
 Gode råd om opvarmning i Hafniahus A/B 

Fyr den bare af! 
 

• Udnyt din varme fuldt ud: Skru op for termostaten når du fryser. 
• Vi styrer varmen i varmecentralen, og sender kun den varme ud, som der er brug for at 

kunne opnå 24 °C. Det betyder at dine radiatorer sommetider føles kolde. 
• Kontroller termometeret i stedet for at føle på radiatoren!  

Lavere temperatur i rørsystemerne, betyder mindre varmetab og 
besparelser ! 

 
Luft ud! 
 

• Luft ud for fulde gardiner, og luk for varmen imens. – Også selvom det er koldt udenfor. 
• Et udluftet rum har lav luftfugtighed og er derfor meget lettere og billigere at varme op.  
• Luft ud 1-2 gange om dagen med alle vinduer åbne og gennemtræk i 10-15 minutter. 
• Forny luften i rummene uden at vægge og møbler bliver kolde.                                 

Udluftning i længere tid nedkøler overfladerne, som er svære at 
opvarme igen. 

 
Stil termostaterne ens : 
 

• Det er vigtigt at alle termostater i alle rum står på det samme.   
• Hvis du feks. ønsker 21 °C varme, skal alle termostater stilles på 3 + en streg 
• Det er vigtigt at du har et termometer, så den aktuel temperatur kan aflæses. 
• Ønskes lavere eller højere temperatur stilles alle termostater ned eller op.                   

Tænk over, at hver ekstra grad øger dit energiforbrug med 
mindst 5 procent. 

 
Tænd dem 
 

• Tænd alle rummets radiatorer, ikke kun den, du sidder ved. 
• Du sparer intet ved kun at tænde en enkelt radiator i rummet og slukke de andre.  
• En enkelt radiator på fuldt blus bruger ofte mere varme end fire radiatorer på kvart drift. 
• Gem heller ikke en radiator bag sofaen. En radiator skal være tændt og have luft omkring 

sig.                                                                                                                        

Du udnytter din varme mest effektivt ved at bruge alle 
radiatorerne. 

 
Luk døren 
 

• Luk døren til soveværelset og de andre kolde rum. 
• Hvis du kan lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Så husk at lukke døren til 

soveværelset, Så udnytter du varmen mest effektivt. De fleste sover bedst ved 18 °C. 
• For at undgå fugt i soveværelset, må der ikke være åbent vindue hele dagen.             

Luft kraftigt ud om morgenen og tænd for radiatorerne i 
dagtimerne  (mindst. 20 °C). 

 
Mindst 18 

 

• Under 18 °C risikerer du at skade bygningen og få problemer med fugt. 
• Du sparer næsten ingenting, hvis du lukker ned for varmen om natten. 
• For om morgenen når du ønsker mere varme igen, skal du først varme møbler og vægge 

op, inden du får glæde af varmen.                                                                              

Af hensyn til bygningen anbefales det at holde en rumtemperatur 
på mindst 18 °C i samtlige rum. 

                                            --------------------------------------------------- 

Problemer med varmen !  - Kontakt  Allan på telefon 50 58 04 99 

 


