
 

ARBED YNNI 
Oergell a rhew 

Dyma ein prif argymhellion arbed ynni: 
• Bydd tymheredd o 3-5° C mewn oergell yn ddigon oer i gadw 

eich bwyd yn ffres, a -18°C yn ddelfrydol i rewi bwyd.  

• Rhowch y bwyd sy’n difetha gyntaf, fel pysgod neu gig ffres, ar silff 

waelod yr oergell sydd oeraf. 

• Mae oeri’r aer mewn lle gwag angen mwy o ynni nag oeri bwyd sy’n oer 

neu wedi ei rewi yn barod. Pan welwch chi bod eich oergell/rhewgell 

bron yn wag, mae llenwi droriau neu silffoedd gwag efo papur newydd 

yn help! 

• Pan ewch i ffwrdd am gyfnod, gellwch gadw eich oergell ar y gosodiad 

isaf neu ei ddiffodd pan mae’n wag.  

• Po dewaf ydi’r rhew, po fwyaf o ynni bydd eich rhewgell yn ei ddefnyddio 

– cofiwch ddadrewi’n rheolaidd! 

• Ceiswich beidio â rhoi eich oergell/rhew  yn rhy agos i wresogydd neu 

stôf, fel nad oes rhaid iddo fo wneud gormod o ymdrech i gadw’n oer. 

• Sicrhewch fod yr elfennau oer yn y cefn yn aros yn glir o lwch a bod yr 

aer yn gallu cylchredeg yn rhwydd. 

 

Oergelloedd a rhewgelloedd sbar neu hen 
Mae’n werth ystyried faint o ynni mae eich oergell/rhewgell yn 

ei ddefnyddio a’i gymharu efo un newydd, mwy effeithlon.  

Pan ewch i brynu oergell neu rewgell, anelwch at y radd uchaf 

o ran effeithlonrwydd ynni – mae offer ynni isel yn aml yn 

rhatach! Gall rhewgell A +++ o’i gymharu â un gradd C arbed 

tua £22 y flwyddyn. A gall rhewgell A+++ arbed tua £85 y 

flwyddyn o’i gymharu â rhewgell gradd C. 

Bydd gan rai pobl rewgell sbar yn y garej ar gyfer achosion arbennig, 

ymwelwyr neu ddiodydd. Meddyliwch a oes angen eu rhedeg drwy’r flwyddyn, 

neu fyddai’n bosibl rhoi popeth yn un a defnyddio’r un sbar dim ond pan mae 

gwir angen. Mae hen rewgell hanner gwag yn defnyddio lot o ynni. Diffoddwch 

y llall, ei lanhau a chadw’r drws ar agor pan nad ydach chi’n ei ddefnyddio. 
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