Sommerluk for fjernvarmen
Luk for fjernvarmen henover sommeren og spar 3-5 % på varmeregningen!
Af Nicolas Bernhardi (mailto:Nicolas.Bernhardi@projectzero.dk)
Rigtig mange danskere sommerlukker ikke deres fjernvarmeanlæg korrekt, og det koster penge, som ellers kunne have været sparet.
Hele fyringssæsonen igennem kan der være gode penge at spare på varmeregningen, hvis man som fjernvarmekunde indstiller sit fjernvarmeanlæg efter
temperaturerne udenfor. Også om sommeren er der store penge at spare. I de lune måneder har vi oftest ikke behov for varme hjemme i stuerne, og så
er det med at få lukket helt for varmeanlægget. Det vil både din tegnebog og klimaet sætte pris på.

På filmen får du en lille introduktion til at sommerlukke for dit
fjernvarmeanlæg.

Sådan sommerlukker du
Det er nemt at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg:
Luk for anlæggets sommerventil
Sluk for cirkulationspumpen
Husk også at tænde kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke ”sætter sig fast”
Husk også at lufte ud i din bolig
På www.sommerluk.dk (http://www.sommerluk.dk) kan du finde mere information og hjælp til at finde sommerventilen på dit fjernvarmeanlæg.

Spar penge og CO2
Hvis beboerne i et parcelhus med fjernvarme husker at lukke for sommerventilen på deres fjernvarmeanlæg samt slukke for cirkulationspumpen, vil de
spare 3-5 procent på varmeregningen. Besparelsen i kr. afhænger af, hvor billig eller dyr fjernvarmen er fra ens fjernvarmeselskab.
De fleste fjernvarmekunder kan sommerlukke, men det er ikke alle steder, det teknisk er muligt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sommerlukke kan du
tage fat i dit fjernvarmeselskab eller din lokale VVS'er.

-

sommerluk.dk

HOFOR og EnergiTjenesten er gået sammen om at sætte fokus på de store besparelser, danskerne kan hente ved at blive lidt bedre venner med
deres fjernvarmeanlæg.
Læs mere om initiativet på www.sommerluk.dk (http://www.sommerluk.dk/)

For yderligere oplysninger
Kontakt din lokale fjernvarmeforsyning eller VVSinstallatør.
Find dem her (/midlertidig/energivejledning/områdets-energivejledere)
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