Tjek dit forbrug

Fjernvarme
Vand

God idè at aflæse dine målere
Denne folder er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af vand
og varme. Ikke kun af hensyn til miljøet og ressourceforbruget, men også
til din egen betaling af forbruget.
Vand- og varmeanlægget fungerer normalt problemfrit, men en ventil kan blive
defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selvom det er
sjældent, der opstår problemer, er det absolut en god idè at kontrollere forbruget
regelmæssigt. Det kan hurtigt blive en dyr affære når regningen for varme, vand
og vandafledning kommer efter et problem.
Du bør aflæse din måler en gang om ugen, eller mindst en gang om måneden.

Yderlige information
Vi svarer meget gerne på de spørgsmål, du måtte have til dit forbrug af vand og
fjernvarme.

Venlig hilsen

Kundeservice
Morsø Forsyning
Nørregade 3
7900 Nykøbing Mors
Telefonnr. 8213 0404
post@morsoeforsyning.dk
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Fjernvarme
Boligens rum
Boligens rum benyttes forskelligt, derfor er der forskel på, hvilken temperatur der
er passende.
For de fleste er en stuetemperatur på 21 °C, den temperatur der giver velvære. I
køkkenet er et par grader lavere nok ønskeligt. I soveværelset er den ideelle
temperatur mellem 16 °C og 18 °C. Når temperaturen i et rum er lavere end i de
tilstødende rum, bør døren være lukket. Det
koldere rum vil nemlig trække varme fra de
andre, og det kan bevirke at der bliver fodkoldt.
Som en tommelfingerregel er det en god ide at
have mindst 16 °C i alle rum. Men vær
opmærksom på, at for hver grad temperaturen
hæves, stiger varmeforbruget med ca. 5%.
Brug alle radiatorer
Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det
giver den behageligste varme og den bedste
varmeøkonomi.
Der er intet sparet ved at skrue helt op for en
enkelt radiator og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt
opvarmet, ofte mere varme end to eller tre, der køre på kvart drift. Hvis du
derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du varme på den mest
hensigtsmæssige måde. Når radiatoren fungerer, som den skal, er den varm i
toppen og kold i bunden. Luft ud 2-3 gange om dagen af ca. 5-10 min. med
gennemtræk. Husk at slukke for varmen imens.
NB: En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. En sofa eller reol bør
således ikke placeres lige foran en radiator.
Det varme vand
Temperaturen på det varme vand fra hanen bør være mindst 50 °C, og
temperaturen bør kunne opnås i løbet af 10-20 sekunder. Temperaturen kan
f.eks. måles med et stegetermometer.
Ved temperaturer over 60 °C i vandvarmeren opstår der risiko for kalkdannelser
i varmtvandssystemet.
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Vand
Pas på de dyre dråber
Vandspild kan forekomme ved dryppende vandhaner og løbende WC-cisterner.
Desuden kan utætheder i skjulte installationer - som f.eks. i vandrør under gulve
eller i ledningen ind til huset - give et meget stort vandspild. Der er altså meget
at spare ved at sørge for, at alle dine vandinstallationer er i orden. For det er ikke
kun det vand der løber ind i huset, du betaler for. Det er også for at vandet ledes
væk.
Tjek dit vandforbrug
Ved at aflæse vandmåleren og dermed
holde
øje
med
dit
vandforbrug
regelmæssigt, opdager du hvis der opstår
utætheder i vandinstallationen.
Dermed kan du undgå overforbrug. Et årligt
gennemsnitsforbrug pr. husstand (4
personer) er ca. 120 m³.
Vil du kontrollere dine vandinstallationer for
utætheder, skal du sørge for, at der ikke
bruges vand noget sted i huset, når du
aflæser vandmåleren. Står displayet på din
vandmåler stille, kan du regne med, at dine
vandinstallationer er tætte. Bevæger
tællerhjulet sig derimod, så vent og se, om
det holder
op efter en kort periode - en WC-cisterne er måske ved at blive fyldt.
Fortsætter tællerhjulet med at løbe rundt, er der en utæthed et eller andet sted i
vandinstallationen, og du må i gang med at finde årsagen. Kan du ikke løse
problemet selv, så kontakt en autoriseret VVSinstallatør for at få hjælp.
For at sikre at det samlede antal vandmålere fungerer optimalt. Udfører vi med
mellemrum og i overensstemmelse med de lovmæssige krav, en stikprøvekontrol
af målerparken. Hvis du har mistanke om, at din vandmåler er i uorden, skal du
kontakte Morsø Forsyning.
Se desuden vores folder eller hjemmesiden om gode vandsparertips.
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