Udnyt varmen bedst muligt

både for din pengepung og miljøets skyld
Nu hvor vi igen har gang i radiatorerne, er det godt lige at minde sig selv om, at
det ikke er ligegyldigt, hvordan man opvarmer sit hjem. Her er en række gode
(og for nogle) gamle råd - som dog stadig holder:
Tænd alle radiatorer…..Har du flere radiatorer i samme rum, så
tænd dem alle, og ikke kun den, du sidder ved! Du udnytter din
fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne.
Start på 3….. Alle termostater i rummet skal som udgangspunkt stå på det samme!
Når du skruer op på 3, svarer det hos de fleste til 21 grader. Tænk over, at for hver
ekstra varmegrad øger du dit energiforbrug med 5 %. Hvis termostaterne er gamle
og slidte, kan de godt have ændret sig lidt, så en skal stå på 2,5 og en anden på 3,25.
Udnyt din fjernvarme fuldt ud!..... Når vandet forlader din radiator og
skal tilbage mod fjernvarmeværket, skal det have afgivet så meget
varme som muligt. Fraløbsrøret på dine radiatorer skal derfor højest
være lunkne. Sådan udnytter du varmen mest effektivt – og billigst!
Luk døren ….. luk døren til soveværelset og andre kolde rum!
Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Så luk døren mellem
værelser med forskellige temperaturer. På den måde udnytter du varmen bedst og
minimerer træk.
Dæk ikke dine radiatorer til….. Gem ikke en radiator bag sofaen, eller et stort
gardin. En radiator skal, når den er tændt, have luft omkring sig.
Luft ud ….. for fulde gardiner! Selvom det er koldt
udenfor, skal du lufte ud i nogle minutter nogle gange
om dag med alle vinduer og døre åbne, så der er
gennemtræk. Det fornyer luften, uden at vægge og
møbler når at blive kolde. Den friske luft indeholder
mindre fugt, og er derfor nem at varme op.
Træk gardinerne for om natten….. Gardiner virker nemlig som en effektiv ekstra
isolering, der holder på varmen.
Med venlig hilsen
Agendacentret

