სის ფან
ჯრებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მი ნა პა კე ტის ეფეტს და 

და ახ ლო ე ბით 2ჯერ შე ამ ცი რებთ ფან ჯრე ბი დან სით ბოს და ნა კარ გებს;
— ფანჯრებზე შე გიძ ლი ათ გა აკ რათ სით

ბოს დამ ზო გი გამ ჭვირ ვა ლე ფი რი, რო მე ლიც 
ხელს უშ ლის სით ბოს და ნა კარ გებს. ამე რი
კუ ლი წარ მო ე ბის მსგავ სი ფი რის შე ძე ნა შე
საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში.ც. ეს ფი რე ბი 
6570%ით ამ ცი რებს ფან ჯრის მი ნი დან სით
ბოს გადინება. ასე ვე მი ნა ხდე ბა არამ სხვრე
ვა დი, ოთახ ში მყოფ ადა მი ა ნებს იცავს გა რე
შე ელექ ტრო მაგ ნი ტუ რი ტალ ღე ბი სა გან. იგი 99,9%ით შთან თქავს რა 
ულ ტრა ი ის ფერ სხი ვებს, ფან ჯრის მი ნას უნარ ჩუ ნე ბენ გამ ჭვირ ვა ლო
ბას და იცავს ავეჯს გა ხუ ნე ბი სა გან.

— თითქმის ანა ლო გი ურ ეფექტს იძ ლე ვა ფანჯრის მინაზე გამ ჭვირ
ვა ლე ფი რის (მაგ. ყვა ვი ლე ბის შე სა ფუ თი ფი რი ან ცე ლო ფა ნი) ფანჯრის 
ჩარჩოზე წე ბო ვა ნი ლენ ტით (სკო ჩი) და მაგ რე ბა ოთა ხის მხრი დან;

— ფან ჯრის ჩარ ჩო სა და კედ ლის გა დაბ მის ად გი ლებ ში ნაპ რა ლე ბის 
ამოვ სე ბა სა მონ ტა ჟო ქა ფით, სი ლი კო ნით ან პლას ტე ლი ნით. ფან ჯა რა
სა და კე დელს შო რის არ სე ბუ ლი დი დი (12 სმ) ღრე ჩო ე ბის ამო სავ სე ბად 
უმ ჯო ბე სია გა მო ი ყე ნოთ სა მონ ტა ჟო ქა ფი;

— მი ნა მყა რად რომ იჯ დეს ფან ჯრის ჩარ ჩო ში, მის გა სა მაგ რებ ლად 
შე გიძ ლი ათ იხ მა როთ სი ლი კო ნის ჰერ მე ტი კი, რო მელ საც და ი ტანთ მი
ნის ძირ ში. უმ ჯო ბე სი ა, თუ მი ნას ამო ი ღებთ, ჩარ ჩოს გა ა სუფ თა ვებთ, 
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ჰერ მე ტიკს ჩარ ჩო ზე და ი ტანთ და ამის შემ
დგომ ჩას ვავთ მი ნას ჩარჩოში;

— ასე ვე ფან ჯრე ბი სა და კა რე ბის ჩარ
ჩო ე ბის შე ერ თე ბე ბის და ზი ა ნე ბის შემ
თხვე ვა ში, ნაპ რა ლე ბის ამო სავ სე ბად 
შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ სი ლი კო ნის ჰერ
მე ტი კი. აუცილებლად უნ და გა ით ვა ლის
წი ნოთ თქვე ნი რა ი ო ნის ჰა ე რის ტემ პე
რა ტუ რა, რად გა ნაც თუ თქვენს რა ი ონ ში 
ზამ თრის პე რი ოდ ში 5ºCზე უფ რო და ბა ლი 
ტემ პე რა ტუ რა ა, მა შინ უნ და გა მო ი ყე ნოთ “ზამ თრის სა მონ ტა ჟო ქა
ფე ბი”. ჩარ ჩო ებ ზე ასე ვე შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ სხვა დას ხვა ტი პის 
სინ თე თი კუ რი შე მამ ჭიდ რო ებ ლე ბი: მა გა ლი თად, პა რა ლო ნის, რე ზი
ნის, სი ლი კო ნის, თვით წე ბა დი შე მამ ჭიდ რო ვებ ლე ბი, პლას ტე ლი ნი;

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი:
•	 დღის გან მავ ლო ბა ში გა და წი ეთ ფარ დე ბი და შე მო უშ ვით ოთა

ხებ ში მზის სით ბო და სი ნათ ლე, სა ღა მოს კი და ხუ რეთ ფარ დე ბი, 
რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოთ ოთახ ში არ სე ბუ ლი სით ბო.

•	 თუ შე საძ ლებ ლო ბა გაქვთ და ა მონ ტა ჟეთ და რა ბე ბი, ტენ ტე ბი, 
რად გა ნაც ისი ნი ამ ცი რე ბენ სით ბოს და ნა კარ გებს ფან ჯრე ბი დან 
და კა რე ბი დან.

•	 შე ა კე თეთ ფან ჯრე ბი სა და კა რე ბის და ზი ა ნე ბუ ლი ჩარ ჩო ე ბი, 
ამით თქვენ მეტ ენერ გი ას და ზო გავთ.

5. გათ ბო ბის სის ტე მე ბი (ღუ მე ლე ბი)

ზო გა დად ბი ნებ ში მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი მის 
გათ ბო ბა ზე იხარ ჯე ბა შე სა ბა მი სად გა და სა ხა დე ბის თით ქმის ნა ხე ვა რიც 
გათ ბო ბა ზე მო დის. გარ და იმი სა, რომ ხარ ჯავთ დი დი რა ო დე ნო ბით 
ენერ გო რე სურ სებს, გა მო ნა ბოლ ქვე ბით აბინ ძუ რებთ ატ მოს ფე როს. 

ყო ველ თვის უნ და გახ სოვ დეთ, რომ ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის მოხ მა
რე ბის შემ ცი რე ბით, ანუ ენერ გო ე ფექ ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვით 
თქვენ იქ მნით კომ ფორტს ნაკ ლე ბი ხარ ჯე ბით და ამ ცი რებთ გა რე მო სად
მი მი ყე ნე ბულ ზი ანს მით უმე ტეს, თუკი გა მათ ბო ბე ლი რე სურ სი არის შე შა.
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სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში უმე ტე სად 
ისეთ შე შის ღუ მე ლებს იყე ნე ბენ, რომელთა 
ეფექ ტუ რო ბა 2025%ს არ აღე მა ტე ბა. რაც 
იმას ნიშ ნავს რომ მათ ში შე შის წვის დროს 
წარ მოქ მნი ლი სით ბოს მხო ლოდ 2025% გა
მო ი ყე ნე ბა სა სარ გებ ლოდ.

არ სე ბობს ეფექ ტუ რი შე შის წვის ღუ მე ლე ბი. 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ასე თი ღუ მე ლე ბი ნაკ ლე
ბად აბინ ძუ რებს გა რე მოს, ნაკ ლებ შე შას მო იხ მარს 
იგი ვე რა ო დე ნო ბის სით ბოს მი სა ღე ბად ვიდ რე ჩვე უ ლებ რი ვი შე შის ღუ მე ლე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში შე შა ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა სახ ლე ბის 
გა სათ ბო ბად. ჩვენს ქვეყანაში შე შა ლი მი ტი რე ბუ ლი ენერ გო რე სურ სი ა, 
რო მე ლიც სწრა ფად მცირ დე ბა. ამი ტომ შე შის ფა სი თით ქმის ყო ველ
წლი უ რად იზ რდე ბა და სოფ ლე ბამ დე მი სი ტრან სპორ ტი რე ბა სულ უფ
რო შო რი მან ძი ლე ბი დან ხდე ბა. 

შე შის და ბა ლე ფექ ტუ რი ღუ მე ლე ბის გავ რცე ლე ბის გა მო მო სახ ლე
ო ბა ზამ თრის პე რი ოდ ში დი დი რა ო დე ნო ბით შე შას მო იხ მარს. შე შის 
და ზოგ ვის მიზ ნით სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა, მო სახ ლე ო ბამ აირ ჩი ოს მა ღა ლე
ფექ ტუ რი ღუ მე ლე ბი. 

სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბუ ლია რო გორც შე შის მარ ტი ვი ღუ მე ლე
ბი, ისე გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ეფექ ტუ რი ღუ მე ლე ბი. 

მარ ტი ვი ღუ მე ლე ბი წარ მო ად გენს სა ცეცხ ლე კო ლო ფებს საკ ვა მუ
რე ბით. მათ არ გა აჩ ნი ათ იზო ლი რე ბუ ლი წვის კა მე რე ბი და არ რე გუ
ლირ დე ბა შე მომ ავა ლი ჰა ე რი. ჩვე უ ლებ რივ, მსგავ სი ღუ მე ლე ბის ეფექ
ტუ რო ბა 25% ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს.

გა უმ ჯო ბე სე ბულ ღუ მე ლებს აქვთ რო გორც იზო ლი რე ბუ ლი წვის კა
მე რა, ასე ვე კვამ ლის კა მე რა და შე მო მა ვა ლი ჰა ე რის რა ო დე ნო ბა რე გუ
ლირ დე ბა. ღუ მე ლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი იზო ლი რე ბუ
ლი წვის კა მე რა ა. სა დაც წვის პრო ცე სის ხელ შე საწყ ო ბად სა ჭი როა ჰა ე რის 
გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბა (და ახ ლო ე ბით 6 გრ აი რი ყო ველ 1 კგ დამ წვარ 
შე შა ზე). ა რა ი ზო ლი რე ბუ ლი წვის კა მე რის მქო ნე ღუ მე ლე ბი სა ჭი რო ზე 
5ჯერ მე ტი რა ო დე ნო ბის ჰა ერს იწოვს, ჰა ე რი შე დის კა მე რა ში, თბე ბა და 
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გა დის საკ ვა მუ რი დან. შე მა ვა ლი ჰა ე რის კონ ტრო ლის სა შუ ა ლე ბით მცირ
დე ბა კა მე რა ში გა სათ ბო ბი ჰა ე რის შე დი ნე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და
იწ ვას უფ რო ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის შე შა და მომ ხმა რე ბელ მა კი ღუ მე ლი
დან მი ი ღოს მის თვის სა ჭი რო სით ბოს რა ო დე ნო ბა. 

კი დევ ერ თი, შე და რე ბით მარ ტი ვი ცვლი ლე ბა ღუ მელ ში — თერ მუ
ლი მა სის (ბე ტო ნის, კე რა მი კის ფი ლის) და მა ტე ბა ა. ღუ მე ლის კედ ლებ
ზე და ძირ ზე თერ მუ ლი მა სის და მა ტე ბით ღუ მე ლის ტემ პე რა ტუ რა უფ
რო მდგრა დია და არ სა ჭი რო ებს შე შის ხშირ და მა ტე ბას.

გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ღუ მე ლე ბის მ.ქ.კ. სა
შუ ა ლოდ 5060%ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს 
და შე შის სა შუ ა ლო ხარ ჯი და ახ ლო ე ბით 1კგ/
სთში ა. ანუ ამ ტი პის ღუ მე ლე ბი მარ ტი ვი ტი
პის ღუ მე ლებ თან შე და რე ბით და ახ ლო ე ბით 
ერ თნა ხე ვარ – ორ ჯერ ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის 
შე შას მო იხ მა რენ.

ღუ მე ლის შერ ჩე ვის დროს არ არის საკ მა რი სი მხო ლოდ ეფექ ტუ
რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. დი დი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ოთ მის უსაფ
რთხო ე ბას.

შე შის ღუ მე ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში მცი რე სა ხე ლოს ნო ებ ში მზად დე
ბა. კუს ტა რუ ლად დამ ზა დე ბუ ლი ღუ მე ლე ბის უს წორ მას წო რო ზე და
პი რის, არამ ყა რი საკ ვა მუ რე ბის გა მო ხში რია დამ წვრო ბი სა და ხან
ძრის შემ თხვე ვე ბი.

ღუ მე ლის უსაფ რთხო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ისე თი ღო ნის ძი ე ბე
ბი უნ და გა ტარ დეს, რო გო რი ცა ა: 
•	 ღუ მე ლის ქვეშ ია ტა კის ცეცხ ლგამ ძლე სა ფა რის და გე ბა;
•	 ცეცხ ლგამ ძლე სა ფა რის და მაგ რე ბა, კა რე ბის გა ღე ბის დროს 

წვის კა მე რი დან ნაკ ვერ ჩხლის შე სა კა ვებ ლად;
•	 მყა რი კონ სტრუქ ცი ის ღუ მე ლე ბის დამ ზა დე ბა ბას რი კი დე ე ბი სა 

და მახ ვი ლი წვე ტე ბის გა რე შე; 
•	 საკ ვა მუ რი მი ლე ბის სწო რად და მონ ტა ჟე ბა;
სა ქარ თვე ლო ში შე შის წვის ღუ მე ლე ბი მზად დე ბა შეკ ვე თით და სხვა

დას ხვა ზო მი სა ა. ღუ მე ლე ბის ფა სი 120დან 250 ლა რის ფარ გლებ ში 
მერ ყე ობს. ცხა დი ა, უფ რო მა ღა ლე ფექ ტუ რი ღუ მე ლი შე და რე ბით ძვი
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რი ა, მაგ რამ სა ექს პლუ ა ტა ციო ხარ ჯე ბი სა და ხან გამ ძლე ო ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით იგი უფ რო ია ფი ა. 

ნა ხერ ხის წვის ღუ მე ლე ბი
ზამ თარ ში გათ ბო ბი სა და საჭ მლის მომ ზა

დე ბი სათ ვის საწ ვა ვად ნა ხერ ხიც გა მო ი ყე ნე ბა. 
ნა ხერ ხი არის ხის გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად მი
ღე ბუ ლი ნარ ჩე ნი პრო დუქ ტი, რო მელ საც ხის 
და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი ან ყრი ან ან და 
ყი დი ან მი ნი მა ლურ ფას ში. ნა ხერ ხის დაწ ვა შე
იძ ლე ბა სპე ცი ა ლუ რად დამ ზა დე ბულ ღუ მელ ში. 
ნა ხერ ხის წვის ღუ მე ლე ბი შე შის წვის ღუ მე ლებ თან შე და რე ბით უფ რო 
მა ღა ლია და ცი ლინ დრუ ლი ფორ მის.

ღუ მე ლის ან თე ბი სას უნ და დარ წმუნ დეთ, რომ ნა ხერ ხი მშრა ლი ა. 
ღუ მე ლის ან თე ბა ძა ლი ან ად ვი ლია ასან თით. ღუ მე ლი ინარ ჩუ ნებს მა
ღალ ტემ პე რა ტუ რას. 68 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, ათ ბობს 30მ2 ფართს 
და ხში რად არ სჭირ დე ბა ნა ხერ ხის და მა ტე ბა. 

ქვა ნახ შირ ზე მო მუ შა ვე ღუ მე ლე ბი. 
ქვა ნახ შირ ზე მო მუ შა ვე ღუ მე ლე ბი შე შის წვის ღუ მე ლე ბის მსგავ სი ა. 

ქვა ნახ ში რის წვის ღუ მელს უნ და ჰქონ დეს ცხა უ რა და ღა რი ნაც რის ჩა
საყ რე ლად, ასე ვე კვამ ლსა დე ნი, ისე ვე რო გორც ეს შე შის ღუ მელს აქვს. 
ქვა ნახ შირ ზე მო მუ შა ვე ღუ მე ლე ბი, შე შის ღუ მე ლე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, 
მო ითხ ოვს გარ კვე ულ უნარ ჩვე ვებს მა თი სწო რი ექ სპლუ ა ტა ცი ი სათ ვის. 

სა ქარ თვე ლოს იმ და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში, რომ ლე ბიც გა ზი ფი ცი
რე ბუ ლი ა, გათ ბო ბა ბუ ნებ რივ აირ ზე მო მუ შა ვე 
ღუ მე ლე ბი თა და ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე
მე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

ასეთ გა მათ ბო ბელ სის ტე მებს რო გორც წე სი 
თან ახ ლავს ტექ ნი კუ რი პას პორ ტი და მას ზე მი თი
თე ბუ ლია სიმ ძლავ რე. გა მათ ბობ ლის სიმ ძლავ რე 
უნ და აირ ჩი ოთ გა სათ ბო ბი ოთა ხის მო ცუ ლო ბის 
მი ხედ ვით. თუ ჩავ თვლით, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
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არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბის ოთა ხე ბის სი მაღ ლე 3 მეტ რის ფარ გლებ ში ა , უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნოთ, რომ ასე თი ჭე რის სი მაღ ლის მქო ნე 1 მ2 ფარ თო ბის 
გა სათ ბო ბად – 0,07 კვტ სიმ ძლავ რეა სა ჭი რო. ანუ 20 მ2 ფარ თის გა სათ
ბო ბად უნ და აირ ჩი ოთ 1,5 კვტ სიმ ძლავ რის გა მათ ბო ბე ლი მოწყ ო ბი ლო
ბა, ხო ლო თუ ფარ თო ბი დი დია — 100 მ2, მა შინ უნ და აირ ჩი ოთ 7 კვტ 
სიმ ძლავ რის გა მათ ბო ბე ლი. 

გა მათ ბო ბე ლი მოწყ ო ბი ლო ბე ბის არ ჩე ვი სას გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით გათ ბო ბა ბუ ნებ რი ვი გა ზით გათ ბო ბას თან შე და რე
ბით უფ რო ძვი რი ა. ამას თან, კუს ტა რუ ლად დამ ზა დე ბუ ლი ღია სპი რა
ლის ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბი ხან ძარ სა ში ში ა. 

6. ცხელ წყალ მო მა რა გე ბა

ცხელ წყალ მო მა რა გე ბა სა ო ჯა ხო ენერ გო მოხ მა რე ბის და ახ ლო ე ბით 
15%ს იკა ვებს. 

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს სხვა დას ხვა სა ხის წყალ გა მაცხ ე ლებ ლე
ბი. ისი ნი ერ თმა ნე თი სა გან გან სხვავ დე ბი ან მო ცუ ლო ბის, სიმ ძლავ რის, 
მონ ტა ჟი სა და მუ შა ო ბის პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით. წყალ გა მაცხ ე ლებ ლის 
შე ძე ნის დროს, ეცა დეთ შე არ ჩი ოთ მი სი სიმ ძლავ რე თქვე ნი მოთხ ოვ ნე
ბის მი ხედ ვით. უნ და გა არ კვი ოთ, და ახ ლო ე ბით რამ დე ნი ლიტ რი ცხე ლი 
წყა ლი გჭირ დე ბათ დღე ში.

სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე იყი დე ბა გაზ ზე და ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე მო
მუ შა ვე რე ზერ ვუ ა რი ა ნი ან გამ დი ნა რე წყლის ნა კად ზე მო მუ შა ვე წყალ
გა მაცხ ე ლებ ლე ბი.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლია 
დაგ რო ვე ბი თი (რე ზერ ვუ ა რი ა ნი) ტი პის წყალ გა
მაცხ ე ლებ ლე ბი. ისი ნი უფ რო ნაკ ლებ ელექ ტრო ე
ნერ გი ას მო იხ მა რენ, ვიდ რე გამ დი ნა რე წყალ ზე მო
მუ შა ვე გა მაცხ ე ლებ ლე ბი, რად გა ნაც ასე თი ტი პის 
გა მაცხ ე ლებ ლებ ში წყა ლი თან და თა ნო ბით თბე ბა 
და 5575ºCს აღ წევს. ამის შე დე გად ის ავ ტო მა ტურ 
რე ჟიმ ში ინარ ჩუ ნებს ტემ პე რა ტუ რას.
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გამ დი ნა რე წყალ გა მაცხ ე ლებ ლებ ში წყა ლი მო მენ ტა ლუ რად ცხელ
დე ბა, რად გა ნაც ის გა დის დი დი სიმ ძლავ რის (5დან 27 კვტმდე) გა მათ
ბო ბელ ელე მენ ტში, ამი ტომ ბო ი ლე რებ თან შე და რე ბით ამ ტი პის წყალ
გა მაცხ ე ლებ ლე ბი დი დი რა ო დე ნო ბის ენერ გი ას მო იხ მა რენ.

გაზ ზე მო მუ შა ვე წყალ გა მაცხ ე ლებ ლე ბი უფ რო ეკო ნო მი უ რი ა, ვიდ რე 
ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე მო მუ შა ვე. სა მომ ხმა რებ ლო თვი სე ბე ბით ისი ნი ფაქ
ტობ რი ვად არ გან სხვავ დე ბი ან ერ თმა ნე თი სა გან. მაგ რამ უსაფ რთხო ე ბი
სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ გაზ ზე მო მუ შა ვე წყალ გა მაცხ ე ლებ ლე ბი და
მონ ტაჟ დეს სა ექ სპლუ ა ტა ციო ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად.

არ სე ბობს ცხელ წყალ მო მა რა გე ბა ზე გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბის 
რა მო დე ნი მე გზა. 

გა მო ი ყე ნეთ ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის ცხე ლი წყა ლი; და უ წი ეთ წყლის 
გა მაცხ ე ლებ ლის თერ მოს ტატს 60ºCმდე; და ათ ბუ ნეთ თქვე ნი წყლის 
გა მაცხ ე ლე ბე ლი რე ზერ ვუ ა რი ისე, რომ არ და ფა როთ თერ მოს ტა ტი; 
და ა მონ ტა ჟეთ დუ შის ეფექ ტუ რი თავ საც მი რო მე ლიც მრავ ლა დაა ჩვენს 
ბა ზარ ზე; გა უ კე თეთ თბო ი ზო ლა ცია ცხე ლი და ცი ვი წყლის მი ლებს, 
რომ ლე ბიც უერ თდე ბი ან წყლის გა მაცხ ე ლე ბელს, რა თა შე ამ ცი როთ და
ნა კარ გე ბი; ახა ლი წყლის გა მაცხ ე ლე ბე ლის შე ძე ნი სას ყუ რადღ ე ბა მი აქ
ცი ეთ ენერ გე ტი კულ იარ ლიყს. 

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ წყლის ონ კა ნე ბი სა და მი ლე ბის და ზი ა ნე ბე
ბი სას, წყლის დი დი რა ო დე ნო ბის და ნა კარ გი გაქვთ (თუ და ზი ა ნე ბუ
ლი წყლის სის ტე მი დან იღ ვრე ბა 1 ლ წყა ლი 1 წუ თის გან მავ ლო ბა ში, 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ერთ წე ლი წად ში თქვენ 0,5 მი ლი ონ ლიტრ წყალს 
კარ გავთ.) ამი ტომ, აუ ცი ლე ბე ლია დრო უ ლად აღ მო ა ჩი ნოთ და აღ მოფ
ხვრათ და ზი ა ნე ბე ბი ონ კა ნებ სა და წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის მი ლებ ზე, რა თა 
არ და კარ გოთ დი დი რა ო დე ნო ბის ცხე ლი წყა ლი. 

ცხე ლი წყლის მი ღე ბა გა ზის, ელექ ტრო ე ნერ გი ი სა და თხე ვა
დი საწ ვა ვის გარ და შე საძ ლე ბე ლია მზის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბი თაც. 
ზაფ ხუ ლის პე რი ოდ ში ცხე ლი წყა ლი შე გიძ ლი ათ უფა სო დაც მი ი ღოთ, 
თუ მზე ზე დად გავთ წყლის ავზს. მზის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბით ცხე
ლი წყლის მი ღე ბა მზის კო ლექ ტო რე ბის და მონ ტა ჟე ბი თაა შე საძ
ლე ბე ლი. მზის კო ლექ ტო რებს ამონ ტა ჟე ბენ სახ ლის სა ხუ რავ ზე და 
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თქვენ ზამ თარ სა და ზაფ ხულ ში ცხელ წყალ მო მა რა გე ბის პრობ ლე მა 
გა დაჭ რი ლი გექ ნე ბათ. 

7. გა ნა თე ბის სის ტე მე ბი

ენერ გო  გა და სა ხე დე ბის შემ ცი რე ბის ერ თერ თი გზა გა
ნა თე ბის სის ტე მა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ა. სა ყო ფაცხ ოვ რე
ბო სექ ტორ ში სა შუ ა ლოდ ენერ გო ბი უ ჯე ტის 11% გა ნა თე ბას 
ხმარ დე ბა. გა ნა თე ბის სის ტე მე ბის ახალ ტექ ნო ლო გი ებს შე უძ
ლი ათ ელექ ტრო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბა 5075%ით შე ამ ცი როს. 
სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად 60100150ვტის სიმ ძლავ რის 

ვარ ვა რა ნა თუ რებს მო იხ მა რენ. მა თი სა ექ სპლუ ა ტა ციო ვა და 8001000 
სთი ა. ამ ნა თუ რე ბის ერ თა დერ თი და დე ბი თი მხა რე მა თი სი ი ა ფე ა.

არ სე ბობს სხვა დას ხვა ტი პის ეფექ ტუ რი ნა თუ რე ბი: 
ჰა ლო გე ნუ რი ნა თუ რე ბი. რო მელ შიც ჩა ტუმ ბუ ლია 

ინერ ტუ ლი აი რე ბი, რაც ზრდის მის ეფექ ტუ რო ბას 10
20%ით და ექ სპლუ ა ტა ცი ის ვა დას ვარ ვა რა ნა თუ რას თან 
შე და რე ბით

მი ლი სებ რი ფლუ ო რეს ცენ ტუ ლი ნა თუ რა – დღის ნა თე
ბის ნა თუ რა. ასე თი ნა თუ რე ბი მო იხ მა რენ 80%ით ნაკ ლებ 
ენერ გი ას ვიდ რე ვარ ვა რა ნა თუ რა, მაგ რამ მი სი ენერ გო
მოხ მა რე ბა და მო კი დე ბუ ლია ბა ლას ტის ტიპ ზე. 

კომ პაქ ტუ რი ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი (ე ნერ გო დამ ზო გი) ნა თუ რე ბი. 
ისი ნი მო იხ მა რენ 75%ით ნაკ ლებ ელექ ტრო ე ნერ გი ას ვიდ რე ვარ ვა რა 
ნა თუ რე ბი, მა თი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა 8 – 10 ჯერ უფ რო მე ტი ა. მათ 
იყე ნე ბენ ისეთ ად გი ლებ ში, სა დაც ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა
ში სჭირ დე ბათ სი ნათ ლე. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ვა რ
ვა რა ნა თუ რის ენერ გო დამ ზო გი ნა თუ რით ჩა ნაც ვლე ბა, უფ
რო მეტ ეკო ნო მი ას გვაძ ლევს იქ, სა დაც მა თი ყო ველ დღი უ რი 
მოხ მა რე ბა ხან გრძლი ვი ა. მა გა ლი თად, სას ტუმ რო ოთახ ში, 
გა რე გა ნა თე ბებ ში ან სა მე ცა დი ნო/ სა მუ შაო მა გი დას თან.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 100 ვტ ვარ ვა რა ნა თუ რას 
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აქვს 1600 ლუ მე ნი ნა თე ბის სიმ ძლავ რე რაც შე ე სა ბა მე ბა 2330 ვტი ან 
ფლუ ო რეს ცენ ცი ულ ნა თუ რის ნა თე ბის სიმ ძლა ვრეს (1600 ლუ მე ნი) იო
ლად შე იძ ლე ბა და ვით ვა ლოთ, რომ 100 ვტი ა ნი ვარ ვა რა ნა თუ რის 20 
ვტი ა ნი ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი ნა თუ რის შეც ვლით მი ღე ბუ ლი და ზოგ ვა:

100 ვტ ნა თუ რა დღე ში 6 სთის გან მავ ლო ბა ში მო იხ მარს 600 ვტ.სთ 
ელექ ტრო ე ნერ გი ას, ხო ლო წე ლი წად ში 219 000 კვტ.სთ ანუ 219 კვტ.სთ.

6 სთს გან მავ ლო ბა ში ან თე ბუ ლი 20 ვტი ა ნი ნა თუ რა მო იხ მარს 120 
ვტ.სთ/დღე ში ანუ წე ლი წად ში 43 800 ვტ.სთ/წ=44 კვტ.სთ. 

ეს იმას ნიშ ნავს, რომ წე ლი წად ში ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი ნა თუ რით 
ვარ ვა რა ნა თუ რის ჩა ნაც ვლე ბა და გი ზო გავთ 175 კვტ.სთ ანუ 32 ლარს 
(ტა რი ფი 1 კვტ.სთ=0,18 ლა რი).

ანუ ეფექ ტუ რი ნა თუ რა უფ რო ნაკ ლებ ელექტროენერ გი ას მო იხ
მარს და ნა თე ბის იგი ვე სიმ ძლავ რე აქვს, რო გორც ვარ ვა რა ნა თუ რას, 
რო მე ლიც მეტ ელექტროენერ გი ას მო იხ მარს. ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი ნა
თუ რის სა ექ სპლუ ა ტა ციო ვა და 8000 – 10000 სა ა თი ა, ხო ლო ვარ ვა რა 
ნა თუ რის 1000 სა ა თი. ვარ ვა რა ნა თუ რის ერ თერ თი უპი რა ტე სო ბა მი
სი ფა სი ა0,50,6 ლა რი. 20 ვტი ა ნი ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი ნა თუ რის ფა
სი 5დან 12 ლა რამ დე მერ ყე ობს, მაგ რამ თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, 
რომ წე ლი წად ში 32 ლა რის ეკო ნო მი ას გა ვა კე თებთ ნა თუ რის შე სა ძე ნად 
ფუ ლი ნამ დვი ლად არ უნ და დაგ ვე ნა ნოს. 

ცხრილ ში მო ცე მუ ლია ანა ლო გი უ რი ნა თე ბის მქო ნე ვარ ვა რა და 
ენერ გო დამ ზო გი ნა თუ რის სიმ ძლავ რე ე ბი 

ვარ ვა რა ნა თუ რა

25 ვტ
40 ვტ
60 ვტ
100 ვტ

ენერ გო დამ ზო გი 
ნა თუ რა 
5-6 ვტ
7-10 ვტ
11-18 ვტ
20-25 ვტ

მნა თი ანუ სი ნათ ლის გა მომ სხი ვე ბე ლი დი ო დე ბი – მათ ში გა მო ყე ნე
ბუ ლია ნა ხე ვარ გამ ტა რის კრის ტა ლი, დი ო დებს იყე ნე
ბენ 10 ვტზე ნაკ ლე ბი სიმ ძლავ რის მოწყ ო ბი ლო ბებ ში: 
დე კო რა ტი უ ლი გა ნა თე ბი სათ ვის, ფა რან ში, სა ა ხალ
წლო ნაძ ვის ხის გა ნა თე ბი სათ ვის და სხვა.
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პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი
•	 და ი ცა ვით ნა თუ რე ბი სა და ბრე ბის სი სუფ თა ვე, რად გა ნაც ჭუჭყ

ი ა ნი ნა თუ რა და ბრა ნაკ ლებ ნა თე ბას მოგ ცემს;
•	 შეძ ლე ბის დაგ ვა რად გა მო ი ყე ნეთ ბუ ნებ რი ვი გა ნა თე ბა;
•	 ოთა ხი შე ღე ბეთ უფ რო ნა თე ლი ფე რე ბით, ამით შეს ძლებთ ხე

ლოვ ნუ რი გა ნა თე ბის შემ ცი რე ბას;
•	 ნუ და ტო ვებთ ან თე ბულ ნა თუ რებს იმ ოთა ხებ ში, სა დაც არ იმ

ყო ფე ბით;
•	 შეც ვა ლეთ ვარ ვა რა ნა თუ რე ბი ეფექ ტუ რი ნა თუ რე ბით, ამით და

ზო გავთ გა ნა თე ბა ზე მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის 75%;
•	 მა გი დას თან მუ შა ო ბი სას ჭერ ზე მდე ბა რე ნა თუ რის ნაც ვლად გა

მო ი ყე ნეთ პირ და პი რი ნა თე ბის მა გი დის სა ნა თუ რი, ამით გექ ნე
ბათ უკე თე სი ნა თე ბა და კომ ფორ ტი; 

•	 გა მო ი ყე ნეთ დღის ნა თე ბის ნა თუ რე ბი იქ, სა დაც მე ტი სი ნათ ლე 
გჭირ დე ბათ;

•	 ავ ტო ფა რეხ ში, სა დარ ბა ზო ში, ვეს ტი ბი ულ ში და ა მონ ტა ჟეთ მოძ
რა ო ბის დე ტექ ტო რე ბი, რა თა სი ნათ ლე ავ ტო მა ტუ რად აინ თოს 
და ჩაქ რეს;

8. სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბი 

მა ცივ რე ბი
ახა ლი ტი პის მა ცივ რე ბი ხარ ჯავს 40%ით ნაკ ლებ 

ენერ გი ას, ვიდ რე ის მა ცივ რე ბი, რომ ლე ბიც გა მოშ ვე ბუ
ლია 2001 წლამ დე. ენერ გო მოხ მა რე ბის თვალ საზ რი სით 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, თუ სად გა ნა თავ სებთ მა ცი ვარს. 
აუ ცი ლე ბე ლია მა ცივ რის მო თავ სე ბა სით ბოს გა მომ ცე მი 
წყა რო ე ბი დან მო შო რე ბით.

არ სე ბობს მო დე ლე ბი, რომ ლებ საც ეწო დე ბათ “ნო 
ფროსტ” ან მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოქ მნი ან ყი ნულს 
ჰა ე რის უწყ ვე ტი ცირ კუ ლი რე ბის გა მო. მა ცივ რე ბი სათ ვის 
და სა ყი ნუ ლე ე ბი სათ ვის შე იქ მნა ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის გან მსაზღ ვრე ლი 
ორი A კლა სი: A +კლა სის მა ცივ რე ბი 42%ით ნაკ ლებ ენერ გი ას მო იხ მა რენ, 
ხო ლო A ++ კლა სის 30%ით ნაკ ლებს, ვიდ რე არა ე ფექ ტუ რი მა ცივ რე ბი.
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პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი:
•	 შე ი ძი ნეთ A+ და A++ კლა სის მა ცივ რე ბი, ისი ნი ზო გა ვენ ელექ

ტრო ე ნერ გი ა სა და ფულს.
•	 ნუ შე ი ძენთ იმა ზე უფ რო დი დი ტე ვა დო ბის მა ცივ რებს, ვიდ რე 

გჭირ დე ბათ.
•	 მო ა თავ სეთ მა ცი ვა რი სით ბოს გა მომ ცე მი წყა რო ე ბი დან და შო

რე ბით.
•	 წე ლი წად ში ერ თხელ გაწ მინ დეთ მა ცივ რის უკა ნა მხა რე.
•	 გაწ მინ დეთ სა ყი ნუ ლე, სა ნამ ყი ნუ ლის სის ქე მი აღ წევს 3 მმს, 

ამით ენერ გი ის 30%ს და ზო გავთ.
•	 არ შე ი ნა ხოთ მა ცი ვარ ში ცხე ლი საჭ მე ლი.
•	 და ა ყე ნეთ თერ მოს ტა ტი +6ºC ტემ პე რა ტუ რა ზე მა ცივ რის ქვე და 

გან ყო ფი ლე ბი სათ ვის, ხო ლო სა ყი ნუ ლი სათ ვის 15ºCზე.
•	 ეცა დეთ, დი დი ხნით არ გა ა ღოთ მა ცივ რის კა რები და დარ წმუნ

დით, რომ კარ გად და ხუ რეთ.

სა რეცხ ის მან ქა ნა
სა რეცხ ის მან ქა ნა სა შუ ა ლოდ კვი რა ში 3ჯერ მა ინც 

გა მო ი ყე ნე ბა. A კლა სის მან ქა ნა წე ლი წად ში და ახ ლო ე
ბით 250 კვტ.სთ. ელექ ტრო ე ნერ გი ას მო იხ მარს, მა შინ 
რო დე საც და ბა ლი კლა სის სა რეცხ ის მან ქა ნე ბი მა გა ლი
თად G კლა სის 570 კვტსთ. 

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი: 
•	 შე ი ძი ნეთ სა რეცხ ის მან ქა ნე ბი A კლა სის ენერ გე ტი კუ ლი იარ ლი

ყით, ამით და ზო გავთ ელექ ტრო ე ნერ გი ა სა და ფულს.
•	 შე ე ცა დეთ, ამუ შა ოთ თქვე ნი სა რეცხ ის მან ქა ნა სრუ ლი დატ ვირ

თვით.
•	 შე ი ძი ნეთ ნა ხევ რად ავ ტო მა ტუ რი რე გუ ლი რე ბის რე ჟიმ ში მო

მუ შა ვე მან ქა ნე ბი, რად გა ნაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე გიმ ცირ დე ბათ 
ენერ გი ის მოხ მა რე ბა.

•	 გაწ მინ დეთ რე გუ ლა რუ ლად სა რეცხი მან ქა ნის ფილ ტრი, რად გან 
ტუმ ბო უკე თე სად იმუ შა ვებს და ნაკ ლებ ენერ გი ას მო იხ მარს.

კონდი ცი ო ნე რი
არ სე ბობს სხვა დას ხვა ტი პის კონდი ცი ო ნე რე ბი: ფან ჯრის (ფან ჯა რა

ზე მონ ტაჟ დე ბა), მო ბი ლუ რი (შე გიძ ლი ათ გორ გო ლა ჭე ბის სა შუ ა ლე ბით 
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გა და ად გი ლე ბა) და “სპლიტ სის ტე მის” (კომ პრე სო რი 
მონ ტაჟ დე ბა გა საგ რი ლე ბე ლი სივ რცის გა რეთ და 
ში და ბლო კი გა საგ რი ლე ბელ სივ რცე ში). 

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი: 
•	 კონდი ცი ო ნე რის შე ძე ნის დროს მი მარ თეთ 

პრო ფე სი ო ნალს, რა თა ფარ თის მი ხედ ვით შე
გირ ჩი ოთ, თუ რა სიმ ძლავ რის კონდი ცი ო ნე რი გჭირ დე ბათ.

•	 გა ცი ე ბის ტემ პე რა ტუ რა და ა ყე ნეთ 25ºCზე.
•	 ჩარ თვის დროს არ და ა ყე ნოთ თერ მოს ტა ტი და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე, 

ამით სახ ლი სწრა ფად არ ცივ დე ბა, მაგ რამ მეტ ენერ გი ას ხარ ჯავთ.
•	 კონდი ცი ო ნე რი და ა მონ ტა ჟეთ ისეთ ად გი ლას, სა დაც და ცუ ლი 

იქ ნე ბა მზის სხი ვე ბის პირ და პი რი კონ ტაქ ტი სა გან.

ტე ლე ვი ზო რი და აუ დი ო- ვი დე ო ტექ ნი კა 
მა ცივ რე ბის მსგავ სად, ამ ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო

ბე ბის სიმ ძლავ რე და ბა ლი ა, მაგ რამ მი სი გა მო ყე
ნე ბის სიხ ში რე დი დი ა. ეს გა ნა პი რო ბებს ენერ გი ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბის მოხ მა რე ბას. 

პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვე ბი: 
•	 ერ თი ტე ლე ვი ზო რი მო ლო დი ნის რე ჟიმ ში 

(ეკ რან ზე გა მო სა ხუ ლე ბის გა რე შე და ან თე ბუ ლი მარ თვის სის
ტე მით) მო იხ მარს ნორ მა ლუ რი მუ შა ო ბი სას სა ჭი რო ენერ გი ის 
15%ს. ამი ტომ ღა მით და სახ ლი დან გას ვლის შემ თხვე ვა ში ტე
ლე ვი ზო რი და აუ დი ო ვი დე ო ტექ ნი კა გა მორ თეთ ქსე ლი დან.

9. ენერ გე ტი კუ ლი იარ ლი ყი სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო 
ელექ ტრო ტექ ნი კა ზე

თქვე ნი სახ ლის სა ერ თო ენერ გო მოხ მა რე ბის და ახ ლო ე ბით 1015%ს 
ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბი მო იხ მარს. ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბის ყიდ
ვი სას, უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ ორი რამ — ნივ თის შეს ყიდ ვის ფა სი და 
მი სი ექ სპლუ ა ტა ცი ის პე რი ოდ ში მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ღი რე ბუ ლე ბა. ნუ და გა ვიწყ დე ბათ, რომ ნივ თის შე ძე ნის ღი რე ბუ ლე ბას 
თქვენ ერ თხელ იხ დით, ხო ლო მის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის ფასს 
კი ყო ველ თვი უ რად და ახ ლო ე ბით 10დან 20 წლის გან მავ ლო ბა ში მოწყ
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ო ბი ლო ბის სა ექ სპუ ა ტა ციო ვა დის შე სა ბა მი სად. 
მა გა ლი თად: მა ცივ რე ბი სათ ვის ექ სპუ ა ტა ცი ის ვა და 13 წე ლი ა, 

კონდი ცი ო ნე რი სა და ჭურ ჭლის სა რეცხ ის მან ქა ნე ბი სათ ვის 11 წე ლი, 
სა რეცხ ის მან ქა ნე ბი სათ ვის 9 წე ლი და ა.შ.

ამი ტომ ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბის შე ძე ნი სას ყუ რადღ ე ბა უნ და მი აქ
ცი ოთ ენერ გე ტი კულ იარ ლიყს. იარ ლიყ ზე მო ცე მუ ლი უნ და იყოს ინ ფორ მა
ცი ა, თუ რამ დე ნად ეფექ ტურ მოწყ ო ბი ლო ბას ყი დუ ლობთ, ამ მოწყ ო ბი ლო ბის 
წლი უ რი ენერ გო მოხ მა რე ბა და თი თო ე უ ლი მოწყ ო ბი ლო ბის ექ სპლუ ა ტა
ცი ის ვა და, ამით თქვენ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა გექ ნე ბათ. 

სა ქარ თვე ლო არ არის სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე
ბის მწარ მო ე ბე ლი ქვე ყა ნა და ჩვენ თან გა ყიდ ვა ში მყო ფი მოწყ ო ბი ლო

ბე ბი ძი რი თა დად ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ 
ისეთ ქვეყ ნებ ში იწარ მო ე ბა სა დაც ენერ გე ტი კუ
ლი იარ ლი ყის გან თავ სე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა ამი
ტომ, აუ ცი ლებ ლად გა ე ცა ნით ენერ გე ტი კუ ლ 
იარ ლიყს რო დე საც იძენთ სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო 
ელექტრომოწყ ო ბი ლო ბებს. 

ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბის ენერ გო ე ფექ ტუ
რო ბა და ყო ფი ლია კლა სე ბის მი ხედ ვით Aდან 
Gმდე. A კლა სი უფ რო ეფექ ტუ რი ა, ვიდ რე G 
კლა სი. G კლა სის მოწყ ო ბი ლო ბებ ში მოხ მა რე ბუ
ლი ენერ გი ის რა ო დე ნო ბა ხში რად 3ჯერ მე ტი ა, 
ვიდ რე A კლა სის მოწყ ო ბი ლო ბებ ში. რაც უფ რო 
ენერ გო ე ფექ ტუ რია მოწყ ო ბი ლო ბა, მით უფ რო 
ნაკ ლებ ენერ გი ას მო იხ მარს მუ შა ო ბი სას. იარ ლი
ყი გაწ ვდით შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:

•	 ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბის მო დე ლის, ტი პისა და სპე ცი ფი კა ცი ის 
შე სა ხებ.

•	 ენერ გე ტი კუ ლი კლა სის თა ო ბა ზე: ფე რა დი კო დის (A დან G 
მდე) მი ხედ ვით მი ი ღებთ ინ ფორ მა ცი ას ხელ საწყ ოს მი ერ მოხ მა
რე ბუ ლი ენერ გი ის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ.

•	 ენერ გი ის მოხ მა რე ბა ზე, მოწყ ო ბი ლო ბის სიმ ძლავ რე ზე (მაგ. მა ცივ
რე ბი სათ ვის კვტ.სთ/წ, სა რეცხ ის მან ქა ნე ბი სათ ვის კვტ.სთ/ციკ ლი).

ენერგია
მწარმოებელი
მოდელი

სარეცხი
მანქანა

უფრო ეფექტური

ნაკლებად ეფექტური
ენერგომოხმარება
კვტ/სთ/ციკლი

0.95

5.0
55

52
70

1400

რეცხვის ხარისხი
G–მაღალი A–დაბალი

ბრუნვათა დონე    რეცხვისას
დეციბელი  (A)       შრობისას

ტევადობა (კგ)

ბრუნვათა რიცხვი, შრობის ხარისხი
A–მაღალი   G–დაბალი
ბრუნი წუთში

A B C D E F G

A B C D E F G

AA
B
C
D
E
F
G
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10. ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის მეშ ვე ო ბით 
გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბა

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბა და გეხ მა რე ბათ, 
შე ამ ცი როთ გა და სა ხა დე ბი, გა ა უმ ჯო ბე სოთ კომ ფორ ტი თქვენს საცხ
ოვ რე ბელ სახ ლებ ში და შე ამ ცი როთ სათ ბუ რი გა ზე ბის ემი სი ე ბი, რაც 
ხელს უწყ ობს კლი მა ტის გლო ბა ლურ ცვლი ლე ბას.

გთა ვა ზობთ პრაქ ტი კულ რჩე ვებს, თუ რო გორ უნ და დავ ზო გოთ 
ენერ გია სა კუ თარ ბი ნებ ში:
•	 შეც ვა ლეთ ვარ ვა რა ნა თუ რე ბი ფლუ ო რის ცენ ცი უ ლი ნა თუ რე ბით;
•	 გა მორ თეთ ქსე ლი დან სახ ლში არ სე ბუ ლი ყვე ლა ელექ ტრო მოწყ

ო ბი ლო ბა. აგ რეთ ვე ტე ლე ვი ზო რი, რო დე საც არ უყუ რებთ ან 
დი დი ხნით გა დი ხართ სახ ლი დან;

•	 და ა მონ ტა ჟეთ ეფექ ტუ რი საშ ხა პე ე ბი სა ა ბა ზა ნო ში;
•	 ელექ ტრო მოწყ ო ბი ლო ბე ბის შე ძე ნის დროს და აკ ვირ დით ენერ გე

ტი კულ იარ ლიყს;
•	 გა მო ი ყე ნეთ ბუ ნებ რი ვი გაგ რი ლე ბა და გათ ბო ბა (ზამ თარ ში 

მზის პა სი უ რი ენერ გი ით გათ ბო ბა და ზაფ ხულ ში ოთა ხე ბის გრი
ლი ჰა ე რით გა ნი ა ვე ბა);

•	 მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნეთ დღის გა ნა თე ბა;
•	 მშე ნებ ლო ბის დროს ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ეთ შე ნო ბის მდე ბა რე

ო ბას. აღ მო სავ ლეთ და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით აშე ნე ბულ 
შე ნო ბას ფან ჯრე ბი სამ ხრე თით უნ და ჰქონ დეს გან ლა გე ბუ ლი. 
ეს ზამ თრის პე რი ოდ ში გაძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას, მაქ სი მა ლუ რად 
გა მო ი ყე ნოთ მზის პა სი უ რი ენერ გი ა;

•	 შე ნო ბა ში, რო მელ საც აქვს ორ მა გი მი ნა პა კე ტის ფან ჯრე ბი, 
იზო ლი რე ბუ ლი კა რე ბი, კედ ლის, სხვე ნის, ია ტა კის იზო ლა ცი ა, 
2540%მდე მცირ დე ბა სით ბოს და ნა კარ გე ბი;

•	 წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის მი ლებ სა ან ონ კა ნე ბის და ზი ა ნე ბე ბის შემ
თხვე ვა ში, დრო უ ლად მი ი ღეთ ზო მე ბი წყლის და ნა კარ გე ბის 
აღ მო საფ ხვრე ლად;

•	 სახ ლი დან სით ბოს გა დი ნე ბის შე სა ჩე რებ ლად და ათ ბუ ნეთ კარ 
ფან ჯრე ბი.

თუ თქვენ გა ით ვა ლის წი ნებთ იმ რჩე ვებს, რომ ლე ბიც ამ ბრო შუ რა
შია წარ მოდ გე ნი ლი და და ნერ გავთ ენერ გო ე ფექ ტურ ღო ნის ძი ე ბებს, 
მი ი ღებთ თქვენ თვის სა სურ ველ შე დე გებს. 
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

•	 Inspection of building envelope 
http://www.iranalyzers.com/buildingenvelope.htm

•	 Energy Efficiency Partnership for Homes 
www.est.org.uk/partnership

•	 energy direct NZ 
www.energydirectnz.co.nz

•	 Improve Your Home’s Energy Efficiency with ENERGY STAR 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_improvement.hm_
improvement_index

•	 Energy conservation 
http://www.articleworld.org/Energy_conservation

•	 Save Energy, Save Money, Save the Planet 
http://www.wrha.co.uk/ENERGY%20LEAFLET.pdf

•	 ბროშურა “ენერგოეფექტურობა ყველასათვის” მომზადებულია 
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს საქართველოში და 
ენერგოეფექტურობის ცენტრის მიერ, 2008 წ.

•	 Winrock International/USAIDის “ენერგეტიკის განვითარება 
სოფლად”,  “შეშის ღუმელები საქართველოს რეგიონებში” 2008 წ.

•	 Tips on saving energy 
http://www.infoscotland.com/gogreener/43.html

•	 US Department of Energy Tips on Saving Energy 
and money at home 
www.energysavers.gov





თბი ლი სი, 0160, დ.გამ რე კე ლის ქუ ჩა №19,
ოფი სი № 49, VI სარ თუ ლი.

ტელ: +99532 242540, 242541.
ფაქ სი: +99532 242542

ელ .ფოს ტა: eecgeo@eecgeo.org
ვებ. გვერ დი: www.eecgeo.org

მომზადებულია: “ენერგოეფექტურობის
ცენტრი საქართველო”-ს მიერ.


