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Alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda önemli
oranda tasarruf sağlayabilir; hem de enerji kaynaklarının verimli
kullanılmasına destek olabilirsiniz.

Çatı, Duvar ve Pencere Yalıtımı
Isı kaybının büyük bir çoğunluğu, çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride
tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Oysa çatı, dış duvar yalıtımı ve
çift camlı pencere sistemi ile %30’a varan oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz.
Termostatınızı 1°C düşük sıcaklığa ayarlamanız
%6-7’ye varan oranda doğal gaz tasarrufu yapmanızı sağlar.
Kombinin Doğru Seçilmesi ve Periyodik Bakımının Yaptırılması
Kullandığınız kombinin evinizin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun
seçilmesi, doğal gazı verimli kullanabilmeniz için büyük önem taşır.
İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak, doğal
gazın verimli kullanılmasını engelleyebilmektedir. Ayrıca farklı kombi türleri
(Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından size en
uygun olanı tercih ederek en yüksek verimi alabilirsiniz.
Her kış başında düzenli olarak kombi ve ısıtma tesisatının bakımının yetkili
servislere yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa
onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaların da önüne geçer.
Isınmanızı merkezi sistemle sağlıyorsanız, kazan bakımlarının da ihmal
edilmediğinden emin olmalısınız.

Yalıtım ve verimli kullanım için yaptığınız harcamayı, doğal gaz
tasarrufuyla kısa zaman içinde karşılayabilir, bu yöntemlere ek olarak
basit ama etkili bazı önlemlerle de tasarrufu ve konforu daha da
artırabilirsiniz.
· Radyatörlerinizin üstünü ya da önünü perdeyle kapatmayın; eşya,
mobilya veya mermer koymayın. Radyatörlerin örtülmesi yakıt tüketimini
%15 artırır.
· Evde olmadığınız zaman, kombinizi tamamen kapatmak yerine düşük
sıcaklıkta çalıştırın. Aksi takdirde kombiniz yeniden çalıştırıldığında,
soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışacak ve doğal gaz
harcayacaktır.
· Kuru hava, sıcaklığı daha az hissetmenizi sağlayacağı için ortamı
nemlendirmeye özen gösterin.

Termostatik Vana
Termostatik, yani sıcaklığa karşı hassas olarak geliştirilmiş vanalar, sıcak
suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı, ayarladığınız değere eriştiğinde kısar
ve tamamen kapatır. Sonuç olarak, sıcak su akışının kesilmesi, kombi ya da
kazanların daha az çalışmasını ve %15’e varan oranlarda doğal gaz
tasarrufu sağlar. Oda sıcaklığı ayarladığınız sıcaklıktan aşağı
düştüğündeyse yavaş yavaş su akışı yeniden sağlanır.

· Kış da olsa güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneş
ışığından faydalanın.
· Radyatör bağlantı borularını kontrol edin, su sızıntısı varsa onarın.
· Çamaşırlarınızı oda içinde kurutmamaya özen gösterin.

