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1. Energiazabálók: 
 Az energiazabálókat 3 különböző szempontrendszer szerint válogattuk. Az A pontban 
olyan készüléket választottunk, aminek a maximális teljesítménye magas, ugyanakkor 
keveset használják. B versenyzőnk esetében a teljesítmény jóval alacsonyabb, ugyanakkor 
szinte egész nap megy, ráadásul az őt használó családnak hozzá képest kicsi a havi 
fogyasztása. C versenyzőnk a “láthatatlan energiazabálók”, tehát a standby üzemmódban 
fogyasztó eszközök királya lett. Bár jelentős hatása nincsen a család havi 
energiafogyasztására, de hasznos feladat volt a felesleges fogyasztók megtalálására és 
“ártalmatlanítására” a versenyzők körében. 

 A) Egy pár hete vásárolt IKEA Kulinarisk kombinált, légkeveréses mikrosütő, 
aminek papír szerint az összteljesítménye 3000 W. Ezzel a géppel lehetőség van egyszerre 
mikrózni (max. 1000 W) és sütni az ételeket, így elég nagy fogyasztást lehet vele elérni. 
Mivel beépített gép, mérővel nem sikerült tesztelni. Szerencsére a leírásánál a műszaki 
adatoknál sok információ meg van adva, például az is, hogy grillezés esetén a fogyasztás 
1900 W. Így kellő körültekintéssel tudja gazdája használni, kerülve a nagy fogyasztást! 
Tulajdonosai gyakran használják vízmelegítésre (a mikro funkcióval), ami bár a kutatásaik 
alapján nem a leghatékonyabb módja a vízforralásnak, ugyanakkor mivel ideális 
mennyiségű víz kerül felmelegítésre, mégis felveheti a versenyt a vízforralóval és a 
gáztűzhelyen történő melegítéssel. 
 Szerencsére maximum teljesítményen ritkán lesz használva, így csak a pillanatnyi 
teljesítménye miatt került ebbe a listába, a havi számlára nincsen jelentős hatással. 



 B) Min. 20 éves Zanussi hűtőnszekrény és fagyasztó, ami naponta 2-2,5 kWh-t 
fogyaszt a mérő szerint. A család számára ez nagyon sok ahhoz képest, hogy a havi 
fogyasztásuk összesen 108 kWh. Éjjel-nappal megy 1-es fokozaton. Így teszi ki az összes 
havi fogyasztás kétharmadát! 
 A családnak már nyáron feltűnt, hogy sokat fogyaszt a hűtő, ugyanis amikor 3 hétre 
elutaztak, az áramszámlájuk szinte ugyanannyi volt, mint a korábbi hónapokban (végig 
ment a hűtő távollétük alatt). Sajnos albérletben laknak, nem az övék a gép, újat venni nincs 
lehetőségük, de még nem adták fel, hogy a jövőben találnak megoldást erre a problémára!  



 C) A standby üzemmódban működő eszközök lemérése jelentős eltéréseket mutatott 
fogyasztás területén. A kimutathatatlanul keveset fogyasztó mobiltöltőkön kezdve, az 1,6 W-
os hifin (kikapcsolva) keresztül vezetett az út a kikapcsolt állapotban legtöbbet fogyasztó 
elliptikus trénerig. Ennek standby fogyasztása 2,7 W.  
 Érdekesség még, hogy kiderült, kihúzott állapotban is hibátlanul működik, így 
használója a továbbiakban elektromos áram fogyasztása nélkül tud tornázni vele, a tápkábelt 
pedig jó messzire eldughatja! :) 
 



2. Energiamatuzsálemek: 

 Első helyre egy diavetító került, mely a tulajdonos édesapjáé volt még. Feltehetőleg 
1953-ban gyárották. Teljesítménye 42,5 W, jelenleg általában télen használják 1-2 héten át, 
napi 20 percig. 
 



 Második helyre egy igazi kuriózum került, ami korával nyerte el az ezüst érmet. Bár 
nem voltunk biztosak benne, hogy belefér az “energiát fogyasztó eszköz” fogalomkörbe, de 
energiát fogyaszt és igen régi is, így megszavaztuk. 
 A képen látható izzót a tulajdonos édesapjától örökölte, aki – elmondása szerint – 
nagyjából 50 éve kaphatta munkahelyétől, ahol akkor dolgozott (Tungsram). Mérés alapján 
a teljesítménye 2,3-2,4 W között ingadozik, ami nem elhanyagolható, tekintve, hogy lényegi 
fényt nem ad, a szobába mellette még igencsak sötét van, holott ilyen teljseítménnyel egy 
mai LED izzó szinte beragyogná a szobát hozzá képest. Azt is érdemes figyelebe venni, 
hogy egy átlagos izzóval szemben ez éjjeli fénynek készült, így naponta akár 10-11 órát is 
égethetné a tulajdonos – de nem teszi :) 



 Harmadik helyre egy több mint 30 éves kávédaráló került, ami a tulajdonos 
nagypapai örökségéből származó darab. Az öreg jó műszaki érzékkel rendelkező, vezető 
gépész volt, az otthoni dolgait is ügyesen meg tudta bütykölni, karban tartani, talán ennek is 
köszönhető, hogy még mindig működik. A tulajdonos szerint olyan kicsit fogyaszt, hogy a 
mérőeszköz nem tudta kimutatni a fogyasztást! 1986-os gyártmány 


