
ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭМНЭХ ЭНГИЙН АРГУУД 

Ашиглаагүй гэрэлтүүлгээ унтрааж хэвших 

Цахилгаан шатнаас аль болох 
татгалзах нь эрүүл мэндэд тустай

Агааржуулагч ажиллуулж байгаа бол 
цонхоо хаах

Угаалгын машиныг бүрэн ачааллаар нь 
ажиллуулж байх 

Шүршүүрт орох хугацаагаа 
багасгах

Цахилгаан хэрэгслийг үр ашигтай, 
хэмнэлттэйгээр  ашиглаж хэвших

Ашиглаагүй цахилгаан хэрэгслээ 
залгуураар нь салгаж занших

Эрчим хүчний хэмнэлттэй, гэрэлтүүлэг 
сайтай LED гэрлийг ашиглах 



Эрчим хүчний 
хэмнэлтийн 
шошго бүхий 
цахилгаан 
хэрэгсэл 
ашиглаж 
цахилгаанаа 
15% хүртэл 
хэмнэцгээе

 А+++ тэмдэгтэй угаалгын 
машин B ангиллынхаас 
40%-аар бага цахилгаан 
зарцуулдаг.

 Угаалга хийхэд хувцсаа 
дүүрэн эсвэл дунд хийхээс 
шалтгаалан машин цахилгаан, 
усыг жигд зарцуулдаг.
Тиймээс нэг угаахдаа аль 
болох машиныхаа даацын 
дээд хэмжээнд хүргэж угаавал 
хэмнэлттэй. 

 90 градуст угаахад 30 градуст 
угааснаас 7 дахин их эрчим 
хүч зарцуулдаг. Харин 60 
градуст угаавал 3 дахин бага 
цахилгаан шаардана. Тиймээс 
хувцсаа өнгөөр ялгахаас гадна 
толбо, хиртэлтээр нь ялгаж 
бага градуст, бага хугацаагаар 
угаавал цахилгаан хэмнэнэ. 

Жишээ: 

 Мушгих програмыг заавал 
дээд хэмжээнд тохируулахгүй 
800-1000 эргэлтийн давтамж 
дээр тохируулж, хувцсаа 
байгалийн дулаан, салхийг 
ашиглаж  хатаах  нь цахилгаан 
хэмнэнэ.



Байгууллагын цахилгаан хэрэглээг хэмнэж болох 5 гарц

Компьютер, мониторыг “energy saving“ 
горимоор ажиллуулж, ажлын бус цагаар 
унтрааж хэвших
Жилд нэг компьютерээс 172кВт.ц = 26500 төг

Ажлын бус цагаар хэвлэгчийг унтрааж хэвших
 Жилд нэг хэвлэгчээс 108кВт.ц = 16600 төг  

Ажлын бус цагаар хувилагчийг унтрааж хэвших 
Жилд нэг хувилагчаас 108кВт.ц = 41600 төг  

Аль болох байгалийн гэрлийг ашиглаж, ажлын 
бус цагаар гэрлээ унтрааж  хэвших

 Жилд нэг гэрэлтүүлгээс 200кВт.ц = 30800 төг  

Хөргөгч, богино долгионы зуух, ус буцалгагч, кофе 
чанагчийн хувьд эрчим хүчний А+ болон түүнээс 
дээш ангиллынхыг сонгох 
Жилд эдгээртэй холбоотой зардлыг 15% хүртэл 
хэмнэх боломжтой



Гэрлийн чийдэнгээ өөрчилж 
цахилгаанаа хэмнэцгээе!

	Гэрэлтүүлэг нь ахуйн хэрэглээний нийт цахилгаан 
зарцуулалтын 8 %-ийг эзэлдэг.

 60 Вт-ын чийдэнг ижил хэмжээгээр гэрэлтүүлэх чадалтай 
буюу 11Вт-ын  эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгээр соливол 
цахилгааныг 80% хүртэл хэмнэж чадна. Мөн энэ төрлийн 
чийдэн нь улайсдаг чийдэнгээс 10 дахин удаан ашиглагддаг.  

 Цайвар дулаан өнгийн ханын цаас сонгох нь ая тухтай 
гэгээлэг байхаас гадна гэрэлтүүлэг их шаардахгүй давуу 
талтай. 

Гэрэлтэх 
чадал

450

800

1100

1600

Ажиллах 
хугацаа

Хэмнэлт

40W

60W

75W

100W

29W

43W

53W

72W

9W

14W

19W

23W

8W

13W

17W

20W

1 жил 1-3 жил 6-10 жил 15-25 жил

Х 30% хүртэл 75% хүртэл 80% хүртэл

Standart Halogen CFL LED

Бага ИхХэмнэлт

Төрөл

Жишээ: 


