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ენერ გო ე ფექ ტრუ რო ბის ცენ ტრი
სა ქარ თვე ლო

მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.

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.

ნა თუ რე ბის შეც ვლას თან ერ თად 
და ზო გავთ ენერ გი ა სა და ბი უ ჯეტს, 

თუ გა ით ვა ლის წი ნებთ 
შემ დეგ რჩე ვებს: 

•	 და ი ცა ვით ნა თუ რე ბი სა და ბრე ბის სი

სუფ თა ვე; 

•	 მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნეთ ბუ ნებ რი ვი 

გა ნა თე ბა — დღის სი ნათ ლე;

•	 ოთა ხი შე ღე ბეთ უფ რო ნა თე ლი ფე რე

ბით; 

•	 ოთა ხი დან გას ვლი სას გა მორ თეთ გა ნა

თე ბა;

•	 მუ შა ო ბის დროს მი ა ნი ჭეთ უპი რა ტე სო

ბა ად გი ლობ რივ გა ნა თე ბას, რო გო რი

ცაა მა გი დის სა ნა თუ რი.

ენერგოდამზოგი 

ნათურები



გა ნა თე ბის თა ნა მედ რო ვე 
სა შუ ა ლე ბე ბი: 

ვარ ვა რა ნა თუ რე ბი ყვე ლა

ზე გავ რცე ლე ბუ ლი გა ნა თე

ბის სა შუ ა ლე ბა ა, რო მე ლიც 

მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე

ნერ გი ის მხო ლოდ 1020% 

გარ და ქ მნის სი ნათ ლედ.

ჰა ლო გე ნუ რი ნა

თუ რა, რო მელ შიც 

ჩა ტუმ ბუ ლია ინერ

ტუ ლი აი რე ბი, რაც 

ზრდის მის ეფექ ტუ

რო ბას 1020%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

ტუ ლი ნა თუ რა – იგი ვე ნა ი რად 

მუ შა ობს რო გორც დღის ნა

თე ბის ნა თუ რა და მო იხ მარს 

75%ით ნაკ ლებ ელექ ტრო

ე ნერ გი ას, ვიდ რე ვარ ვა რა 

ნა თუ რა. მო სა ხერ ხე ბე ლია 

სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო მოხ მა რე

ბა ში, რად გა ნაც გა აჩ ნია ვარ ვა რა ნა თუ რის ნა

ი რი ბუ დე.

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.

სა ქარ თვე ლო ში სა შუ ა ლო ოჯა ხის ენერ გო

და ნა ხარ ჯე ბის და ახ ლო ე ბით 11 % გა ნა თე ბას 

ხმარ დე ბა. გა ნა თე ბის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო

ლო გი ე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს შე ვამ ცი როთ 

გა ნა თე ბის თვის მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გია და გა

და სა ხა დე ბი. 

ვარ ვა რა ნა თუ რის სა ექ სპლუ ა ტა ციო ვა

და 8001000 სთი ა, მა შინ რო დე საც თა ნა მედ

რო ვე კომ პაქ ტუ რი ფლუ ო რეს ცენ ცი უ ლი ანუ 

ენერ გო დამ ზო გი ნა თუ რის 8000 — 10000 სა

ა თი, ესე იგი 10ჯერ უფ რო მე ტი. ამავ დრო უ

ლად, იგი ვე ნა თე ბის მქო ნე ენერ გო დამ ზო გი 

ნა თუ რა 75%ით ნაკ ლებ ელექ ტრო ე ნერ გი ას 

მო იხ მარს ვიდ რე ვარ ვა რა.

ერ თი 100 ვტი ა ნი ვარ ვა რა ნა თუ რის შე სა

ბა მი სი ენერ გო დამ ზო გი ნა თუ რით ჩა ნაც ვლე

ბა, თუ იგი ყო ველ დღი უ რად 6 სა ა თის გან მავ

ლო ბა ში ან თი ა, ელექ ტრო ე ნერ გი ის წლი ურ 

გა და სა ხადს და ახ ლო ე ბით 26 ლა რით შე ამ ცი

რებს. 

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

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ვა რა ვა რა 

ნა თუ რის ენერ გო დამ ზო გი ნა თუ რით ჩა ნაც


