
Awgrymiadau 
gwych i arbed ynni 
o gwmpas y cartref

Golchi Dillad 

Golchwch eich dillad ar 30°C yn lle 
40°C i arbed tua £9. 

Sychwch eich dillad yn naturiol yn  
lle defnyddio peiriant sychu i arbed  
tua £23. 

Goleuadau 

Bydd troi’r goleuadau i ffwrdd pan 
nad ydych yn defnyddio nhw yn 
arbed tua £15. 

Trwy newid yr holl fylbiau yn  
eich cartref i rai LED gallech chi   
arbed £40.

Coginio

Rhowch ddim ond y maint o ddŵr 
sydd ei angen arnoch yn y tegell i 
arbed tua £6. 

Defnyddiwch bowlen i olchi llestri 
yn hytrach yn gadael y tap ymlaen i 
arbed £25.

Cyfarpar

Gallwch chi arbed tua £35 trwy gofio 
diffodd eich cyfarpar yn hytrach na 
gadael nhw yn y modd parod.

Peidiwch â gwefru pethau trydanol ar 
ôl iddynt gyrraedd 100% na’u gadael 
yn gwefru dros nos, mae hyn yn 
gwastraffu ynni’n ddiangen. 



Noder:
Mae’r holl arbedion cost yn seiliedig ar flwyddyn neu arbedion blynyddol
Mae’r data trwy garedigrwydd Which? a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, 2021 
Mae angen gweithredu gan ddefnyddwyr i gyflawni arbedion cost
Mae’n bosib y bydd cymhwystra i gael mesurydd clyfar yn amrywio

Inswleiddio

Gallai cau bylchau o gwmpas 
ffenestri a drysau arbed tuag £20. 

Gall llenni sydd â leinin o  
ddeunydd trwm leihau’r gwres a 
gollir o ystafell trwy’r ffenest gyda’r 
nos ac atal drafftiau. 

Gwresogi

Gall gosod paneli adlewyrchu gwres 
y tu ôl i reiddiaduron arbed tua £19.

Gall troi thermostat yr ystafell i lawr 
un radd yn unig arbed tua £60. 

Ymolchi

Bydd treulio un funud yn llai yn y 
cawod yn arbed hyd at £8. 

Gall newid pen y cawod i un sy’n 
defnyddio dŵr yn effeithlon arbed 
cymaint â £38 oddi ar y bil nwy ar 
gyfer gwresogi dŵr mewn aelwyd 
pedwar person.

Helpwch i stopio gwastraffu ynni o gwmpas y cartref gyda mesurydd clyfar

Gall mesurydd clyfar eich helpu i fabwysiadu mesurau arbed ynni yn eich aelwyd. Mae’r sgrîn ynni 
cartref a gynigir i chi gyda’ch mesurydd clyfar yn dangos i chi, bron mewn amser real, faint o ynni 
rydych chi’n ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau. Mae hyn yn galluogi chi i gadw llygad 
agosach ar eich arferion gwario ar ynni. Yna, gall yr wybodaeth hon eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o 
leihau’r ynni sy’n cael ei wastraffu yn eich cartref ac arbed arian. 

Oes diddordeb gennych? 

Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni i gael mwy o wybodaeth. Byddwch yn dod o hyd i’w manylion ar eich bil 
nwy a thrydan.

Eisiau gweld mwy o awgrymiadau arbed ynni? 

Ewch i: smartenergyGB.org/energysavingtips

http://www.smartenergyGB.org/energysavingtips 

