


Energia kontsumoaren
gorakada

• Ktep/Biztanleria

• Energia kontsumoaren gorakadaren kausa nagusia, 

teknologiaren eboluzioa izan da batik bat. 



• Energia kontsumo totalaren %30-a familiek

kontsumitzen dute. Eta horretatik %18 etxeek

konkretuki.



ETXE BARRUKO KONTSUMOA

Denbora aurrera joan
ahala etxean aurkitu
daitezkeen aparailu
elektrikoen kopurua eta 
erosotasun nahia
handiagoa dira. Beraz, 
energia kontsumoak gora
egin du, erosotasuna
askotan aparailu
elektrikoek eskaintzen
baitigute. 



EETXEKO ENERGIA 

KONTSUMOAREN BANAKETA

Argiteria; 18%

Hozkailua; 18%

Berogailua; 15%
Telebista; 

10%

Bitrozeramika; 
9%

Garbigailua; 8%

Elekt. 
Txikiak; 7%

Labea; 4%

Ur-beroa; 3%

Mikrouhinak; 
2%

Ontzi-
garbigailua; 2%

Lehorgailua; 2% Ordenagailua; 
1%

Aire girotua; 1%



ARGITERIA

• Argiteriaren erabilpen egokia eta energia

kontsumoaren murrizketa lortzeko:

– Eguzkiaren argitasuna aprobetxatu.

– Kontsumo baxuko bonbilak erabili.

– Tokiaren arabera, bonbila mota desberdinak erabili.

– Beharrezkoa ez denean, argiak itzali.

– Argiak garbi mantendu.

– Mugimendu sensoreak erabili.



ISOLAMENDUA

• Isolamendu on batek energiaren %30a 

aurreztera garamatza. Hau lortzeko, etxea

3 zm-ko kortxoarekin estaltzea nahiko da. 

Kristal bikoitzeko lehioen erabilpena ere 

funtsezkoa da. 



ELEKTROTRESNAK

• Elektrotresnek kontsumitzen

duten energiaren balioa etiketa

energetiko baten bidez adierazten

da.

• A letra dutenek gutxien

kontsumitzen dute, G letra 

dutenek ordea, gehien.

• A letra dutenak garestiagoak

dira, baina epe luzera

merkeagoak irtetzen dira bere

energia aurrezpenagatik.



HOZKAILUA

• Etiketa energetikoaren arabera, 
erdimailako batek 15 urtean
8000 kWh inguru kontsumitzen
ditu.

• Gehien kontsumitzen duen
elektrotresna da, energia
totalaren heren bat hartzen du.

• Iradokizun batzuk:

– Janari beroa ez sartzea.

– Behar baino tamaino
handiagokoa ez erostea.

– Atea ahalik eta gutxien
zabaldu.

– …



GARBIGAILUA

• Etiketa energetikoaren

arabera, erdimailako batek

4500 kWh inguru

kontsumitzen ditu hamar

urtetan.

• Gehien kontsumitzen duen

elektrotresnetariko bat da.

• Astean 3-5 aldiz erabiltzen da.

• Iradokizun praktikoak:

– Edukiera ahalik eta gehien

aprobetxatu.

– Tenperatura baxuko

programak erabili

– …



ONTZI-GARBIGAILUA

• Bere kontsumoaren %90-a 
ura berotzearen ondorioa da. 

• Etiketaren arabera, 
erdimailako batek, 10 urtetan
3700 kWh kontsumitzen ditu.

• Lau etxetik baten aurkitzen
da.

• Iradokizunak:

– Osorik betetzea komeni
da.

– Kontsumo baxuko
programak erabiltzea
komeni da.

– …



LEHORGAILUA

• Erdimailako batek, 
3000kWh inguru
kontsumitzen ditu 10 
urtetan etiketa
energetikoaren arabera.

• Energia kontsumitzaile
handia da.

• Bi mota: Elektrikoa eta 
gasezkoa.

• Iradokizunak:

– Beroa ahalik eta hobekien

aprobetxatu.

– Edukiera ahalik eta hoberen

aprobetxatu.

– …



LABEA
• G mailakoek A mailakoen

bikoitza baino gehiago

kontsumitzen dute.

• Etxeko kontsumitzaile

handienetarikoa da.

• Bi mota: Gasezkoa eta elektrikoa.

• Iradokizunak:

– Ahalik eta gutxien ireki.

– Janaria prestatzea bukatu

baino lehen itzali.

– Labea mikrouhin-labeengatik

ordezkatzeak, energiaren %60 

aurreztea ahalbidetuko digu. 



AIRE GIROTUA

• Aire girotuaren potentzia girotu
beharreko lekuaren arabera
aukeratu behar da. 

• Azken bolada honetan bere
erabilpenak gora egin du.

• Kontsumitzen den %30 aurreztu
daiteke toldo bat instalatuz.

• Iradokizunak:
– Etxean inor ez dagoenean

deskonektatu.

– Etxea 25 gradutan mantentzea
nahikoa da.

– Etxea kolore argiz margotu.

– …



ELEKTROTRESNA TXIKIAK

• Orokorrean potentzia txikikoak

dira. Beroa sortzen dutenak

ordea, potentzia altuak

erabiltzen dituzte.

• Hauen artean, xurgagailua da 

gehien kontsumitzen duen

aparailua.

• Iradokizunak:

– Ez utzi piztuta.

– Aparailu elektrikoak osotasunean

erabili.

– …



• Etxebizitza bakoitzeko bat dago gutxienez.

• Potentzia txikia baina gehiegizko erabilpena.

• Elektrotresna honen eboluzioak, bere energia
kontsumoa handitzen du.

• “Stand by” egoeran uzteak bere erabileraren %15 
kontsumitzen du.

• Energia aurrezteko era lapurrak erabiltzea da.



APARAILU INFORMATIKOAK

• Honen erabilpena izugarri

igo da azken urteotan.

• Biztanleriaren erdiak du 

ordenagailu pertsonala.

• Pantaila da energia gehien

kontsumitzen duen zatia eta 

hauen artean TFT-a gutxien

kontsumitzen duena da.

• “Energy star” etiketa

dutenek kontsumo

normalaren %15 

kontsumitzen dute soilik.



SUKALDEA

Bi mota: gasezkoak eta 

elektrikoak.

• Indukziozkoak dira elektrikoen

artean aproposenak. Baina

gasezkoak aurretik daude.

• Iradokizunak:

– Sukaldatzeko tresna egokiak

erabili.

– Janaria prestatzerakoan ontzia

estalkiaz estali.

– Elektrikoetan janaria prestatzea

bukatu baino aurretik itzali.

– …



BEROGAILUA

• Energia totalaren erdia etxea
berotzeko erabiltzen da (tokiaren
arabera).

• Berogailu zentrala banakakoa
baino hobeagoa da.

• Iradokizunak:
– Berogailuaren ingurua libre utzi.

– Etxetik irtenez gero termostatoa
mugitu.

– Gauean pertsianak eta leihoak itxi.

– …



UR-BEROA

• Kontsumitzaile handienetarikoa

da, berogailuaren atzetik.

• Kontsumo guztiaren %20 

kontsumitzen du.

• Iturri batek 6 litro/min gastatzen

ditu eta dutxak 10 litro/min.

• Iradokizunak:

– Ur kontsumoa arrazionalizatu.

– Iturriak ondo itxi.

– Ur beroa beherrezkoa denean erabili.



BA AL ZENEKIEN…

• … txikikeriak guztiak 

batuta, etxe batean 40 

bat elektrotresna inguru 

eduki ahal ditugula?

• … etiketa energetikoari 

erreparatuz eta 

erabilpen egoki bat 

emanez, bizitza guztian

zehar, 6000€ aurreztu

ahal ditugula?

• … kargadora entxufatuta 

uzteagatik denbora 

guztian, energiaren %95 

galtzen dela?



BESTELA…





Egoitz / Ioritz / Imanol


