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Újbudán
- mit tehetünk?
KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS,
ENERGIATUDATOSSÁG OTTHON

Hőszigetelés

Energiatakarékos
fűtés-hűtés

Hőveszteségek kevés hőszigetelésnél.

•
•

•

Nézessük át évente a fűtőberendezéseket (tisztítás, légtelenítés);
szigeteljük a fűtéscsöveket: mindez 10-15% fűtésmegtakarítást jelenthet.
Csak a használt helyiségeket fűtsük (18-21ºC). Éjszakára, eltávozáskor
vegyük lejjebb a hőmérsékletet (16-19 ºC), így 7-15% fűtésköltségmegtakarítást érhetünk el.
Ne takarjuk el a fűtőtestet, biztosítsuk a meleg levegő szabad áramlását.
A hőérzetünket befolyásolhatjuk huzatmentesítéssel,
kb. 50%-os páratartalom beállításával, szőnyegekkel, színekkel.
A tényleges fogyasztás után fizessük a fűtés-hűtés számlát!
Alkalmazzunk kisberuházásokat: hőtükör-fóliát, termosztatikus szelepet stb.
Fűtésrásegítésként, illetve melegvízhez alkalmazhatunk
hőszivattyút, napkollektort.
Csak akkora teljesítményű kazánt vásároljunk, ami pont fedezi
lakásunk maximális hőigényét.
Fatüzelés esetén javasolt korszerű, hőtárolós kazánt/kályhát használni.
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Melegvíz
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Világítás,
elektronikai
eszközök
•
•
•

Készenléti üzemmód helyett áramtalanítsuk
készülékeinket, így akár 10% áramot spórolhatunk.
Kövessük nyomon a fogyasztásunkat fogyasztásmérő
készülékkel!
Alkalmazzunk időkapcsolót, napelemes töltést,
a töltés végén automatikus kikapcsolást.
Tartósan használjuk a készülékeket, cseréjükkor nézzük
az energiacímkét.

A TŰZIFA HATÉKONYSÁGA
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Légszáraz, két éven át tárolva

•

A bojler a lehető legközelebb legyen a vízfelhasználás
helyéhez, vízkőtelenítsük rendszeresen.
Szereltessünk be melegvízmérő órát és térjünk át
a mérés szerinti elszámolásra.
Alacsonyabb vízhőfok = kisebb karbantartási költség,
hosszabb élettartam! 50-60 ºC-os melegvíz a 80 ºC helyett
20-50%-os energiamegtakarítást hozhat.
Csak a szükséges mennyiségű melegvizet tároló bojlert
használjunk; válasszunk energiatakarékos készüléket.
A kombinált cirkókazán egyszerre látja el a fűtési- és
használati melegvíz előállítását.

Fűtőérték, kWh/kg

•
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Friss vágás

•

Energiatakarékos hőszigeteléssel 30-50%,
huzat mentesítéssel 10-30% fűtési költséget is
megtakaríthatunk.
Tárjuk fel hőkamerával a hőhidakat, hőszigetelési
problémákat! (Ehhez legalább 15°C külső-belső
hőmérsékletkülönbség szükséges.)
Szigeteljük a huzatos nyílászárókat, vagy
cseréljük le energiatakarékosabbra.
Energiatanúsítvány ellenőrzése, készíttetése:
https://entan.e-epites.hu

Egy nyáron át tárolva
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Háztartási nagygépek,
mosás, főzés-sütés
•
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•
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Készülékeinket mindig áramtalanítsuk, ha nem használjuk.
A mosógépet pakoljuk tele vagy féltöltet programmal futtassuk,
mossunk alacsonyabb hőfokon.
Tartsuk karban gépünket: szűrőbetét tisztítás, vízkőtelenítés.
A ruhákat lehetőleg szabad levegőn, napon szárítsuk.
Főzzünk okosan: alkalmazzunk kuktát, toronyfőzést, használjuk ki az utóhőt!
Hőveszteség ellen használjunk fedőt és jó hővezetésű edényeket;
az edény és főzőlap mérete egyezzen.
Mindig figyeljük vásárláskor az új energiacímkét!

Újbuda Önkormányzatának klímabarát
intézkedései, Klímastratégia:

Újbudai
pályázati lehetőségek:

https://klimabarat.ujbuda.hu

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/
palyazatok-tamogatasok

KLÍMATUDATOS ÚJBUDA
					AZ ÚJBUDAI KLÍMASTRATÉGIA CÉLJA:
				 Újbuda 2030-ra klímabarát módon fejlődő kerületté
			 váljon, lakóinak egészséges és vonzó környezetet
		 biztosítson, vállalkozásai a fenntarthatóság szem
előtt tartásával működjenek, épített és természeti
értékeit megóvja és folyamatosan fejlessze, innovatív megoldásokkal tudatosan csökkentse az
üvegházhatású gázok kibocsátását, és
növelje az energiahatékonyságot egyéni
és közösségi szinten egyaránt.

További infók:

