
Kinél van a bojler megfelelő hőfokra állítva? Ki használ napelemet? 
Kinél van 25 fok telente? Ki mos 60 fokon?  

Gyűjtsétek össze közösségetek szokásait! Együtt könnyebb változtatni! 

Online itt találjátok meg a táblázatot: https://drive.google.com/file/d/1GH_TzRZwMCIus7EXkf63rM7tk6R3A36w/view?usp=sharing 
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Ki mivel 

fűt? 

Kinél hány 
fok van 
otthon? 

Ki szabályozza 
otthon a fűtést? 
 (pl. éjszakára, 

vagy ha 
nincsenek 
otthon?) 

Mivel 
állítjátok elő 

a 
melegvizet? 

Hány 
fokra van 
állítva a 
bojler? 

Hány 
mosást 

indítotok 
el 

hetente? 

Hány 
fokon 

mossátok 
a SZÍNES 
ruhákat? 

Hány 
fokon 

mossátok 
a FEHÉR 
ruhákat? 

Használtok 
otthon megújuló 

energiát? 
(Milyet?) 

Hasonlítsátok 
össze magatokat 

a kedvenc 
kérdésetekben! 

 

agard gáz, fa 18 °C Magdi nappali áram 55 °C 2 40 °C 50 °C fahulladék 1 mosás 0,81 
kWh 

rem távhő 21 °C távfűtés távhő 60 °C 5 30 °C 30-40 °C nem 0,35 kWh (30 °C) 

topercer távhő 25 °C távfűtés távhő 60 °C 8 40 °C 60 °C nem 0,433 kWh 

ujutca fa 19,5 °C nem maradunk 
farakó módban 

fa 48 °C 1 42 °C 48 °C fa, napkollektor, 
napelem, izom, 
szél, kert, 
NapCsiga, 
energiamix 

0,31 kWh (fa 
fűtötte 
melegvízről 
indítva) 

zso fa 21 °C Zsófi fa 60 °C 7 40 °C 60 °C fa, napelem 0,49 kWh, múlt 
héten mértük 

 

Mosásban mind elég jók vagyunk. Még az átlagos 0,48 kWh is nagyon szép, ahhoz képest, hogy 1-2 kWh is lehetne. 

A mosási kihívásról készült képeket alább láthatjátok: 

Text
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                                    Szárítás decemberben (2 kWh)                                            A bojler fogyasztásának nagy része hőntartás (1 kWh/nap) 
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   Esővíz gyűjtése (80 liter)                                                                               Mosóvíz gyűjtése (20 liter) 
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    Fogyasztás mérése (0,43 kWh)                                    Szivárgó mosógép házilagos javítása (1 liter/mosás) 
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      Felültöltős mosógépbe fa/nap melegítette víz zuhanyzóval (0,6 kWh)                             Kézi mosás logisztikája (0,5 kWh) 
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