SÅDAN OPVARMER DU BILLIGST DIN BOLIG
1. INDSTILLING RADIATORER
Du må ikke gå og slukke dine radiatorer, de skal være tændt hele døgnet, også i de rum du
ikke bruger. Indstil alle termostater på 2,5 - 3,5
PÅ ALLE RADIATORER, OGSÅ I DE RUM DU IKKE BRUGER,
så er rumtemperaturen 22 grader, stil eventuelt lidt lavere, i det rum du sover i, hvis du
ønsker lavere temperatur, men sluk aldrig radiator.
Dette gælder også når du rejser væk en uge, eller bare en weekend.
2. RADIATOR
Radiator skal kun være varm i den øverste halvdel, er den ligeså varm i bunden, som i
toppen, er termostat skruet for højt op. Temperaturen på det vand der løber i radiatorer,
afgøres af udetemperaturen, og justeres automatisk hele tiden, så energi udnyttes effektivt.
3. TERMISK ENERGI
Huse bygges i mursten, netop fordi mursten er gode til at lagre varme.
Når du slukker for varmen i de rum du ikke bruger, lagres kulde i mursten.
Det kan tage op til flere døgn at få varmen tilbage i rummet, da mursten står og afgiver
kulde.
4. INDEKLIMA
Bliver dine vægge først kolde, vil der opstå kondens og fugt. Det sker når varmen fra dine
radiatorer, møder kulden fra de kolde vægge. Vægge bliver fugtige, det giver gode
betingelser for skimmelsvamp og garanti for dårligt indeklima.
Bor du i en gavl lejlighed, så undgå store skabe på vægge ud mod gavle og ydervægge.
Hold altid senge og møbler mindst 5 centimeter fra ydervægge, så der ikke opstår kondens
med skimmelsvamp til følge.
5. UDLUFTNING
Du bør dagligt lufte ud 2 gange 5-10 minutter ved at lave gennemtræk.
Det gøres om morgenen efter bad, og om aftenen efter brug af gaskomfur, da forbrænding
af gas afgiver store mængder vanddamp.
Når du lufter ud, skal radiatorer ikke slukkes.
Den friske luft er billigere at opvarme, end den fugtige luft.
FØLGER DU DISSE RÅD, FÅR DU DET MEST OPTIMALE INDEKLIMA,
OG BILLIGSTE OPVARMNING
Med venlig hilsen
Per ejendomsfunktionær
A/B Ørholm

