VARČNO OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
 Z izolacijskimi materiali in kakovostnimi okni lahko zmanjšamo toplotne izgube za več
kot 30 %.
 Temperaturo prostorov je potrebno prilagoditi glede na rabo prostora, če je le-to
mogoče. Prehodne prostore oz. prostore, ki so v uporabi le del dneva, sploh ni
potrebno ogrevati oz. jih ogrevamo bistveno manj kot bivalne.
 Bivalne prostore v zimskem času ogrevamo na temperaturo med 20 in 21°C. Vsaka
dodatna stopinja temperature za 6 % dvigne porabo energije.
 Idealna vlažnost v prostoru je med 40 in 60 %. Če je prevlažno, se lahko pojavi plesen.
Zato je pomembno prezračevanje, pri čemer odstranimo odvečno vlago.
 Radiatorji pravilno delujejo le tedaj, ko omogočimo pravilno kroženje zraka v
prostoru. Zato moramo paziti na sledeče: radiatorjev nikoli ne smemo pokrivati ali tik
nad njimi postaviti police saj s tem preprečimo dvigovanje toplega zraka, kar lahko
bistveno zmanjša efektivno moč radiatorja; iz istega razloga tudi zavese ne smejo
pokrivati radiatorja. Najbolje je, če segajo kakšnih 10 cm nad zgornji rob radiatorja.
 Tam, kjer so radiatorji postavljeni ob okno, je priporočljivo ob njihovo zadnje lice
postaviti posebno izolacijsko ploščo (reflektor), ki je navadno narejena iz plasti
aluminijaste folije in kake umetne pene. S tem preprečimo segrevanje stene (okna)
neposredno za radiatorjem in povečanje toplotnih izgub.
 Termostatski ventil na priključku radiatorja je
pomemben dejavnik pri kontroli temperature zraka v
prostoru. Narejen je tako, da uravnava dotok tople
vode v radiator glede na želeno temperaturo v
prostoru. S tem ventilom lahko na enostaven način
izbiramo temperaturo v posameznem prostoru in jo
priredimo svojim potrebam.
 Pri daljši odsotnosti radiatorje delno ali povsem
zapremo, saj takrat v prostorih ne potrebujemo
posebej visoke temperature.

 Med največje toplotne izgubarje sodijo okna in vrata. Skozi steklo in špranje uhaja
največ toplote, zato pred kurilno sezono preverimo tesnjenje oken. Na netesna okna
prilepimo samolepilni trak za tesnjenje. Boljši so gumijasti kot penasti trakovi, saj so
bolj prožni in se s časom manj deformirajo. Tesnila moramo na okna oz. vrata
namestiti po celi stični površini. V nasprotnem primeru bomo dosegli le to, da bodo
puščala na drugih mestih kot bi sicer.
 V zimskih mesecih ponoči okna po možnosti zastirajmo s polkni, roletami ali debelimi
zavesami. Zaradi nižjih nočnih temperatur so tedaj izgube toplote največje.
 V kurilni sezoni prostore zračimo v najtoplejšem delu dneva. Bolje je krajši čas zračiti
z na stežaj odprtimi okni kot dalj časa s priprtimi okni.
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