
Πϊσ να εξοικονομιςετε ενζργεια με τθ ςωςτι ρφκμιςθ του κερμοςτάτθ. 
 
Η ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο ελάχιςτο είναι το πρϊτο βιμα για τθν εξοικονόμθςθ του 
κόςτουσ κζρμανςθσ και τθν αποφυγι τθσ ςπατάλθσ ενζργειασ. 

Το κόςτοσ κζρμανςθσ , κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, μπορεί να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτον 
λογαριαςμό, αλλά είναι δυνατι θ κάλυψθ του ενεργειακοφ κόςτουσ χωρίσ να χρειάηεται να 

παραιτθκείτε από τθ διατιρθςθ ενόσ ηεςτοφ και άνετου περιβάλλοντοσ ςτο ςπίτι.  
 

Απλά ρυκμίςτε ςωςτά τον κερμοςτάτθ. 

Για να εξοικονομιςετε χριματα, είναι ςθμαντικό να αλλάξετε τισ καταναλωτικζσ ςασ ςυνικειεσ 

και να εςτιάςετε ςτθν ενεργειακι απόδοςθ  

      Το πρϊτο βιμα για εξοικονόμθςθ είναι να ρυκμίςετε από τον κερμοςτάτθ, τθν κερμοκραςία,  

       με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ.  

 

 Προφανϊσ, για να επιτευχκεί θ επικυμθτι εξοικονόμθςθ, είναι απαραίτθτο ο κερμοςτάτθσ να      

λειτουργεί ςωςτά:  

Να μθν ζχει απόκλιςθ κερμοκραςίασ μεγαλφτερθ από 0,8 βακμοφσ C και να είναι εγκατεςτθμζνοσ 

ςτθν κατάλλθλθ ςτο χϊρο . Να μθν παραμελείτε   και τθ ςυντιρθςθ του λζβθτα   

 

Αφοφ ζχουν ελεγχκεί αυτά, ζνα πρϊτο βιμα είναι να ρυκμίςετε τθ κερμοκραςία του κερμοςτάτθ 

ςτο ελάχιςτο , περίπου 20 - 21 βακμοφσ C, για διαςτιματα λειτουργίασ, όχι μικρότερα των 3 ωρϊν, 

 αποφεφγοντασ ζτςι τθν  περιττι απϊλεια κερμότθτασ.  

Έτςι μπορεί να εξοικονομθκεί ζωσ 15 τοισ εκατό από τθν κατανάλωςθ καυςίμου. 

Γενικά, ζχουμε τθν γνϊμθ ότι ο κερμοςτάτθσ πρζπει να προςαρμόηεται ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

όταν βρίςκεςτε εκτόσ  ςπιτιοφ  και ςε ψθλότερουσ βακμοφσ κατά τισ ϊρεσ που βριςκόμαςτε ςτο 

ςπίτι, ι ακόμα κλείνοντασ το λζβθτα τθ νφχτα.  

 

Δεν είναι, ωςτόςο, αυτόσ ο τρόποσ χριςθσ  που ςασ επιτρζπει να εξοικονομιςετε καφςιμο και να 

αποφφγετε κάκε ςπατάλθ ενζργειασ.  

 

Η καλφτερθ λφςθ είναι αυτι που ςυνίςταται ςτθ διατιρθςθ τθσ κζρμανςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

θμζρασ ςε μια ελάχιςτθ κερμοκραςία που μπορεί ακόμα να κρατιςει τθ κερμότθτα και να μειϊςει 

τθν υγραςία μζςα ςτο ςπίτι (ζνασ λζβθτασ που ζχει ρυκμιςτεί ςτο "ελάχιςτο" κάνει πολφ 

περιςςότερο οικονομία  από μια ρφκμιςθ λειτουργίασ ςε υψθλι  κερμοκραςία,  επειδι  μια 

μεγάλθ  ποςότθτα κερμότθτασ  ζχει χακεί από τα καυςαζρια. Και αυτό ςθμαίνει ότι, διατθρϊντασ 

το λζβθτα ςτο ελάχιςτο ςτθ χαμθλι κερμοκραςία και ςυνεχόμενθ λειτουργία , κα ζχετε 

εξοικονόμθςθ ζωσ και15%. 

 

 

  

 
 


