Sådan bruger du Cards
Cards viser dit personlige energiforbrug på dagsuges-, måneds- og årsbasis, sat ind i forskellige
relevante sammenligninger.
Det giver dig mulighed for blandt andet at kunne
vurdere, om dit forbrug ”i dag” er højere end andre
dage, eller hvor meget du har brugt, måned for måned og år for år. Du kan også se, hvor du ligger sammenlignet
med andre beboere, hvilket kan give dig en fornemmelse af, om
du har et højt, passende eller lavt forbrug.
Programmet henter dine forbrugsdata hver time, så hvis du holder øje med dit forbrug i løbet af en dag, kan du for eksempel se
effekten af, hvis du tænder ovnen i en time eller tager et langt
brusebad.

Vores standby-forbrug udgør
på landsplan et CO2-udslip
på 450.000 ton

Brug Cards som din ”lille hjælper” til at spare penge på dit årlige
energiregnskab og gør samtidig noget godt for klimaet. Det betyder mere, end du tror.
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en verden til forskel
Det tager cirka
100 år at lave
rent drikkevand

6 FA C T S O M

Hver dansker
bruger cirka
105 liter vand
om dagen

ENERGI

Det er bevist...
... at Cards får folk til at bruge mindre energi. For nogle er det
nok at vide, at de kan tjekke deres forbrug, når de vil. For andre
virker det, at de hver dag kan se konsekvenserne af deres daglige adfærd på forbrugssøjlerne.

Varmt vand koster 60%
mere end koldt vand

En playstation bruger tre gange så
meget strøm som
en Nintendo Wii

Vandlækager står for en fjerdel
af EU’s samlede vandforbrug

Spar CO2 og penge med KeepFocus CARDS
Den billigste energi er den, du ikke bruger, og der
er rigtig mange muligheder for at reducere dit energiforbrug, så du både sparer (mange) penge og giver dit eget bidrag til den grønne omstilling med
en mere klimavenlig adfærd.

Et lille tip...

Beboere, der bruger Cards, reducerer deres energiforbrug - ret markant, endda. Med
det lavere forbrug følger også en lavere forbrugsregning, så der er mange gode grunde til at bruge Cards som ”lille hjælper”
til at spare på energien med små justeringer i hverdagen.

Holder du øje med, om vandhanen drypper, eller
om du har et højt standbyforbrug?
Der er mange måder at spare energi, så brug programmets tips til, hvordan du
bruger energi med omtanke
og holder dit indeklima sundt.

En hjælpende hånd til energibesparelser
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Hvordan bruger du Cards?
Skærmen har nogle faste elementer, som altid er synlige:
Temperaturen
i lejligheden

Luftfugtighed
i lejligheden

Under indstillinger fortæller du, hvor
mange I bor i lejligheden og angiver din
interesse for energi.

Dit aktuelle forbrug af el, vand, varmt vand og varme bliver vist i
forhold til dit forbrug i en sammenlignelig periode.
Dit ugentlige forbrug bliver vist i forhold til andre beboere med
lignende beboersammensætning.

EKSEMPLER

Det aktuelle
tidspunkt

Mit daglige forbrug i dag og andre dage.
Dagens forbrug vises akkumuleret time for
time sammenlignet med et gennemsnit af
de sidste 30 dage.

Mit ugentlige forbrug i forhold til andre.

Tilbage til
det første
skærmbillede

Genveje til at se dit forbrug
el | koldt vand | varmt vand | varme

Dine
indstillinger

Klik på temperatur eller luftfugtighed for at få flere informationer
om dit indeklima og gode råd til, hvordan du kan spare energi og
holde din lejlighed sund.

Det er vigtigt, at du beskriver
sammensætningen af beboerne, så de sammenligninger, du
får om dit forbrug i forhold til andre beboeres forbrug, matcher
andre lejligheder med lignende
beboersammensætning. Dine
oplysninger er anonyme og
bruges kun til sammenligninger.

Cards har masser af tips til,
hvordan du kan spare med
små ændringer i din hverdag.
Du kan påvirke, hvor mange
tips du får ved at fortælle
programmet, hvor interesseret du er.

Programmet er bygget op af en række forskellige ”Cards”, som viser
dit daglige, ugentlige, månedlige og årlige forbrug for henholdsvis
el | koldt vand | varmt vand | varme

Sammenligningen viser dit forbrug og gennemsnittet for fire andre lejligheder med en
lignende beboersammensætning.
Denne og sidste måneds forbrug.
Venstre søjle viser forbruget for den foregående måned, hvorimod den til højre viser
forbruget akkumuleret i løbet af indeværende
måned.
Mit årlige forbrug sidste år og dette år.
Den venstre søjle viser dit samlede forbrug
sidste år, og søjlen til højre viser dit forbrug
indtil nu i indeværende år.

Ved at klikke på dine ”kort” får du flere detaljer frem:

Du navigerer frem og tilbage med pilene.

