
 

 

EKONOMICZNE UŻYTKOWANIE INSTALACJI 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

Przeprowadzona modernizacja instalacji c. o. stwarza możliwość indywidualnego 
kształtowania komfortu cieplnego oraz racjonalnego zużycia energii w okresie 
sprzyjających warunków atmosferycznych, gdy temperatura zewnętrzna jest dodatnia, 
szczególnie wiosną i jesienią. W celu uzyskania wymiernych efektów w postaci 
zmniejszenia zużycia energii cieplnej warto przestrzegać poniższych wskazówek. 
 

ŻEBY UZYSKAĆ OCZEKIWANE EFEKTY RACJONALNEGO ZUŻYCIA ENERGII 

CIEPLNEJ NALEŻY PAMIĘTAĆ  ABY :  

 

- Pomieszczenie miało prawidłową cyrkulację powietrza , zawilgocenie ścian jest 

niedopuszczalne  

 

- Grzejniki były sprawne technicznie   

 

- Głowice czyste i prawidłowo ustawione nastawy wstępne zaworu  

 

- Nie zasłaniać grzejników zasłonami i nie zastawiać meblami celem prawidłowej emisji 

ciepła na pomieszczenie a nie powodować strat ciepła w postaci nagrzanych ścian i 

powierzchni szklanych  

 

-  Unikać suszenia mokrych rzeczy na grzejnikach - wzrasta wówczas emisja ciepła 

 

- Zwracać uwagę na szczelność otworów okiennych - nie odczuwalny w głębi pomieszczenia 

strumień zimnego powietrza dobywający się z niezabezpieczonych szczelin , może 

powodować , że czujka zaworu termostatycznego uruchomi przepływ ciepłej wody pomimo 

ustawionej głowicy w pozycji (*) czyli ,,zamknięte,, .  

 

- Wietrzyć pomieszczenie krótko i intensywnie - przy szeroko otwartym oknie i jednocześnie 

zamkniętym zaworze termostatycznym , uchylenie okna na dłużej spowoduje wyziębienie 

pomieszczenia i otwarcie zaworu   

 

- Zawór należy otwierać i zamykać tylko na tyle aby temperatura pomieszczenia wzrastała 

lub malała powoli - gwałtowne wychłodzenie ścian i mebli powoduje niepotrzebnie  duże 

zużycie energii  

 

- Chcąc zwiększyć oszczędność energii należy obniżać temperaturę pomieszczeń zarówno 

na noc jak i w okresach , kiedy nikt w mieszkaniu nie przebywa 

 



- Wprowadzić zwyczaj zamykania drzwi pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w celu 

uzyskania i utrzymania w nich różnych temperatur  

 

- Generalnie utrzymywać w mieszkaniu temperaturę nie wyższą niż niezbędną do dobrego 

samopoczucia 
 

- Wyjeżdżając z domu na dłużej należy ustawić termostaty na położenie (*). Takie ustawienie 

powoduje , że temperatura w pomieszczeniu nie spadnie poniżej +6°C  

 

W czasie sezonu grzewczego użytkownik powinien od czasu do czasu zwrócić uwagę na 

grzejniki celem upewnienia się czy wszystko działa bez zarzutu - w przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości lub wręcz stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zawiadomić 

odpowiednią Administrację Osiedlową.  Eliminowanie zauważonych w porę usterek pozwala 

na wiarygodne i sprawiedliwe, późniejsze rozliczenie kosztów CO .  

Zachowując powyższe zasady przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na wskazania 

podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach, uzyskujemy prawidłowe wskazania 

swego zużycia . 


