Tasarruflu
Doğal gaz
kullanımı

TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI
· Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız.
· Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.
· Sistemlerinize zaman ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya zaman ayarlı termostatı bulunan cihazlar
kullandığınızda doğal gaz tüketiminiz optimize olacaktır.
· Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının
%15’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere
süngeri ile kaplayınız.
· Doğal gaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay
kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.
· Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6
tasarruf sağlanır.
· Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.
· Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden
güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.
· Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini
engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10’u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir.
Fakat bacalı veya bacasız tipte doğal gaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm² net
geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.

· Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15
yakıt tüketimi artar.
· Doğal gaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı tercih ediniz.
· Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.
· Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.
· Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller
ve yanma verimi düşer.

BİNALARDA ISI YALITIMI YOLUYLA ISINMA VERİMİNİN ARTTIRILMASI
Bilindiği gibi binalar; pencereler, dış duvarlar, merdiven, ev duvarları, tavanlar, ısıtılmayan hacimler üzerindeki
döşemeler, zemine oturan döşemeler ve açık geçitler üzerindeki döşemelerden ısı kaybetmekte ve bu yüzden binaların
yakıt faturası yüksek gelmektedir. Alınacak ısı yalıtımı önlemleriyle halen tüketilen yakıt miktarından Almanya’daki gibi
yüzde 50, Amerika’daki gibi yüzde 60, İsveç’teki gibi yüzde 73 tasarruf yapmak mümkün olabilecektir. Nasıl ki bir cihaz
alırken satıcıdan cihaz ile ilgili “Garanti ve Kalite Belgesi “isteniyorsa, artık Samsunlular bir bina alırken veya kiralarken
o binada ısı yalıtımı projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve yıllık yakıt tüketimini soracak ve yakıt tüketimi az binaları
tercih edeceklerdir.

Uygun yalıtım ile aşağıdaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilir.
·
·
·
·

Çatı Yalıtımı % 20
Dış duvar yalıtımı %15
Pencere-kapı yalıtımı %15
Sızdırmazlık önlemleri %10

Toplam enerjinin %40’ı konutlarda tüketilmektedir. Konutların enerji giderleri; ısıtma, sıcak su, aydınlatma, pişirme,
çamaşır yıkama vesair tüketimlerdir.

Oransal olarak kullanılan enerjinin;
% 81’i konutun ısıtılmasında,
% 11’i banyo ve mutfakta,
% 8’i elektrikli aletlerde harcanmaktadır.
Çatı yalıtımıyla, çatı katı tavanlarında nemlenme ve yoğuşma önlenmekte, binanın ömrü uzamakta ve çatı katında
daha konforlu bir ortam oluşmaktadır. Binaların dış duvarları ısı yalıtımlı ise çatlak, kabarma, pullanma, nemlenme
ve yoğuşma olmaz, binanın ömrü uzar. Isı yalıtımı önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla %3’ünü
bulmasına rağmen, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlayarak Samsunluların bütçesine önemli
katkılarda bulunacak ve çevre de temiz kalacaktır. Enerjide tasarruf, en az enerjiden en çok fayda temini ile mümkün
olur. En az enerji ile sağlanan konfor şartlarının arzulanan pratik konfor sınırlarına kolayca erişmesi aşağıdaki bireysel
önlemlerle mümkündür.
· Kışın en soğuk günlerinde evin iç sıcaklığını en çok 19°C konfor sıcaklığına ayarlayınız. Konfor sıcaklığından sonra
1°C iç sıcaklık artışı %6 civarında bir enerji kaybına neden olmaktadır.
· Odalarda, masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzak tutunuz.

· Güney cephesindeki pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri panjur, perde ve
rüzgârlık ile kapatınız.
· Gece, gündüz ısınan evleri %50~55 nemlendiriniz. 18°C ısınan bir odanın nemlendirilmesi ile hissedeceğiniz
pratik konfor sıcaklığı 19°C’nin üstünde olacaktır. Nemli hava sıcaklığı daha iyi tutacak, buharlaşma azalacağından
vücudunuz daha az ısı kaybedecektir.
· Radyatörlerin üstlerini ve önlerini estetik amaçla kapatmayınız, mobilya, perde ve eşyalarla engellemeyiniz. Bu
durumda ısı odanıza homojen bir şekilde dağılamaz.
· Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakınız. Eğer inşaat aşamasında duvarlara yalıtım yapılmamışsa radyatör arkası
yalıtımını prefabrik folyo kaplı polietilen levhalarla kolayca yapabilirsiniz. Bu durumda ısının odaya yayılmadan önce
dışarıya çıkmasını önlemiş olacaksınız.
· Kullanmadığınız ev bölümlerinin radyatörlerini kapatınız.

