ZMIEÑ NAWYKI
Nie myj naczyñ pod bie¿¹c¹ wod¹,
lepiej wykorzystaj do tego celu zlew
wype³niony wod¹ z p³ynem.
Naczynia sp³ukuj zimn¹ wod¹.
Nie pozwól, aby kran by³ niepotrzebnie odkrêcony,
np. podczas mycia zêbów.
U¿ywaj prysznica zamiast wanny.
W wannie zu¿yjesz 100-150 litrów wody,
podczas gdy bior¹c prysznic - tylko 8 l/min.
Wy³¹czaj wodê, gdy mydlisz cia³o i w³osy.

OPEC GRUDZI¥DZ Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzi¹dz
tel. 45 06 100, fax: 46 216 29
Dzia³ Marketingu: 45 06 130 do 133 (od poniedzia³ku do pi¹tku 7.00 - 15.00)
telefon alarmowy 993 (bezp³atny)
www.opec.grudziadz.pl

PAMIÊTAJ

O ROZKRÊCENIU
TERMOREGULATORÓW
NA MAKSIMUM PRZED
ROZPOCZÊCIEM SEZONU GRZEWCZEGO.
DZIÊKI TEMU TWOJE GRZEJNIKI
NIE ZAPOWIETRZ¥ SIÊ.
PO ROZPOCZÊCIU SEZONU GRZEWCZEGO
U¯YWAJ REGULATORÓW W PE£NYM ZAKRESIE.

CHCESZ P£ACIÆ MNIEJ ZA OGRZEWANIE ?
Nie zas³aniaj grzejników na przyk³ad szafkami, ogranicz stosowanie zas³on poni¿ej parapetu,
gdy¿ prowadzi to do ogrzewania przestrzeni pomiêdzy zas³on¹ a oknem - zamiast ca³ego
pomieszczenia.
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Uszczelnij okna - mo¿na to ³atwo zrobiæ gumowymi lub g¹bkowymi uszczelkami samoprzylepnymi.
Za ka¿dym grzejnikiem umieœæ ekran zagrzejnikowy (cienki arkusz styropianu powleczony
foli¹ aluminiow¹ odbijaj¹c¹ promieniowanie cieplne).
Konieczne wietrzenie pomieszczeñ wykonuj krótko, lecz intensywnie. Nale¿y przy tym ustawiæ
zawór termostatu na najni¿szy poziom.
Jeœli w pomieszczeniu ma byæ ch³odniej - nie otwieraj okien, ale przykrêæ zawory.

Nie susz na kaloryferach rêczników czy prania.
Wybieraj¹c siê w podró¿ ustaw zawory na nieco ni¿szy pobór ciep³a ale nie skrêcaj zaworów na minimum
poniewa¿ zbyt niska temperatura w pomieszczeniu powoduje roszenie œcian zewnêtrznych i powstawanie grzyba.
Jednoczeœnie zostaw pootwierane wewnêtrzne drzwi.
Uwa¿aj, ¿eby nie przeci¹æ kapilary przy termoregulatorze poniewa¿ termoregulator nie bêdzie dzia³a³.

JAK ZAOSZCZÊDZIÆ CIEP£¥ WODÊ ?
Stosuj ró¿ne urz¹dzenia oszczêdzaj¹ce wodê. Wiele instalacji powoduje jej nadmierne zu¿ycie. Stare krany
i prysznice umo¿liwiaj¹ maksymalny przep³yw wody rzêdu 15-20 litrów na minutê. Zwê¿ki niskoprzep³ywowe
ograniczaj¹ce maksymalny przep³yw wody do 6-8 litrów daj¹ siê montowaæ na wszystkich starych
kranach i prysznicach.

Wraz ze zmniejszeniem strumienia wody zamontuj napowietrzacze. Zwiêkszy to objêtoœæ strugi wody
i poprawi efekt sp³ukiwania nawet przy ma³ym przep³ywie wody. Podobny efekt mo¿na uzyskaæ
w przypadku pryszniców.

Prysznice wyposa¿ w odcinacze dop³ywu wody. Raz wyregulowana temperatura wody
jest utrzymywana pomimo jej ca³kowitego odciêcia, np. w czasie namydlania cia³a.
Przy powtórnym w³¹czeniu wody unika siê strat na powtórn¹ regulacjê temperatury.

Przy instalowaniu nowego urz¹dzenia zainstaluj takie, które mo¿na obs³ugiwaæ jedn¹
rêk¹, a najlepiej jeszcze sterowane termostatycznie. Tak sterowany kran dzia³a jak
odcinacz przep³ywu wody. Urz¹dzenie jednorêczne jest prostsze i szybsze w obs³udze
i pozwala zmniejszyæ straty wody.

