
Ez erabili
alferrik



ZENBAT energia
KONTSUMITZEN 

DUGU?





►15 klik egunean

► 0,016 €/klik bakoitzean

► 9,6litro /klik bakoitzean



► 25 klik inguru egunean

► Prezioa : 0,03€/klik

bakoitzeko

► Kontsumoa: 

0.11kw/klik bakoitzeko

https://demanda.ree.es/demanda.html

https://demanda.ree.es/demanda.html


ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK



Erregai fosilak: (ikatza, gas naturala eta petrolioa )

Abantailak:

 Oso erraz lortzen dira.

 Aurkitzeko erraztasuna, kopuru handian daudelako.

Desabantailak: 

 Bere erabilerak atmosferara gas kutsakorrak igortzen ditu.

 Erreserbak agor daitezke epe luze edo ertainean.

Erregai nuklearrak:

Abantailak:

 Energia asko sortzen du modu iraunkorrean eta prezio egoki batean.

 Ez ditu gas kutsakorrak sortzen bere erabileran.

Desabantailak:

 Bere erregaia mugatua da.

 Hondakin erradiaktiboak sortzen ditu.

 Istripuren bat gertatuz gero, ingurugiroko arazo larriak sor ditzake.

 Honetako batzuk ez daude teknologikoki ondo garatuta.



Eguzki energia: eguzkitik datorren izpiak eta beroa aprobetxatuz

lortutako energiari esaten zaio.

Energia eolikoa: haizea erabiliz lortzen den energia da, hau da, 

aire korronteek sortutako energia zinetikoa erabiltzean datza

Energia hidraulikoa: uraren mugimenduarekin energia

eskuratzea da.

Itsas energia: itsasoko olatu eta itsasaldietatik lor daitekeen 

energia mota da. 

Biomasa: prozesu naturalek eraturiko konposatu organikoetatik lortzen da

Energia geotermikoa: lur barneko beroaz baliatuz lortzen den energia 

da.
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Berriztagarriak

Espanian

365 egun
(1GWh = 10⁹)

Hidraulikoa 4.644

Eolikoa 41.906

Eguzki energia 10.160

Termikoa

(berriztagarria)

4.399

Guztira 61.109

Ez-berriztagarria

Espainian

365 egun
(1GWh=10⁹)

Hidraulikoa 22.825

Nuklearra 59.070

Ikatza 49.945

Ziklo konbinatua 49.193

Termikoa

(ez berriztagarria)

32.022

Guztira 213,055

Energia berriztagarriak 61.109 Gwh sortzen dute urte betean 

energia ez berriztagarriekin konparatuz gero argi ikusten da ez 
berriztagarriek energia  gehiago sortzen dutela 213,055 GWh















ENERGIA 
AURREZTEKO 

AHOLKUAK



 Saiatu garraio publikoa erabiltzen. 

Energiaren %80 a aurreztu daiteke.



 Jarri martxan ontzi-garbigailua 

garbitzailearen espazioa beterik 

dagoenean. 80 litro ur aurreztuko dituzu.



 Hortzak garbitzerakoan edota bizarra 

mozterakoan txorrota itxi. Hortzak 

garbitzean txorrota zabalik edukitzeak 20 

litro ur galtzea dakar.



 Bainatu ordez dutxatu. 60 litro ur 

aurreztuko dituzu.



 Itzali itzazu erabili behar ez dituzun argiak 

eta tresnak.



 Labearen ordez mikrouhina erabili.

%60tik gora aurrez daiteke elektrizitate 

kontsumoan. 



 Ez zabaldu leihoak berogailua piztuta 

dagoen bitartean.



ENERGIA 
AURREZTEKO 

GAILUAK



► 20º tenperatura 

konfortagarria da etxe zein 

edozein eraikinetarako

► 20º ra arte tenperatura 

igotzeko gas kopurua 

konstanteki igotzen da 

► Tenperatura horretatik aurrera 

graduak igotzeko gas kopurua 

izugarri igotzen da 

20º                25º0º



► Eguzki argiaren intentsitatea handia 

bada tresna honek ez du usten argia 

pizten eta eguzkia argiaren intentsitatea 

ez bada nahiko argia pizten du



► Berogailuetan 80ºra 

joaten da 

► Zoru bidezko beroketan 

ura 50º ra joaten da 

► Hodi hauen gainean 

ezin daiteke edozein zoru 

jarri 







► Zisterna batzuk bi botoi  

dituzte. Handiak 6 litro ur 

kontsumitzen ditu eta 

txikiak 3 litro ur.





► Airearekin isurtzen 

dute ura, litro gutxiago 

botata datorren ur emari 

sentsazioa berdina da

► Uraren %79 a arte

aurrez daiteke dutxa, 

konketa eta arrasketan





► Ur ihesak antzematen 
dituen gailua. 

► Etxe guztia domotizatuz
ura, argia, gasa, 
berotasuna, hotza … 
neurri egokian 
kontrolatuko dira energia 
gutxiago kontsumituz





Martxoaren 26an egun berdea.

 Ez dugu ez ordenagailurik ezta beste gailu 

elektronikorik erabiliko.

 Zuhaitza landatuko dugu eskolako 

sarrerako lorontzian.

 Egun honetan bakoitzak bere etxeetan ez 

dugu energia elektrikorik kontsumituko. Ez 

behintzat ordenagailuek, telebistek edo 

mota honetako aparatuek 

kontsumitutakoa.




