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23 συμβουλές 
για πιο ζεστό και φτηνό χειμώνα

τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις 
εξωτερικές θερμοκρασίες και 
συμβάλλουν στην κατάλληλη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας του νερού στα 
θερμαντικά σώματα.

•  Η συστηματική συντήρηση 
εξασφαλίζει την καλή απόδοση 
της εγκατάστασης, που σημαίνει 

εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή 
ρύπανση. Στις πολυκατοικίες που 
διαθέτουν παλιά κεντρικά συστήματα 
θέρμανσης, θα ήταν σκόπιμο να 
εξεταστεί η αντικατάσταση των 
παλιών συστημάτων με νέου τύπου, 
που είναι πιο αποδοτικά.

•  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές 

θερμάστες ή αερόθερμα, παρά μόνο 
σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Το 
κόστος ηλεκτρισμού θα φτάσει σε 
υψηλότατα επίπεδα. Προτιμήστε 
θερμάστρες υγραερίου ή σόμπες 
πέλετ.

• Αποφύγετε τη χρήση κλιματιστικού. 
Εκτός της υψηλής κατανάλωσης 

ρεύματος, δημιουργείτε δυσάρεστες 
συνθήκες στο σπίτι.

Αν, παρ’ όλα αυτά, επιμένετε, 
φροντίστε για τη σωστή συντήρηση 
και διερευνήστε τη δυνατότητα να 
αγοράσετε κλιματιστικό υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Τα καλοριφέρ δεν ανάβουν, τα 
θερμαντικά σώματα ανεβά-
ζουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ 
σε δυσθεώρητα ύψη, τα κλιμα-
τιστικά δεν ζεσταίνουν απο-
τελεσματικά... Και βέβαια, δεν 
έχουν όλα τα σπίτια τζάκια... 
Άρα τι θα γίνει; Θα παγώσουμε 
και φέτος; Κανείς δεν το θέλει 
αυτό. Οπότε πρέπει να βρεθούν 
άλλοι τρόποι, για να παραμέ-
νει το σπίτι ζεστό και να μην 
χρειάζεται να έχουμε συνεχώς 
αναμμένες τις σόμπες, τους κο-
νβέκτορες, τους θερμοπομπούς 
και τα κλιματιστικά...

Λοιπόν πάρτε χαρτί και σημει-
ώστε ή τυπώστε αυτή τη σελί-
δα:

1. Περάστε το χέρι σας γύρω 
γύρω στα κουφώματα. Όπου 
νιώσετε ότι υπάρχει άνοιγμα 
και μπαίνει κρύο στεγανο-
ποιήστε το κενό με σιλικόνη. 
Η σιλικόνη δεν κοστίζει αλλά 
σώζει, όταν θέλουμε να κλεί-
σουμε σημεία διαρροής νερού 
ή αέρα.

2. Όταν έχει λιακάδα τραβήξτε 
τις κουρτίνες να μπει ο ήλιος 
μέσα στο σπίτι. Θα σπάσει την 
υγρασία και θα ζεστάνει τον 
χώρο με φυσικό τρόπο.

3. Αντίστοιχα μόλις πέσει ο 
ήλιος κλείστε τις κουρτίνες. 
Όταν υποχωρεί το φως του 
ήλιου η ζέστη που έφεραν οι 
ακτίνες φεύγει από κει που 
ήρθε... δηλαδή από τα τζάμια. 
Επομένως κλείστε τις κουρτί-
νες για να τη φυλακίσετε μέσα 
στο σπίτι.

4. Καλύψτε όλα τα πατώμα-
τα με μοκέτες, φλοκάτες (που 

είναι στη μόδα), βαμβακερά 
πατάκια, μάλλινα χαλιά, ό,τι 
έχετε. Με αυτόν τον τρόπο η 
ζέστη του σπιτιού δεν θα δι-
αφεύγει από το δάπεδο. Επι-
πλέον εσείς δεν θα παγώνετε 
αν περπατάτε ακόμα και με 
(παπούτσια ή παντόφλες) στα 
κρύα πλακάκια και μάρμαρα.

5. Κάνετε ντους με ανοιχτή 
την πόρτα. Αφήστε δηλαδή 
τον ζεστό ατμό να ταξιδέψει 
παντού μέσα στο σπίτι και να 
σπάσει την παγωνιά.

6. Σφραγίζετε το τζάκι σας 
όταν δεν το έχετε αναμμένο 
με το ειδικό φουσκωτό για 
να μην φεύγει η ζέστη από 
την καμινάδα. Και για να μην 
μπαίνει αντίστοιχα κρύος αέ-
ρας μέσα στο σπίτι από την 
καμινάδα. Έχει υπολογιστεί 
ότι η απώλεια θερμότητας 
του σπιτιού από την καμινάδα 
φτάνει το 20%. Το φουσκωτό 
το βρίσκετε στα είδη τζακιού 
και στα μαγαζιά για μαστορέ-
ματα, π.χ. της οδού Αθηνάς.

7. Καθιερώστε τις κρύες νύ-
χτες την ηλεκτρική κουβέρτα 
ή την κλασσική cult θερμοφό-
ρα. Τη μεν πρώτη την ανάβετε 
για 20 λεπτά προτού πέσετε 
για ύπνο, μετά τη σβήνετε και 
ξαπλώνετε στο πιο ζεστό και 
απολαυστικό κρεβάτι που ξα-
πλώσατε ποτέ. 
Αν πάλι είστε παραδοσιακοί 
τύποι και θέλετε να περιβάλ-
λεστε από cult αντικείμενα 
πάρτε μια ωραία χρωματιστή 
θερμοφόρα, γεμίστε την με ζε-
στό νερό και βάλτε την κοντά 
στα πόδια σας, όπου ξαπλώ-
νετε, στον καναπέ ή στο κρε-
βάτι. Θα έχετε ζεστές πατού-

σες όλη νύχτα.

8. Αφήστε τον φούρνο μισά-
νοιχτο. Όταν τελειώσετε με 
το ψήσιμο του φαγητού αφή-
στε το καπάκι ανοιχτό για 5’-
10’ για να βγει η ζέστη και να 
απλωθεί στον χώρο. Ειδικά αν 
η κουζίνα σας είναι ενωμένη 
με το καθιστικό, σωθήκατε! Ο 
φούρνος λειτουργεί σαν αερό-
θερμο! Αν βέβαια έχετε παι-
διά ή κατοικίδια εννοείτε πως 
προσπερνάτε πάραυτα αυτή 
τη λύση.

9. Νιώθετε πως μπαίνει αέρας 
κάτω από τις πόρτες; Πάρτε 
ή φτιάξτε (αν πιάνουν τα χέ-
ρια σας) αυτά τα μακρόστενα 
κυλινδρικά μαξιλαράκια. Δι-
αλέξτε τα σε ωραία χρώματα 
για να δώσετε έξτρα στυλ στη 
διακόσμηση του σπιτιού σας.

10. Τις πάρα πολύ κρύες μέρες, 
καλύψτε τα τζάμια τω παρα-
θύρων σας με αεροπλάστ (το 
πλαστικό με τις μπίλιες αέρα 
που τυλίγουμε τα εύθραυστα). 

Αυτό, ναι, δεν είναι και τόσο 
ωραίο, όμως θα εμποδίσει την 
απώλεια θερμότητας του σπι-
τιού από τα τζάμια κατά 50%! 
Σκεφτείτε τον λογαριασμό της 
ΔΕΗ... Στο κάτω κάτω καλύψτε 
τα τζάμια μ΄αυτό το θαυμα-
τουργό πράγμα και μετά τρα-
βήξτε και τις κουρτίνες κι έτσι 
δεν θα φαίνεται για να σας χα-
λάει την αισθητική.

11. Κλείνετε και μονώστε από 
κάτω τις πόρτες σε δωμάτια 
που δεν χρησιμοποιείτε, ακό-
μη και στις μικρές αποθήκες. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να πηγαίνει χαμένη η ζέστη σε 
χώρους όπου δεν κάθεται κα-
νείς.

12. Αντιστρέψτε τη φορά κίνη-
σης του ανεμιστήρα οροφής. 
Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι 
έτσι σχεδιασμένοι ώστε να πε-
ριστρέφονται με τη φορά του 
ρολογιού και να σπρώχνουν 
τον δροσερό αέρα από πάνω 
προς τα κάτω για να δημιουρ-
γούν ρεύμα. Τον χειμώνα αντι-

στρέψτε τη φορά των ελίκων 
τους. Έτσι ο ανεμιστήρας θα 
παίρνει τον κρύο αέρα από 
κάτω και θα τον οδηγεί προς 
τα πάνω. Επιπλέον ανάψτε και 
λίγο τη θέρμανση. Θα ζεσταθεί 
ο χώρος στο πι και φι.

13. Θυμάστε όταν ήμασταν 
παιδιά που οι μαμάδες μας 
έστρωναν φανελένια σεντόνια 
στα κρεβάτια μας τον χειμώ-
να; Ήταν τρελή μόδα στα 70s! 
E, τώρα με το μνημόνιο επα-
νήλθε η μόδα τους, για πρα-
κτικούς λόγους. Προμηθευτεί-
τε λοιπόν ένα δύο σετ ωραία 
χνουδωτά σεντόνια και ονει-
ρευτείτε στα ζεστά... τα ξέ-
γνοιαστα παιδικά σας χρόνια!

14. Αν έχετε αυτόνομη θέρ-
μανση εγκαταστήστε έναν 
προγραμματιζόμενο θερμο-
στάτη. Έτσι, έχει αποδειχθεί 
ότι θα μειώσετε έτσι κατά 10% 
το ετήσιο κόστος κατανάλω-
σης ενέργειας. Με αυτόν τον 
θερμοστάτη θα προγραμμα-
τίζετε τις ώρες και τη θερμο-
κρασία και δεν θα σπαταλάτε 
τζάμπα ρεύμα όταν κοιμάστε 
ή λείπετε.

15. Φτιάξτε σόμπα από τε-
ρακότα. Είναι απλό: παίρνε-
τε  ένα μεγάλο κερί σε δοχείο 
(για να μην λιώνει). Στηρίζετε 
δύο πήλινα τουβλάκια δεξιά 
και αριστερά από το κερί, και 
πάνω τους τοποθετείτε μια 
αναποδογυρισμένη κεραμική 
γλάστρα (καθαρή και καινού-
ρια, εννοείται...). Τοποθετήστε 
την αυτοσχέδια σόμπα σας 
στο τζάκι (αν δεν έχετε ξύλα) 
ή πάνω σε μία άλλη ασφαλή 
επιφάνεια όπου αλλού θέλετε 
μέσα στο σπίτι. 

ΕΞΥΠΝ
ΕΣ 

ΛΥΣΕΙ
Σ

Πρακτικές συμβουλές για να μένει το 
σπίτι ζεστό ακόμα και στην παγωνιά, 
χωρίς να υπερχρεώνεστε σε ρεύμα, 
αέριο και πετρέλαιο
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Πολλοί από εσάς θα έχουν 
σκεφτεί να προσθέσουν 
θερμομόνωση στη κατοικία 
τους για καλύτερες κλιμα-
τικές συνθήκες εντός της 

οικίας τους αλλά και για εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα σε ένα διώροφο σπίτι χωρίς 
μόνωση παρατηρούνται απώλειες:
 
Από την ταράτσα περίπου 25% της συ-
νολικής απώλειας.
Από τη τοιχοποιία περίπου 42%
Από τα κουφώματα αλουμινίου περίπου 
21% (ανάλογα το πόσα έχουμε) Και από 
καμινάδες, εξαεριστήρες κλπ. 13%

Για να γίνει θερμομόνωση στους τοίχους 
ενός κτιρίου μετά το κτίσιμο δύο είναι 
οι τρόποι:

1)    Εξωτερικά

2)    Εσωτερικά

Ποιο κάτω θα σας πούμε τα χαρακτη-
ριστικά που διαχωρίζουν τις δύο περι-
πτώσεις.

Εξωτερική θερμομόνωση
Το μονωτικό υλικό τοποθετείται με κόλ-
λα στην εξωτερική πλευρά του τοίχου.

Στη συνέχεια πάνω σε αυτό τοποθετεί-
ται με κόλλα ένα πλέγμα οπλισμού και 
ακολουθεί η κάλυψη του πλέγματος με 
ειδικό επίχρισμα.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε και 
την θερμομόνωση του σκελετού, οι χώ-
ροι αργούν να θερμανθούν αλλά παρα-
μένουν θερμοί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα μετά την διακοπή της θέρμανσης 
και το κόστος κατασκευής είναι υψηλό.

Η εξωτερική θερμομόνωση αυξάνει την 
διάρκεια μεταβολής των συνθηκών θερ-
μοκρασίας στους χώρους και γίνεται σε 
κατασκευές με συνεχή χρήση (κατοικίες, 
γραφεία κλπ.)

Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να 
ανακαινίσει εξωτερικά  τις όψεις του 
σπιτιού. Ειδικά όταν υπάρχει φθορά 
λόγω παλαιότητας. Ρωγμές, κενά και 
όλου του είδους ατέλειες.

Προστατεύει τις προσόψεις από την έκ-
θεσή τους σε ήλιο, βροχές και ακραίες 
θερμοκρασίες και αυξάνει την λειτουρ-
γική ζωή του σπιτιού

Η εξωτερική θερμομόνωση κοστίζει πε-
ρισσότερο  από την εσωτερική λόγω 
των υλικών που πρέπει να αντέχουν τις 
καιρικές συνθήκες.

Παρέχει περισσότερη στεγάνωση.

 

Εσωτερική θερμομόνωση
Το μονωτικό υλικό τοποθετείται στην 

εσωτερική πλευρά του τοίχου και προ-
στατεύεται από κάποιο στέρεο δομικό 
υλικό (π.χ. γυψοσανίδα), που λειτουργεί 
όπως το εσωτερικό επίχρισμα.

Με τον τρόπο αυτό έχουμε μείωση του 
ωφέλιμου χώρου, μη θερμομόνωση του 
σκελετού, σύντομη θέρμανση και ψύξη 
των χώρων και πολύ χαμηλό κόστος.

Η εσωτερική θερμομόνωση γίνεται σε 
κατασκευές με περιοδική χρήση και 
απαίτηση γρήγορης θέρμανσης (π.χ. θέ-
ατρα, εκκλησίες, εξοχικές κατοικίες).

Κοστίζει πιο λίγο από την εξωτερική 
θερμομόνωση. Η εξωτερική θερμομό-
νωση απαιτεί ακριβά υλικά προστασίας 
λόγω των εξωτερικών συνθηκών

Η εσωτερική θερμομόνωση θα καταλά-
βει κάποιο ζωτικό χώρο από το εσωτε-
ρικό του σπιτιού σας
 

Πλαίσια κουφωμάτων, σώματα θέρμαν-
σης  και άλλα μόνιμα ή ημιμόνιμα προ-
σαρτήματα θα πρέπει να μετακινηθούν 
και να επανατοποθετηθούν πίσω στη 
θέση τους.

Μπορεί να γίνει σε όλες τις περιόδους 
του έτους και κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες, καθώς οι εργασίες 
εκτελούνται στο εσωτερικά.
 

Ποιες είναι οι επιλογές για θερμομόνω-

ση για το δικό μου σπίτι;

Οι τρόποι θερμομόνωσης είναι πολλοί 
και πάντοτε το κόστος καθορίζει την 
επιλογή της κατάλληλης μεθόδου.
Πρώτο κριτήριο είναι το αν θα χτίσετε 
τώρα το σπίτι σας ή αν θα θερμομονώ-
σετε το υφιστάμενο.

Για καινούργια σπίτια η πιο συνήθης 
μόνωση που γίνεται είναι εσωτερικά με 
διπλή τοιχοποιία.
 

Δηλαδή ενδιάμεσα του εσωτερικού και 
του εξωτερικού τοίχου μπαίνει κάποιο 
μονωτικό υλικό όπως ο πετροβάμβακας  
ή και πολυστερίνες και έτσι επιτυγχάνε-
ται  μια καλή μόνωση.

Επίσης μπορεί να χτιστεί το σπίτι απο-
κλειστικά με πολυστερίνη οπλισμένη 
που εμφανισιακά θα είναι τοίχος αλλα 
στην ουσία θα είναι ένας τέλεια μονω-
μένος τοίχος που το μεγαλύτερο του μέ-
ρος αποτελείται από πολυστερίνη.

Για υφιστάμενα σπίτια συνήθως γίνεται 
εξωτερική θερμομόνωση η οποία είναι 
πιο εύκολη στη πράξη να γίνει και στο 
τέλος είναι πιο οικονομική.

Οπότε με μια απλή θερμομονωτική 
μπογιά ή με την εφαρμογή πολυστερί-
νης στην εξωτερική τοιχοποιία επιτυγ-
χάνετε μια πολύ αποτελεσματική θερ-
μομόνωση.

Για οροφές επίπεδες χωρίς κεραμοσκε-
πή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πα-
νέμορφο κήπο ο οποίος θα προσφέρει 
τη μόνωση που χρειάζεται το σπίτι σας 
και μπορείτε να το συνδυάσετε με λευκά 
χαλίκια ούτως ώστε να καλύψετε όλη 
την επιφάνεια της οροφής σας για πιο 
ολοκληρωμένη θερμομόνωση.

απο: Nikos Kyriakou

Θερμομόνωση Σπιτιού 
Ότι χρειάζεται να ξέρεις με απλά λόγια
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Με την πρώτη ανάγνωση 
µπορεί να σκεφθείτε 
ότι πρόκειται για 
µέτρα - ασπιρίνες, τη 
στιγµή που πάνω από 

το 80% του πληθυσμού θα βιώσει 
αυτό που οι επιστήµονες ονοµάζουν 
ενεργειακή φτώχεια. Με µια δεύτερη 
ανάγνωση, όµως, θα διαπιστώσετε 
ότι οι συµβουλές της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης WWF Ελλάς αποτελούν 
ένα εγχειρίδιο για να µην πέσουµε… 
αµαχητί και, εάν εφαρµοστούν κατά το 
δυνατόν, µπορούν να βοηθήσουν ώστε 
να διορθώσουµε λάθη που κάνουµε 
και που επιβαρύνουν τον οικογενειακό 
προϋπολογισµό.

Οι συµβουλές προέρχονται από τον 
Οδηγό Εξοικονόµησης Ενέργειας που 
έχει εκδώσει η διεθνής περιβαλλοντική 
οργάνωση µε έµφαση στο πώς 
µπορούµε να αερίζουµε καλύτερα τα 
σπίτια, τι πρέπει να κάνουµε για τη 
µόνωση και πώς πρέπει να ρυθµίζουµε 
τη θερµοκρασία για να είναι ενεργειακά 
αποδοτική και οικονοµικά φιλική προς 
τον χρήστη.

 Τα tips είναι άκρως απαραίτητα, 
ειδικά στην εποχή που ζούµε, που το 
80% των πολιτών αναγκάζεται πλέον 
να ξοδεύει λιγότερα χρήµατα για την 
οικιακή θέρµανση, η οποία, σύµφωνα 
µε στοιχεία του 2007, αποτελούσε το 
69,1% της κατανάλωσης ενέργειας στα 
ελληνικά νοικοκυριά.

 Αερισµός

• Τον χειµώνα αερίστε τους χώρους του 
σπιτιού τις µεσηµεριανές ώρες.

• Μην ξεχνάτε ότι όταν αερίζετε το 
σπίτι θα πρέπει να έχετε θέσει εκτός 
λειτουργίας καλοριφέρ ή κλιµατιστικά.
• Κάθε βράδυ, κλείστε τα παντζούρια και 
τις κουρτίνες. Έτσι, κρατάτε τη ζέστη 
µέσα στο σπίτι. 

• Ανοίξτε τις κουρτίνες ή τα παντζούρια 
στα νότια παράθυρα, κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, ώστε να θερµαίνονται οι 
εσωτερικοί χώροι και να περιοριστεί η 
ανάγκη για θέρµανση.

Μόνωση

•  Βρείτε από πού χάνεται θερµότητα. 
Μια µέρα µε αρκετό αέρα τοποθετήστε 
ένα αρωµατικό στικ δίπλα σε παράθυρα, 
πόρτες, τζάκι ή άλλα σηµεία του σπιτιού 
που υποψιάζεστε για διαρροή ενέργειας. 
Αν το ρεύµα καπνού κινείται οριζόντια 
και όχι κάθετα, έχετε βρει µια διαρροή 
αέρα που πρέπει να σφραγιστεί. • Ψάξτε 
στη µόνωση ή στις επιφάνειες των 
αλουµινένιων κουφωµάτων σηµεία 

όπου συγκεντρώνεται υγρασία ή 
µούχλα. Εκεί, πιθανότατα, εντοπίζονται 
προβλήµατα µόνωσης που χρήζουν 
επιδιόρθωσης.
 
•  Είναι εύκολο να περιορίσετε απώλειες 
ενέργειας από πόρτες, παράθυρα 
και άλλα ανοίγµατα. Τοποθετήστε 
αεροστεγανωτική ταινία. Ειδικά 
στο κάτω µέρος της εξώπορτας 
χρησιµοποιήστε τις ειδικές ταινίες - 
βούρτσες.

Μονώστε τους εκτεθειµένους σωλήνες 
(καλοριφέρ -θερµοσίφωνα) που 
µεταφέρουν ζεστό νερό στο σπίτι, ειδικά 
τα µέρη που βρίσκονται εκτός σπιτιού.
• Αν έχετε τζάκι, κλείστε το καπάκι 
της καπνοδόχου όταν δεν το 
χρησιµοποιείτε.

Ρύθµιση της θερµοκρασίας

•  Ρυθµίστε τον θερµοστάτη στους 19-
20ο C.

• Όταν βγαίνετε έξω, κατεβάστε 
τον θερµοστάτη στους 16ο C, όχι 
παρακάτω.

•  Μην ανεβοκατεβάζετε τον 
θερµοστάτη. Συχνές αυξοµειώσεις 
αυξάνουν το κόστος λειτουργίας.

•  Κλείστε τα καλοριφέρ στα δωµάτια 
που δεν χρησιµοποιείτε και φροντίστε 
να διατηρείτε κλειστές τις πόρτες των 
συγκεκριµένων δωµατίων.

•  Μην ανοιγοκλείνετε συχνά ή άσκοπα 
τις πόρτες και τα παράθυρα που 
βρίσκονται δίπλα στον θερµοστάτη, 
καθώς αυτός επηρεάζεται και μπορεί 
να θέσει σε λειτουργία το καλοριφέρ.

• Αν ζείτε σε πολυκατοικία χωρίς 
αυτόνομη θέρμανση, συνεννοηθείτε 
με τον διαχειριστή και ζητήστε τον 
προσεκτικό προγραμματισμό των 
ωρών θέρμανσης. Ταυτόχρονα, 
ενημερώστε τους υπόλοιπους ενοίκους 
για τους τρόπους εξοικονόμησης που 
θα βρείτε εδώ.Έτσι θα κερδίσετε όλοι.

•  Μη σκεπάζετε τα σώματα του 
καλοριφέρ και μην τοποθετείτε έπιπλα 
μπροστά ή δίπλα τους. Θα έχετε πιο 
αποδοτική λειτουργία θέρμανσης αν 
επιτρέπετε την καλή κυκλοφορία του 
αέρα.
• Τοποθετήστε στο πίσω μέρος των 
σωμάτων (ανάμεσα στο σώμα και τον 
τοίχο) θερμομονωτικές πλάκες που 
επιστρέφουν τη θερμότητα προς τον 
χώρο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε 
αλουμινόχαρτο.

•  Να εξαερώνετε σε τακτά διαστήματα 
τα σώματα. Ο αέρας που παγιδεύεται 
στα σώματα εμποδίζει το ζεστό νερό 
να κυκλοφορεί. Η εξαέρωση του 
καλοριφέρ πρέπει να γίνεται στις 
αρχές του Οκτωβρίου.

•  Εγκαταστήστε θερμοστατικούς 
διακόπτες που σας επιτρέπουν να 
ρυθμίζετε αυτόνομα τη θερμοκρασία 
χώρων με διαφορετική λειτουργία. 
Για να υπολογίσετε την πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας σε κάθε 
χώρο, πρέπει να εγκαταστήσετε 
θερμιδομετρητές, οι οποίοι μετράνε 
την παροχή νερού και τις θερμοκρασίες 
εισόδου και εξόδου.
 
• Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε 
συσκευές αντιστάθμισης. Πρόκειται 
για συστήματα ρύθμισης του λέβητα 

23 συμβουλές 
για πιο ζεστό και φτηνό χειμώνα
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