ШТЕДЊА ВОДЕ ИСПЛАТИ СЕ
Serbisch

Вода је најважнија животна намирница. Без воде не би било живота на Земљи. Мада су ¾
Земљине површине покривене водом, само нам 0,3 % укупних водних ресурса стоји на
располагању за пиће. И ипак: Превише смо расипни и олако трошимо нашу питку воду!
Вода је дакле један крајње вредан ресурс. А још више је вредна топла вода.
Сталнo капање кошта новаца
Због водокотлића који цури бесмислено се потроши сваког дана око 50 литара воде – то је
годишње отприлике 18.250 литара. Ако се узме цена воде од 3,77 евра/м³ (укључујући накнаду
за отпадну воду) поправком водокотлића у тоалету може се годишње уштедети око 69 евра.
Због капања чесме сваког дана до 17 литара воде отече у одвод – то је годишње око 6.205
литара. Ако се узме цена воде од 3,77 евра/м³ поправком чесме да би заптивала може се
годишње уштедети око 23 евра.
Просечна годишња потрошња воде
по особи и дану:
пиће & кување
4 литре
прање суђа
6 литара
чишћење
6 литара
нега тела
8 литара
прање веша
20 литара
испирање тоалета
25 литара
купање & туширање
44 литре
Штедети воду помоћу ситних инвестиција
За релативно мало новаца могу се накнадно уградити уређаји за штедњу воде. Већина ових
уређаја исплати се већ у року од годину дана, пре свега ако помоћу њих можемо уштедети топлу
воду и тиме и енергију.
 Инсталацијом перлатора можете да уштедите већ до 5 литара воде по дану. Код модерних
арматура произвођачи већ уграђују овакве распршиваче.
 Ограничавач протока обично се поставља код тушева између арматуре и туш црева – то
омогућује уштеду воде до 10 литара по дану.
 Штедне арматуре су доступне за судопере и за купатила. Уштеда воде износи око 15 литара
по особи и по дану.
 Арматура с једном ручицом и термостатске арматуре помажу штедети воду и струју.
 Нови водокотлићи за тоалет садрже само још 6 литара воде и имају типку помоћу које се
може прекинути испирање.
 Утег за водокотлић тоалета – ефекат уштеде износи око 20 литара по особи/дану.
 Кратке и добро изоловане доводне цеви за топлу воду доприносе уштеди енергије.

Штедња воде без трошкова набавке
Ко потроши мање воде, штеди енергију и има мање трошкове.
 Током прања зуби заврните воду.
 Туширање уместо купања: За купање у пуној кади потребна је отприлике трострука количина
енергије и воде као код туширања.
 Код дугих цевовода за довод топле воде за мање количине користите по могућности хладну
воду.
 Температура топле воде од 60 °C у спремнику/бојлеру довољна је и не погодује толико
стварању каменца.
Припрема воде на струју је скупа
Припрема топле воде на струју је једноставна – али и скупа. Трошкови за 4-члано домаћинство
могу годишње да износе до 500 евра и више.
Електрична припрема топле воде има само смисла на месту где се ретко узима топла вода и до
којег би се иначе топла вода морала доводити цевима из веће удањености.
 Редовно из уређаја отклоните каменац.
 Нови уређаји за припрему топле воде штеде много више енергије за разлику од старих у
којима се наталожио каменац.
 Температуру топле воде подесите на средњи ниво – у врућим бојлерима брже се ствара
каменац.
 Угасите у потпуности бојлере које само ретко користите или користите тајмер прекидач.
 За мале бојлере постоје термо-стоп-прекидачи, они онемогућавају да се бојлер стално
загријава. Загријавање се активира притиском на дугме.
Воду пити здраво је и повољно
Бечка вода из водовода има најбољи квалитет питке воде. Ако дневно попијете 2 литре воде из
водовода, то Вас годишње кошта само 1 евро и 30 центи. Ако уместо тога попијете 2 литре
лимунаде, то Вас годишње кошта око 600 - 1400 евра.

Назовите нас, радо ћемо Вас посаветовати!
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