Få me
est ud af din
n varm
me
Hold på vvarmen, tjek
tj dit forrbrug og u
udnyt systtemet bed
dst muligtt
Overforbrugg
Et overforbrug kan skyldes, at temperaturfølerren i din
radiatorterm
mostat er de
efekt - eller helt
h mangle r.
Ventilen ka
an også have
e ”sat sig”, så
s den ikke llukker, når
man drejer termostaten. Man kan ofte afhjælppe probleme
et
ved at ”mottionere” spliitten i ventile
en.
Endelig kan
n årsagen till et overforbrug skyldes,, at selve
radiatoren er for lille till rummet.
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Temperatur
De fleste øn
nsker en rum
mtemperatu
ur på 21°C i deres opho
oldsrum - må
åske ned til 1
18°C i køkk
ken og soveværelse.
Som tommelfingerrege
el er det en god
g ide at haave mindst 16°C
1
i alle rum.
r
Kommeer temperaturen under
14°C i noggle rum, kan det skade bygningen
b
ogg give alvorlige fugt-, sva
ampe- og skkimmelproblemer.
Der bør i øvvrigt aldrig sttå en sofa eller
e
reol foraan en radiator, da det be
egrænser vaarmeafgivelssen.
d alle radiatorer i samm
me rum og sttil dem på
Brug altid
samme tal.
t For de fle
este termosttater svarer en indstilling på 3 til cirka 20°C.
En radiattor der kørerr på fuldt tryyk, bruger be
etydelig
mere varrme end tre radiatorer, dder kører me
ed lav drift.
Når en ra
adiator fungerer optima lt, er den varm i toppen
og kold i bunden. De
ermed afkøleer man vand
det optimalt.
Jo bedre din afkøling
g er på dine radiatorer, jo
j bedre
bliver varrmeøkonomien.
Jo bedre vandet er afkølet, jo miindre vandm
mængde
skal geno
opvarmes, og
o derved spparer man på
å energien.
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Spar på varrmen
For hver gra
ad du hæver temperatu
uren, stiger d
dit varmeforbrug med ca
a. 5 %.
Omvendt ka
an du spare
e masser af energi
e
og peenge ved at undlade at varme
v
dit hjeem for mege
et op. Hvis
du sætter ttemperature
en bare 1°C ned, kan m an skære 5--10% af ene
ergiregningenn. Og sparerr samtidig
årligt udled
dning af 300
0 kg CO2 pr. husholdningg pr. år.
hvor man ka
Derfor er de
et en god ide, at spare på
p varmen, h
an.
Men vælger du at skrue ned for va
armen om naatten, eller hvis
h
n
du er væk i en kortere periode, børr du aldrig s krue mere ned
end 3°C.
Har du i en periode satt temperaturren for lavt, vil genopvarrmningstiden kræve lige så
s meget varme, som du
u i den ”kold
de
periode” ha
ar sparet.

Fo
orbrug
En
n tommelfingerrregel er at en lejlighed
brruger cirka 70 kWh pr. m² om
m året.
Fo
or en lejlighed ppå 60 km2 er regnestykr
ke
et derfor 60 x 7
70 = 4.200 kW
Wh pr. år.
De
er er ikke tagett højde for dårlig isolering
m.m.

Hvis et rum
m holdes kold
dere end de omkringligggende rum, og
o væggene
e ikke er isolleret som yd
dervægge,
vil radiatore
er i rum op til
t det køligere rum, forssøge at varm
me det op, pg
ga. kuldeindffald fra væg
ggene.
Husk at luftte ud
Det er vigtiggt at lufte ud
d, gerne flerre
gange i døggnet, da stillestående luft
blandt ande
et optager fu
ugt og bliverr iltfattig. En fa
amilie på fire
e personer, afgia
ver ca. 15 l vand i døgn
net. Den bed
dste
måde at luffte ud på er med gennemtræk i 5-6 m
min. Dette giver
g
den ønsskede
luftfornyelsse, uden at vægge
v
og mø
øbler
bliver kolde
e. Termostatterne bør luk
kkes
under udlufftningen, forr at undgå unødvendigt varrmespild.
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Det er altså
å bedst med
d hurtig udluftning i sted
det for et vindue på klem
m døgnet runndt. Et vindu
ue på klem
vil medføre
e et betydeliggt varmetab, en højere vvarmeregnin
ng og et udslip på næsteen 1 ton CO2. Dette
gælder naturligvis kun i de årets ko
olde måned er, hvor tem
mperaturen er
e lavere udeendørs end indendørs.
Undlad derudover at sttille møbler med
m store fl ader helt op
p ad kolde yd
dervægge, dda det ofte giver
g
fugtproblemer.

Det varme vand
Ved at vælgge bruseren fremfor karrbadet spareer man
cirka 50 lite
er pr bad. Ogg vasker du op i hånden
n er
det meget ffornuftigt at bruge en ba
alje i stedet for at
hælde det rrindende varme vand diirekte i afløbbet.
Og husk en
ndelig at tjek
kke for drypp
pende hanerr. En
langsomt dryppende ha
ane kan alene give et sppild på
20 liter i dø
øgnet.
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Udnytter d
du varmen optimalt,
o
få
år du størree komfort - til gavn for pengepungg og miljø

Med venlig hilsen

