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Gang Børne-
Entré værelser

boligen og din sundhed. At tørre tøj på radiatorer koster
det dobbelte i varme.

Udluftningsventiler i væggen
Udluftningsventiler skal altid være åbne. Så får du en

Gardiner
Træk om aftenen dine gardiner for vinduerne. Det hjælper

med fjernføler.

Rengøring
Termostaten skal rengøres med milde rengøringsmidler 

Termostaten skal være i stand til at registrere 
temperaturen i rummet. Hvis den fx. sidder skjult bag 

termostater have den sammen indstilling, ellers er der en

tykke gardiner eller møbler, skal du bruge en termostat

Luft ud
Når du lufter ud, sluk for radiatortermostaten og skru den
op igen, når du har lukket dine vinduer.

Flere radiatorer i et rum

ujævn varmefordeling, som koster ekstra energi.

Tør ikke tøj på radiator
Når du tørrer tøj på radiatorer, mindsker du fordelingen af 
varmen i rummet og sætter meget fugt fri, som kan skade 

Har du 2 eller flere radiatorer i et rum, skal alle

varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes 

radiatortermostaten.

Frostsikring (٭)
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du roligt 
indstille termostaten på ٭ eller på 1. Ved denne indstilling 
vil termostaten beskytter rummet mod frost.

Hvis du har spørgsmål til dette, eller har du behov for yderligere 
information, er du velkommen til at henvende dig til vores kontor

boligen. Hvis du lukker udluftningsventiler, er der en stor
risiko for skimmelsvamp i din bolig.

med at holde varmen i boligen.

I stedet for at skrue radiatorventil op hver gang, det bliver lidt kølig, tag et ekstra trøje på!

nok gratisvarme, vil termostaten automatisk åbne, og der 

10 gode råd til besparelse af varmeudgifter

automatisk for varmen ud fra det ønskede varmebehov,
og derved udnyttes gratisvarme fra sollys, 
elektriske apparater og mennesker.

Reducerer energiforbruget, varmeudgifterne
og øger komforten i dit hjem.

Indstilling
Skru aldrig op  
på 5! Dette kan
give en stor 
efterregning!

„Gratisvarme“ sparer på energien og penge!
Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver

bedre varmefordeling og altid en god ventilation i

„gratisvarme“. Termostaten registrerer gratisvarmen og 
lukker for varmen til radiatoren. Når der ikke længere er 

som fx. opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, 
opløsnings- eller blegemidler, da de kan skade 

vil igen komme varme i radiatoren.

Tildæk ikke termostaten!

Din nye bedste ven
Danfoss radiatortermostater 

Temperatur, °C

Radiatortermostater fastholder en konstant temperatur 
i rummet. Indstil termostaten til den ønskede 
temperatur i henhold til nedenstående tabel, så klarer 
termostaten resten. Termostaten åbner og lukker 

  Én indstilling er nok
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