Gerbiamas kliente,
UAB „Litesko“ kviečia sužinoti, ar Jūsų daugiabutis suvartoja daug šilumos, lyginant su kitais namais. Taip pat
kviečiame imtis priemonių, kurios leidžia sumažinti šilumos švaistymą.
Druskininkų savivaldybėje daugiabučiai, priklausomai nuo to, kaip juose buvo vartojama šiluma 2016-2017 m.
šildymo sezono metu, gali būti suskirstyti į keturias kategorijas:

I

II

III

IV

Labai mažai šilumos
suvartojantys

Vidutiniškai šilumos
suvartojantys

Daug šilumos
suvartojantys

Labai daug šilumos
suvartojantys

<0,026*

0,026-0,041*

0,041-0,056*

>0,056*

*- kWh/m2/dienolaipsniui/mėn.

Dienolaipsnis yra tam tikro periodo ir oro temperatūros matas, naudojamas skaičiavimuose lyginant energijos suvartojimą šildymui.

KOKIAI KATEGORIJAI PRIKLAUSO JŪSŲ NAMAS?
Kiekvieno mėnesio sąskaitos priede „Informacija klientui“ Jūs rasite informaciją apie šilumos suvartojimą Jūsų
daugiabutyje per atsiskaitomąjį kalendorinį mėnesį.
Norėdami sužinoti, kaip efektyviai vartojama šiluma jūsų name, suraskite šio priedo 5–oje eilutėje „Šilumos kiekis
šildymui per ataskaitinį laikotarpį, kWh/ m2 /dienolaipsiui“ nurodytą namo suvartotą šilumos kiekį. Jį palyginkite
su aukščiau lentelėje pateiktais duomenimis.
Pavyzdžiui, Jūsų name suvartotas šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį yra 0,038 kWh/dienolaipsniui/
m2/mėn. Vadinasi, Jūsų namas priklauso II, vidutiniškai šilumos suvartojančių namų, kategorijai.

4 Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį

233,100

5 Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį, kWh/m /dienolaipsniui

0,038

2

6 Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį, kWh/m
2

2

8,817

KĄ DARYTI, KAD ŠILUMA BŪTŲ VARTOJAMA EFEKTYVIAU?
Mūsų siūlymai, kaip efektyviau vartoti šilumą priklausomai nuo Jūsų namo šilumos suvartojimo kategorijos:
I kategorija: patikrinkite, ar šildymo radiatorių neuždengia užuolaidos, baldai, kurie gali trukdyti efektyviau vartoti šilumą;
II kategorija: patikrinkite, ar namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistema tinkamai subalansuota;
III ir IV kategorijos: šilumos suvartojimą sumažins šios priemonės:
• automatizuoti šilumos punktą ir subalansuoti visą vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą, įrengti individualią
apskaitą arba šilumos daliklius su galimybe reguliuoti šilumos suvartojimą butuose;
• pakeisti senus langus šiuolaikiniais ir įstiklinti balkonus;
• patikrinti ir tvarkyti langų ir durų rėmus, stengtis sumažinti tarpus tarp varčios ir staktos;
• šildymo sezono pradžioje kruopščiai patikrinti, ar radiatoriuose neliko oro.
Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų namo administratoriaus funkcija – analizuoti, kodėl namas suvartoja daug šilumos
ir apie priežastis informuoti gyventojus. Būtent administratoriai yra atsakingi už šilumos taupymą namo viduje,
tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. Norėdami sumažinti šilumos suvartojimą ir
šildymui išleisti mažiau, kreipkitės į Jūsų namą administruojančią bendrovę, kuri pasiūlys Jūsų namui optimalias
energijos taupymo priemones.
Daugiau informacijos apie energijos taupymą: www.litesko.lt.

