
AKLINDA OLSUN: 

Sürekl¡ ısıt,  
ama tasarrufluca!

Düzenl¡ aralıklarla 

havalandır, kısa 
sürel¡ ama tam!
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GEWOBAU ERLANGEN
Nägelsbachstr. 55 a | 91052 Erlangen 
Postfach 18 60 | 91008 Erlangen
T  09131 124-0
F  09131 124-100
E  info@GEWOBAU-Erlangen.de

ÇALIŞMA SAATLERI 
Pazartesi  9 – 12 ve 14 – 17
Salı  9  – 12 ve 14 – 16
Çarşamba  9  – 14
Perşembe  9  – 12 ve 14 – 16
Cuma  9  – 12

KIRACI PORTALI
T  09131 124-102
E  mieterportal@GEWOBAU-Erlangen.de

TAMIR SERVISI
T  09131 124-150

www.GEWOBAU-Erlangen.de

E V D E  R U T U B E T  M I  V A R ? 

DOĞRU ISITMA 
VE HAVALANDIRMA

Yakıt 
masraflarına, 

saglıga ve 

oturma kal¡tes¡ne 

¡l¡sk¡n öner¡ler

˘ ˘
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Evde 
daha fazla 
tem¡z hava

Herkes 
tasarruf 
edeb¡l¡r

Yılın soğuk mevsimi çok sayıda kiracıyı zorlar. Nasıl 
doğru ısıtma yapabilirim ve dışarısı bu kadar soğuk 
iken neden evi havalandırmalıyım? Kış aylarında 
da odanızın havasını nasıl temiz tutabileceğinize 
ve hatta doğru bir ısıtma ve havalandırma ile nasıl 
tasarruf bile edebileceğinize ilişkin size önerilerde 
bulunmaktayız.

Oda sıcaklığını ihtiyacınıza göre ayarla-
yın: Oturma odasının ve banyonun sıcak 
olması iyidir, yatak odasında ve mutfakta 
ise biraz daha serin olabilir. Özellikle gece-
leri. Uzun süre evde olmadığınız zaman, 
oda sıcaklığını azaltmanız önerilir. 1 dere-
ce daha az sıcaklık bile yakıt masraflarını 
yaklaşık yüzde 6 oranında azaltmaktadır. 

Farklı derecelerde ısıtılan odalar arasındaki kapılar 
kapalı olmalıdır. Aksi takdirde sıcak ve nemli hava, daha 
serin bir ortama nüfuz eder. Sonucu: Küf oluşma tehli-
kesi artar!

Pencereleri sonuna kadar açarak havalan-
dırma, en etkili havalandırma şeklidir ve 
evet, dışarısı soğuk olsa bile. Çünkü odanın 
havasını komple temizlemek için sadece bir 
kaç dakika bile yeterlidir.

Ayrıca pencereleri üstten açmanın hiç bir faydası yoktur 
ve sadece enerji kaybına yol açar. Pencereleri sonuna 
kadar açarak havalandırmada her zaman kaloriferi 
kısmaya dikkat etmeniz gerekir, aksi takdirde bunda da 
çok fazla enerji kaybı olur.

Havanın mobilyaların arkasından da sirkülasyon yapabil-
mesi ve buralarda küflenme olmaması için dolap ve rafların 
doğrudan dış duvarlara dayanmaması en güzeli.

Nemi dışarı atmak için ve böylece küf oluş-
masını önlemek için özellikle mutfak, banyo 
ve yatak odası yeteri kadar havalandırıl-
malıdır. İnanmıyor musunuz? Bir yetişkin 
terleme ve nefes alıp verme yoluyla gecede 
yaklaşık yarım litre nem dışarı atmaktadır.

Sabahları havalandırma yapanlar, evlerinde temiz hava 
depolayarak güne temiz hava almış şekilde başlayabi-
lirler.

Modern pencereler son derece iyi kapandıkları ve 
böylelikle ahşap pervazlı daha eski pencerelerde olduğu 
gibi kolay ve sürekli bir hava giriş-çıkışını önledikleri için 
daha sık havalandırma yapılmasını gerektirmektedir.

Havalandırma da yakıt masraflarınıza ve sağlığınıza 
doğrudan etki eder. Yani evinizin havasının her zaman 
temiz olmasına dikkat edin.

Yemek yaparken, ütü yaparken ve bulaşık makinesinden 
çok miktarda su buharı çıkar. Nemi dışarı atmak için 
bunların ardından iyice havalandırma yapın.

Evden çıkarken kaloriferi tam kapatmayın. Akşamları 
geldiğinizde yeniden ısıtmak, buna kıyasla daha fazla 
yakıt harcamaktadır. 

Oda sıcaklıgını 
ayarlayın

˘

Kapıları 
kapatın

Kalor¡fer¡ 
kısın

Kalor¡ferler¡n 
önünü kapatmayın

Cereyan 
yaptırın

Pencereler¡ sonuna 
kadar açarak 
havalandırma en ¡y¡s¡

Sabahları 
havalandırın

Pencereler 
yen¡yse daha 
sık havalandırın

Kalor¡fer¡ 
tam kapatmayın

Hava 
s¡rkülasyonunu 
tesv¡k ed¡n‚

Küften 
kaçının

Tem¡z havaya 
d¡kkat

Su buharından 
kaçının

Kaloriferlerin önünün kapanmamasına dikkat edin, aksi 
takdirde o çok değerli ısı kaybolur.

Cereyan yaptırmak suretiyle daha da iyi sonuç elde 
edersiniz. Ama kapı ve pencerelerin cereyan yüzünden 
çarpmamasına dikkat edin.

Tem¡z havalı 
ODALAR IÇIN 13 ÖNERI


