
   هنا الطاقة في االقتصاد عن المزيد اقرأ: العربية 

  

    الطاقة في   االقتصاد 
  في يتغيرس  هذا أن  يبدو  وال . الثمن باهظ  الطبيعي الغاز أصبح فجأة .الماضي العام في  العالم في  الكثير حدث  لقد 

  أصبح الطاقة  في االقتصاد  إنف السبب  هذاول  .بكثير أعلى  طاقة  فاتورة  الناس من الماليين  يواجه .الحالي الوقت 

  لتقليل وطرق وإرشادات  نصائح   الصفحة هذه في ستجد  .هذا في  Lefier يساعدك .مضى  وقت  أي من أهمية أكثر

    .والكهرباء الغاز استهالك

  

    مساعدتك؟  يمكننا كيف  
  الموارد  ذات  الحزم بتوزيع  نقوم المثال، سبيل  على . طرق بعدة مساعدتك  نحاول  ألننا  .الصفحة هذه راقب 

  من المزيد  على  الشمسية  األلواح  بتركيب  سنقوم ذلك، إلى  باإلضافة .السحب  شرائط مثل  .للطاقة لموفرةا

  . مستدامة الطاقة ضعيفةب  توصف  التي المنازل لجعل مضى  وقت   أي من أكثر  بجد  نعمل  ونحن .المنازل

  . بها عرفنا الطاقة؟  في  لالقتصاد جيدة فكرة  لديك  هل 

    أجلك؟ من  Lefier يفعل  ماذا 

  السبب  لهذا. مستحيل هذا  لألسف. الفور على مستدامة جيد   بشكل المعزولة  غير  المنازل  جميع  نجعل  أن نفضل

  بإرشادات  سنساعدك ثم   قليال؟ االنتظار عليك.  أيًضا منزلك دور حان لذا. أخرى سنوات  بضع  إلى نحتاج

  . لطاقةا  في  لالقتصاد  وأدوات 

  دوري؟  هو ما 
  الطاقة فاتورة  تكون القليل، العزل ذات  المنازل في ألنه  .أوالً  الطاقة ضعيفة  المنازل معالجة اإلمكان قدر نحاول

  في  المؤجرة العقارات  جميع  أن من التأكد  يمكننا فقط عندها ألنه   .مبكر وقت  في للعمل نخطط   نحن . األعلى هي

Lefier  الطاقة تصنيف تحمل  D سنوات   بضع غضون  في أفضل أو .  

  

    الطاقة   في االقتصاد مواد 
  منزلك دخول من  البارد  الهواء السحب  شريط يمنع. بسرعة الطاقة   في  االقتصاد  يمكنك بسيطة  أدوات  ستخدامبا

  تستخدم. letterbox عبر برد   أي مرور عدم  تضمن  ،letterbox فرشاة وباستخدام. شقوقوال األبواب  عبر

  من النوع هذا  باستخدام باختصار،. التقليدية المتوهجة المصابيح من بكثير أقل طاقة LED االقتصادية مصابيحال

  .  أكثر ربما. سنويًا عشرات  بضع   في  االقتصاد  بسهولة يمكنك البسيطة، الوسائل

  في هذا  نفعل  نحن. جيد  بشكل  المعزولة غير  المنازل سكان على  الموارد  من األنواع هذه  مع حزم بتوزيع  نقوم

  على الحصول  يمكنك  كيف  افيه تقرأ  أن  يمكنك. منا  رسالة ستتلقى  شارعك، دور أتي ي عندما.  والمنطقة حيال

  . مجانًا للطاقة موفرة عناصر

    شيئين بين  االختيار 
  من الحالي الوقت  في لكن. لطاقةا في يقتصد   منزل خالل من  الفور  على   المستأجرين جميع  مساعدة نفضل نحن 



  هناك .  نرغب  مما الشمسية  األلواح  من أقل عددًا نتلقى  المثال، سبيل على.  األشياء من كفيي ما شراء الصعب 

  .العمل بهذا القيام  يمكنهم  الذين  المهنيين من جدًا قليل عدد   أيًضا

  بأقل  المنازل إصالح اإلمكان قدر نحاول . نختار أن  علينا شيء، كل  بعد. الطويل لالنتظار  تفهمك نطلب لذلك 

  أن تريد   هل.  منها أكثر يستفيدون  الذين المستأجرين على  الطاقة عروض   بتوزيع ونقوم . أوالً  العزل من قدر

  . بعد  بالضبط  نعرف  ال  الحاالت  بعض  في ولكن إلخبارك، جهدنا قصارى نبذل نحن  دورك؟ يحين  متى تعرف

 

 

    تفعل  ال شيء،  كل قبل  
  الشاي أضواء من الكثير أو منفصلة، غاز بسخانات   المثال،  سبيل على  منزلك، تدفئة: خطير لكنه رخيًصا، يبدو 

  لخطر أيًضا تتعرض  بل  فحسب، حريق نشوب   لخطر تتعرض  ال أنت ! ذلك  التفعل . محترق شواء موقد  أو

  . االختناق لك يسبب  أن يمكن الذي  األكسجين نقص  لوصف صعبة كلمة هذه. الكربون أكسيد  بأول  التسمم

  ماذا. منزلي  في للطاقة مقتصدة  أخرى منشأة أي  أو شمسية ألواح أو  مزدوجة  زجاجية  ألواح استخدام أود 

    ؟Lefier لي يفعل  نأ يمكن 

  

  بشكل الشمسية  األلواح وتركيب   عزلها  خالل من استدامة أكثر المنازل  من  كبير عدد   جعل في Lefier ينشغل  

  االتصال طريق  عن   طلب   تقديم  يمكنك  القريب، المستقبل في استدامة أكثر غرفتك  أو منزلك يكن لم إذا. أفضل

  . االحتماالت  هي  ما  ىسنر  ثم .  الشمسية األلواح تركيب   أو المزدوج  الزجاج لتركيب  المثال،  سبيل على . بنا

  


