Hold øje med
dit forbrug
Mærkaten fortæller dig, om du
holder godt nok på varmen
– eller om den går til spilde

Ring og hør,
hvad du kan spare
Se bagsiden

Hold øje med dit forbrug

Sur smiley
= for højt varmeforbrug
Når du udnytter din fjernvarme godt derhjemme, får
du et mindre forbrug – og typisk også en mindre
varmeregning. Derfor har vi udviklet en lille mærkat,
der gør det nemt at holde øje med, om du holder godt
nok på varmen. Hvis vandet er for varmt, når det løber
ud af din radiator, viser mærkaten en sur smiley.

Når temperaturen
er under 30,5° C,
er mærkaten mørk.
Temperaturen er ok.

Hvis vandet er for
varmt, når det løber
ud af din radiator,
bliver mærkaten
lyserød og viser en
sur smiley.
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Mærkaten holder
øje med din afkøling
Mærkaten skal sidde på radiatorens returrør, der sidder i bunden af radiatoren. Hvis røret er varmt, får du
ikke fuld gavn af varmen, før du sender vandet retur
til fjernvarmeværket. Det kaldes dårlig afkøling.
Husk at sætte en mærkat på hver enkelt radiator.

Ja, du gør
en forskel!
Når du holder godt på
varmen, er der ingen sure
miner:
• Du får et mindre varmeforbrug.
• Varmetabet i fjernvarmenettet bliver mindre.
• Din fjernvarmeforsyning
skal producere mindre
fjernvarme.
• Der går mindre strøm til
værkets cirkulationspumper.
• Kort sagt: Du sparer
energi, miljøbelastning og
ofte også penge.

Mærkaten skal sidde på radiatorens returrør – der, hvor vandet
løber ud af radiatoren. Du kan
også sætte mærkaten på radiatorens nederste kant.

Hold øje med dit forbrug

Sådan holder
du på varmen
Hvis du får sure smileys, kan du udnytte varmen i
radiatorerne bedre. Her får du 4 råd til hvordan.
Brug alle radiatorer i samme rum
Sæt alle radiatortermostater i samme rum ens.
4 radiatorer på lavt blus udnytter varmen bedre
end én på fuldt blus.

Luk for varmen, mens du lufter ud
Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter hver
dag, men husk at lukke for radiatorerne imens.

Følg med i dit forbrug
Aflæs dit forbrug, fx en gang om måneden. Så
vil du hurtigt opdage det, hvis forbruget afviger
fra det normale.

Luk dørene til koldere rum
Hold altid dørene til koldere rum lukkede. Er de
åbne, vil varmen fra de andre rum trække ind i
de kolde rum.

Har du fortsat problemer med at holde et tilfredsstillende lavt forbrug og en god
afkøling, kontakt da dit lokale varmeværk, din vvs-installatør eller din energirådgiver.

