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Impeça que os aparelhos vampiros deem uma dentada no seu orçamento
Identifique vampiros de energia que sugam energia para reduzir o uso e poupar dinheiro
OAKLAND, Califórnia.— Os aparelhos vampiros têm um apetite voraz por sugar energia de
tomadas elétricas e dinheiro da sua carteira, mesmo quando estão desligados. Estes aparelhos
e dispositivos ainda usam energia enquanto estão desligados e estão potencialmente em toda
a sua casa.
Embora estes dispositivos possam ter modos de suspensão ou espera, eles ainda podem usar
eletricidade continuamente para realizar atualizações, conectar-se a servidores remotos e
registar dados.
A conectividade de dispositivos modernos é uma das razões pelas quais o desperdício de
energia e dinheiro com gadgets ociosos aumentou nos últimos anos. O consumo de energia
associado pode representar mais de 10% do uso doméstico de energia. Eletrónicos domésticos
como televisores, boxes de TV por cabo, modems, consolas de videojogos e até mesmo
aparelhos de DVD são tipicamente os maiores vampiros de energia.
Outros vampiros comuns incluem qualquer dispositivo programável ou com controlo remoto, luz
ou relógio.
Formas de parar aparelhos vampiros


Use aparelhos com certificação Energy Star. Os aparelhos Energy Star são mais
eficientes do que os seus homólogos. Embora possa pagar mais adiantado, a poupança
nos custos de energia ao longo da vida útil do produto geralmente faz a diferença.



Conecte a tomadas múltiplas. Não é realista desconectar cada dispositivo após o uso.
As tomadas múltiplas são facilmente acessíveis e podem desligar a energia de vários
dispositivos ao mesmo tempo.



Desconecte quando carregado. Quando dispositivos como telemóveis e tablets
estiverem carregados, desconecte os carregadores.



Suspenda o computador. Ajuste a configuração do computador para suspender após
30 minutos ou menos. Desative os protetores de ecrã e configure o monitor para se
desligar após 10 a 15 minutos.
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Utilize a Verificação de Energia Doméstica da PG&E. Esta ferramenta online permite
que partilhe dados básicos e, em seguida, fornece recomendações personalizadas de
poupança de energia adaptadas ao seu domicílio específico.

Entre no espírito do Dia das Bruxas assustando os vampiros de energia para dar um presente à
sua conta de luz! Para obter ainda mais formas de reduzir o uso de energia, veja as nossas
dicas de poupança de energia.
Sobre a PG&E
A Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation (NYSE:PCG), é
uma empresa combinada de gás natural e eletricidade que serve mais de 16 milhões de
pessoas num espaço de 70 000 milhas quadradas no norte e no centro da Califórnia. Para
obter mais informações, aceda a pge.com e pge.com/news.
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