
Cel mai mare consumator de energie  
din gospodărie: Sistemul de încălzire!
Aproximativ 45% din energia din gospodăriile private (inclusiv 
mașini) este folosită pentru încălzire, iar încă 10% pentru încălzi-
rea apei potabile. Cu câteva trucuri simple poți economisi multă 
energie și bani la încălzire. Întreținerea și testarea regulată de 
către o societate comercială specializată asigură funcționarea 
eficientă a sistemului.

Acordați atenție temperaturii camerei
Cu fiecare grad Celsius mai puțin temperatura camerei reduce 
consumul de energie și astfel costurile de încălzire cu aproximativ 
6 procente. Cu toate acestea, temperatura camerei nu trebuie să 
fie mai mică de 15 grade: Dacă camerele individuale se răcesc 
prea mult, umezeala din aer se poate condensa acolo și se poate 
forma mucegai.

Investește în robinete termostatice
Achiziționarea de supape termostatice programabile este o inves-
tiție bună. Acestea reglează temperatura în mod flexibil și complet 
automat, după cum doriți. De exemplu, temperatura este coborâtă 
în timpul zilei dacă nu sunteți prezenți în timpul orelor de lucru, 
crește seara dacă sunteți prezenți, și coboară automat din nou 
peste noapte.

Folosiți încălzitoarele și radiatoarele numai 
într-un mod bine țintit
Încălzitoarele electrice directe pentru priză sunt din ce în ce mai 
recomandate ca alternativă la încălzirea centrală. Nu este însă 
recomandabil să: Funcționarea continuă va fi foarte costisitoare! 
De asemenea, dispozitivele nu sunt proiectate pentru funcționare 
continuă și, prin urmare, ar trebui să fie operate numai sub supra-
veghere. În plus, utilizarea simultană excesivă a multor astfel de 
dispozitive poate duce la supraîncărcarea conexiunii casei sau a 
rețelei locale.

Închideți ușile
Ușile de la camerele neîncălzite, cum ar fi dormitorul sau camera 
de oaspeți nefolosită, trebuie să rămână închise. În caz contrar, 
aerul mai cald, dar și mult mai umed se va muta din zonele de 
locuit încălzite în camerele mai reci. Dacă aerul cald se răcește, 
există riscul de apariție a mucegaiului.
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Economisiți energie cu rulourile
Aveți obloane la ferestre? Iarna, închideți-le imediat ce se întune-
că. Schimbul de căldură către exterior este redus deoarece între 
rulou și fereastră se formează un strat izolator de aer.

O ventilație adecvată este esențială
Fără o ventilație adecvată, se pot dezvolta deteriorarea umidității 
și mucegaiul. Evitați însă ventilația continuă prin ferestre înclinate! 
Ventilația încrucișată scurtă este cea mai eficientă metodă aici. 
Închideți supapele radiatorului în timp ce aerisiți.

Faceți duș în loc de baie
Dușul în loc de baie economisește până la 70% din consumul de 
energie și apă. Fiecare grad Celsius mai puțin la temperatura du-
șului economisește cu aproximativ 3 la sută, 5 în loc de 6 minute 
de duș în jur, de 15 la sută energie. Apa trebuie, de asemenea, 
oprită atunci când vă săpunați sau vă spălați dinții.

Aici vă poate ajuta o firmă specializată
Dacă încălzirea îmbătrânește, ar trebui să efectuați o verificare 
profesională a încălzirii pentru a verifica dacă încă funcționează 
eficient. De exemplu, echilibrarea hidraulică garantează că radi-
atoarele funcționează corect. După aceea, toate caloriferele sunt 
din nou alimentate uniform cu căldură.

Sfat: În ciuda celei mai mari griji posibile în 
editarea conținutului, orice răspundere pentru 
actualitatea, corectitudinea și caracterul 
complet al conținutului este exclusă.
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Puteți găsi mai multe sfaturi pentru eco-
nomisirea energiei în casă și grădină la:
www.ganz-einfach-energiesparen.de 


