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(FAQ)سواالت متداول 

چگونه میتوان مصرف برق خانه و محل کار را کاهش داد؟- 1

 گروه راهکارهای بدون هزینه، کم هزینه و 3راهکارهای صرفه جویی در مصرف برق گسترده و متنوع هستند و با توجه به هزینه ای که در پی دارد، به 

.نکات و راهکارهای مختلف جهت کاهش مصرف برق در این خدمت ارائه شده و قابل مشاهده می باشد. پرهزینه تقسیم می شوند

ساعات مصرف برق به چند دسته نقسیم میشوند و چه ساعاتی هستند ؟- 2

:ساعت تعرفه بندی مصرف برق در نیمه اول سال به صورت زیر می باشد 

 صبح7 شب تا 11از ساعت : ساعات کم بار- 1

 بعد از ظهر7 صبح تا 7از ساعت : ساعات میانبار- 2

 شب11 بعد از ظهر تا 7از ساعت : ساعات اوج بار- 3

. ساعت تغییر می کند1در نیمه دوم سال، با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، تعرفه بندی نیز 

ساعات پیک بار در ماههای گرم سا چه ساعاتی میباشند ؟- 3

 بعد از ظهر نیز به علت استفاده 18 ظهر الی 12عالوه بر ساعات اوج بار در شب از ساعت  (از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور ماه)در ماه های گرم سال 

.گسترده از وسایل سرمایشی ساعات پیک بار خواهد بود

از وسایل پرمصرف برقی چه زمانی استفاده کنیم ؟- 4

ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب می باشد که همزمان ... زمان مناسب جهت استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، ماشین لباس شویی و ظرفشویی و 

.با اوج مصرف برق نباشد

در خرید لوازم برقی به چه نکاتی میبایست توجه نمود- 5

توجه به برچسب رتبه انرژی نصب شده روی دستگاه-

عالمت استاندارد-

توجه به تناسب وسیله برقی با مساحت فضای موردنیاز و تعداد نفرات استفاده کننده-

...و -


