To so veliki porabniki energije
v pisarni
Več kot polovico dneva prebijemo v pisarni. Možni prihranek znaša 15%: nanj ima zelo velik vpliv ravnanje
zaposlenih. Najcenejša je vedno energija, ki ostane neporabljena.

Največji porabniki energije
Prvo mesto pripada računalniku. Prižgan je namreč cel dan. Če se bliža rok za zamenjavo, je priporočeno menjati za
prenosnike, saj slednji porabijo 50% manj energije. Največ vpliva na to imajo uporabniki: bolje je aktivirati Standby
način, kot pa aktivirati ohranjevalnik zaslona. Ob daljših sestankih ali kosilu naj bodo računalniki ugasnjeni, enako
velja za vikende in praznike. Vseeno ali gre za stacionarni računalnik ali za prenosnik. Pri tem pomagajo razdelilniki z
gumbi za izklop – z enim pritiskom gumba izključimo iz omrežja več naprav.

Tako prihranite pri osebnih računalnikih:
• prehod na prenosnike
• ohranjevalnika zaslona ne uporabljamo
• uporaba Standby načina
• ugašanje ob daljši odsotnosti

Razsvetljava je naslednji velik porabnik energije v pisarni. Če je pisarna dobro osvetljena, to omogoča dobro
delovno atmosfero – če je mogoče, naj bo to dnevna svetloba. Znižajte stroške energije z uporabo LED žarnic
namesto klasičnih na žarino nitko. Poleg dolge življenjske dobe prihranite denar: Sto 11W LED žarnic, ki
nadomestijo žarnice na žarilno nitko z enako svetlobno jakostjo, prihrani v osmih letih za več kot 5.000 EUR
elektrike. Tudi smiselno postavljeni senzorji premikanja v prostorih, ki niso stalno zasedeni (npr. hodniki ali toaletni
prostori), omogočajo znatne prihranke.

Tako prihranite pri osvetljavi:
• Prehod na LED žarnice
• Namestitev senzorjev premikanja
• Uporaba dnevne svetlobe

Izkoristite potencial za prihranek tudi v vaši pisani. Že z majhnimi koraki je mogoče doseči zaznavne prihranke.
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Tiskalniki in kopirni stroji so porabniki energije. Koliko naprav potrebujemo v pisarnah? Ali vsaka pisarna potrebuje
svoj tiskalnik? Seveda ne! Prihranite s skupno rabo naprav. In če smo pošteni, kratek sprehod do tiskalnika pomaga,
da se glava ponovno zbistri. Multifunkcionalne naprave nudijo možnost, da tiskanje, kopiranje, skeniranje in
pošiljanje faksov združimo v eni napravi in s tem spet prihranimo.

Tako prihranite pri tiskanju in kopiranju:
• Skupna raba naprav
• Uporaba multifunkcionalnih naprav
• Zamenjava starih potratnih naprav z novimi varčnejšimi
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