
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tiết kiệm năng  
lượng tại nhà 
Hãy là người tiêu dùng năng lượng thông minh 

Tiết kiệm năng lượng tại nhà là một trong những 
cách dễ nhất để có hóa đơn năng lượng rẻ hơn. Quý 
vị càng sử dụng ít năng lượng tại nhà, quý vị càng 
tiết kiệm được nhiều tiền. 

Nhiều thiết bị gia dụng như lò vi sóng, sạc điện thoại, 
modem, ấm nước, máy nướng bánh mì không tiêu thụ 
nhiều năng lượng. 

Những thiết bị tiêu thụ năng lượng nhiều nhất là 
những thiết bị dùng để sưởi ấm hay làm mát, ví dụ 
như máy sưởi và điều hòa nhiệt độ. Đây là một số 
mẹo giúp giảm tối đa chi phí sử dụng các thiết bị này 
nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi quý vị ở nhà. 

Cách tiết kiệm tiền sưởi ấm và làm 
mát 
• Luôn tắt các thiết bị sưởi ấm hay làm mát khi quý

vị không ở trong phòng. Đừng tốn tiền cho thiết
bị sưởi ấm và làm mát mà mình không sử dụng.

• Đóng cửa các khu vực trong nhà mà quý vị
không sử dụng. Không gian càng nhỏ, tiền chi
cho việc sưởi ấm và làm mát càng rẻ.

• Kéo rèm để giữ ấm vào mùa đông và để tránh
nóng vào mùa hè.

• Thử chèn kín các khe hở quanh cửa chính và cửa
sổ. 
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Máy giặt 

Khi quý vị giặt đồ, hãy bật chế độ 
sử dụng nước lạnh thay vì nước 
nóng. Việc này có thể giúp quý 
vị tiết kiệm thêm khoảng 115 đô la 
một năm. 

Mẹo sưởi ấm 

Chỉnh nhiệt độ máy sưởi ở mức 20°C. 

Nếu quý vị có điều hòa nhiệt độ vừa 
có chức năng sưởi ấm và làm mát,  
hãy bật chế độ sưởi ấm. Việc này 
sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn so với 
việc cắm máy sưởi. 

Sử dụng mền điện thay vì bật máy 
sưởi cả đêm. Nó sẽ rẻ hơn 20 lần so 
với sử dụng máy sưởi. 

Mẹo làm mát 

Đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 
24°C để tiết kiệm năng lượng và 
cảm thấy thoải mái. 

Sử dụng quạt nếu có.   
Quạt là cách rẻ hơn giúp làm 
mát nhà quý vị. 

Nếu quý vị có rèm cuốn che bên 
ngoài, hãy kéo chúng xuống 
vào mùa hè để tránh ánh nắng 
nóng bức. 
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