
Radyatörlerin önündeki 
mobilya ve perdeler  
% 12�ye varan daha fazla 
ısınma masraflarına 
neden olur

Kışın ısınma 
masraflarından 
tasarruf

>> ISININ AZALTILMASI

1 °C daha az oda 
sıcaklığı, % 6 daha 
düşük ısınma 
masrafları 
anlamına gelir.
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>> RADYATÖRLERIN ÖNÜNÜN KAPATILMAMASI

Evimi ne kadar ısıtmalıyım?

Termostat 
kademesi

Yatak 
odası
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odası 
ve çocuk 
odası
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Termostatları gece 17 ila 
19 °C�ye (2. kademe) 
ayarlamak, ısınma 
masraflarında % 10�a kadar
tasarruf sağlar
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→  Pencereyi üstten 
 açmayın: duvarlar soğur; 
 az temiz hava girer

>> DOĞRU HAVALANDIRMA

>> PENCERELERIN VE KAPILARIN HAVA SIZDIRMAZ 
HALE GETIRILMESI

Küf oluşumunu 
nasıl önleyebilirim?

→  Yemek pişirdikten 
 ve duş aldıktan sonra 
 daima havalandırın 

→  Dışarıya bakan duvarlara   
 mobilya koymayın 

→  Hava sızdıran kapı ve 
 pencereleri sızdırmaz 
 hale getirin

Kapı ve 
pencere derzlerini 
yalıtımlı hale getirin

Uygun 
yalıtım 
malzemesi 
kullanın

… veya düzenli 
olarak 5–10 dakika 
pencereleri sonuna 
kadar açarak 
havalandırın

Düzenli olarak 
3–5 dakika 
cereyan 
yaptırarak 
havalandırmak
en güzelidir …

Havalandırmak için 
3 iyi neden:

→ Küften kaçınmak 
→ Zararlı maddeleri 
 yok etmek 
→ Sağlıklı kalmak, 
 temiz hava

• Isınma konusunda bilgi ve önerileri şu adreste bulabilirsiniz: www.klimaaktiv.at/heizen

• Enerji danışma merkezleri size memnuniyetle bizzat danışmanlık hizmeti verebilir: 

 www.klimaaktiv.at/energieberatung
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