VARČNA RABA VODE
 Veliko vode po nepotrebnem odteče v kanal zaradi napak, ki se nam zdijo
nepomembne. Zmerno kapljajoča pipa v enem mesecu izgubi okrog 220 L vode.
Puščajoči kotliček za splakovanje WC školjke lahko v enem mesecu zapravi kar 15 m 3
vode.
 Pri nakupu WC kotlička izberimo takega, ki ima dve stopinji splakovanja z manj oz.
več vode. Na tak način lahko porabo vode zmanjšamo do 30 %. Večina kotličkov ima
možnost nastavitve količine vode za splakovanje (nastavitveni vijak je takoj opazen,
če odstranimo pokrov kotlička. Potrebno ga je zgolj zavrteti v pravilno smer, s čimer
lahko zmanjšamo porabo vode tudi za nekaj litrov pri vsakem splakovanju).
 Primerjava med ročnim in strojnim pomivanjem posode kaže, da pri ročnem
pomivanju lahko porabimo do 4-krat več vode (in energije) kot v sodobnem
pomivalnem stroju. Pri ročnem pomivanju posode ne tratite vode po nepotrebnem.
Pipo zapirajte vsakič, ko vode neposredno ne potrebujete.
 Najsodobnejši pomivalni in pralni stroji porabijo veliko manj energije in vode kot
starejši, neučinkoviti modeli. V nekaj letih pri vodi in električni energiji privarčujemo
toliko, da se nam investicija v nov, učinkovit model izplača.
 Optimalna temperatura tople sanitarne vode je nekako med 30 in 45 °C. Voda z višjo
temperaturo je za umivanje, kopanje in pomivanje posode prevroča. Temperatura
vode v grelnikih ne bi smela presegati 60 °C, saj se pri višji temperaturi vodni kamen
na grelnikih nabira mnogo hitreje (kar ponovno negativno vpliva na porabo energije).
 Kljub vsemu je potrebno občasno dvigniti temperaturo vode nad 60 °C, saj s tem
preprečimo morebiten razvoj zdravju škodljivih mikroorganizmov.
 Količino tople vode, ki priteče iz pipe, uravnavajmo glede na dejanske potrebe.
Prevelik pretok tople vode pri umivanju oz. pranju posode je čista izguba.
 Vestno zapirajmo pipo takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo.
 Želeno temperaturo vode raje uravnavajmo z zmanjševanjem pretoka vroče vode kot
odpiranjem hladne vode na pipi.
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