


ТЕПЛО ВИХОДИТЬ
ІЗ КВАРТИРИ

І НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!

А якщо повертається, то у вигляді 
послуг із теплопостачання, за які ви 
сплачуєте гроші.
Ось 10 порад, які допоможуть вам 
зберегти і тепло, і гроші.
Факт перший. Майже третина усього 
тепла виходить з вашої оселі через 
шпарини у дверях та вікнах.

Порада: елементарні заходи
з герметизації допоможуть підвищити 
температуру в квартирі на 2–3 °С 
(заклейте вікна, утепліть двері
та здійсніть інші теплозберігаючі заходи).

Факт другий. Тепло виходить не
лише через вікна та двері, а й через 
вентиляційні отвори, особливо, якщо
ви живете на нижніх поверхах.

Порада: оскільки вентиляційні отвори 
наглухо закривати не можна, 
обладнайте їх спеціальними 
дверцятами або регульованими 
ґратками. Це допоможе підвищити 
температуру на 2–3 °С!

Факт третій. Електричний вентилятор 
здатний лише за годину витягти багато 
тепла з вашої оселі.

Порада: вимикайте пристрій, щойно 
він зробить свою справу.

Факт четвертий. Якщо ваші батареї 
недостатньо нагріваються,
проблемою може бути утворення 
повітряних пробок.

Порада: щоб вирішити проблему, 
достатньо встановити на батарею 
звичайний кран Маєвського
та за його допомогою спускати 
зайве повітря.

Факт п’ятий. Декоративні панелі
на батареях зменшують їхню 
ефективність на 20%. Крім того, 
тепловіддача батарей, які розміщені 
в нішах, на 10% менша ніж у тих, 
які виступають у кімнату.

Порада: якщо ви хочете, щоб у вашій 
квартирі було тепло – 
уникайте декору на батареях; 
а якщо ви лише будуєтеся
чи робите ремонт, варто подумати про
те, щоб не “ховати” батарею в нішу.

Факт шостий. Фольгований 
тепловідбивний екран, встановлений
між батареєю і стіною дає можливість 
зменшити втрати теплоти 
за радіатором на 2,5%.

Порада: розмістіть тепловідбивний 
екран за батареєю, залишаючи 
відступи на 10–15 см з кожного боку. 
Не забувайте також періодично 
очищати екран від пилу: запилена 
фольга втрачає свої тепловідбивні 
властивості.

Факт сьомий: Зниження температури у 
приміщенні всього лише на 1 градус 
дозволить заощадити на опаленні 8–10%.

Порада: встановіть на батареї 
регулятори температури та уникайте 
перегрівання приміщень. 
Рекомендована оптимальна 
температура, яка водночас є 
комфортною для перебування 
людини, становить 18–20 °С.

Факт восьмий. Якщо у вашій квартирі 
батареї сховані за довгими шторами,
то майже 20% тепла йде на обігрів
стіни, а не кімнати.

Порада: користуйтеся такими шторами, 
які не закривають батарею і дають 
можливість теплу надходити 
в кімнатний простір.

Факт дев’ятий. Узимку через скло 
у вікні втрачається 10–14% тепла.

Порада: закриваючи його на ніч 
короткими шторами, ви зберігаєте 
тепло в кімнаті.

Факт десятий. Тепловтрати через 
вхідні двері та розбиті вікна 
у під’їздах можуть становити 
близько 5–15% від сумарних 
теплових втрат будинку.

Порада: зачиняйте вхідні двері
та заскліть вікна у своїх під’їздах.
Це допоможе зберегти тепло 
в усіх приміщеннях будинку!




