PRAKTYCZNE RADY I SPOSOBY OSZCZĘDZANIA CIEPŁA

W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz panującymi od kilku dni dużymi
mrozami przypominamy wszystkim mieszkańcom o konieczności racjonalnego używania
ciepła w mieszkaniach. Bowiem od Państwa zależą w dużej mierze opłaty jakie wnosimy za
zużyte ciepło do „GEOTERMI” Sp. z o. o.
Grzejniki w mieszkaniach posiadają zawory termostatyczne z głowicami (białe
pokrętła), które regulują dopływ ciepła i utrzymują żądaną temperaturę w pomieszczeniu.
Korzystajmy z nich, zwłaszcza w dniach, kiedy na zewnątrz jest wysoka temperatura.

Radzimy :


Termostat grzejnikowy reaguje na temperaturę otoczenia, a nie ciepło wody w
grzejniku ! Zawór termostatu utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na poziomie
ustalonym przez nas pokrętłem. (I-14°C, II-17°C, III-20°C, IIII-23°C) Jeżeli więc
stwierdzimy, że kaloryfer stygnie, wpierw spójrzmy na termometr pokojowy. Okazuje
się najczęściej, że to nie awaria c.o., a wręcz przeciwnie - dobre działanie zaworów
termostatycznych.



Pokrętło termoregulatora nie powinno być zabudowane, przykryte zasłoną czy
przesłonięte meblami. Wytwarzający się w takim przypadku mikroklimat może
znacznie odbiegać od temperatury panującej w całym pomieszczeniu.



Wietrzenie pomieszczenia winno być intensywne, ale krótkie (do 15 minut). Zanim
otworzymy okno pamiętajmy o zakręceniu zaworu termoregulatora przy kaloryferze.
Odkręcamy go ponownie dopiero po zamknięciu okna, (które - co też ważne powinno być oczywiście uszczelnione).



Na noc przykręcamy nieco zawór termostatu. Pamiętając, że każdy 1°C da nam co
najmniej 6-8 % oszczędności. A ponadto - co potwierdzają i zalecają lekarze zdrowiej jest spać w chłodniejszym niż przegrzanym i dusznym pomieszczeniu.



Unikajmy suszenia prania bezpośrednio na kaloryferach, gdyż może to zwiększyć(!)
wskazanie podzielnika kosztów ogrzewania nawet o 8%. Można natomiast suszyć je w
pobliżu grzejników, co nawet poprawi wilgotność powietrza, z reguły nadmiernie
wysuszonego, co również jest bardzo niezdrowe.



Ograniczać zużycie ciepła, gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa, jednak tak aby nie
działać niszcząco na ściany budynku i nie pogarszać warunków bytowych innych
mieszkańców (zbytnio nie wychładzać mieszkań).



Utrzymywać temperaturę w pomieszczeniach stosownie do indywidualnych
wymagań, nie przegrzewając ich.



Warto stosować (w sezonie grzewczym) krótkie zasłony do okien.

