VARMEFORSYNING
Varme tips
• Fjernvarmen i Hillerød er en meget
miljørigtig energi. Du kan derfor – med
god samvittighed - bruge den varme,
du behøver!
• Sørg for, at afgangstemperaturen til
varmeværket er så lav som muligt!
Hvis det er for varmt at holde om
returledningen med hånden, er gennemstrømningen for høj – måske på
grund af forkert indstilling eller en
defekt ventil!
• Radiatorerne skal let kunne afgive
deres varme og må derfor ikke dækkes
til – og helst ikke lukkes inde af møbler
eller lignende!
• Det er bedre at få varmen fra flere
radiatorer på lavt blus end fra nogle få
på højt blus!
• Rumtemperaturen bestemmer alene
hvor meget varme, du bruger – ikke
hvordan du styrer anlægget!
• Rigtig isolering af rør, loft og mur sparer varme. Det samme gælder termoruder og dobbelte vinduer, der er tætte!
• Luk for termostat på radiatorer i nærheden af åbne døre og vinduer.
Ellers vil radiatoren varme på fuld tryk !

• Varmt vand på over 55˚C medvirker til
en hurtigere tilkalkning af varmtvandsbeholderen.
• Undgå for kraftig natsænkning!
• Kontrollér jævnligt forbruget og beregn
ind imellem den tilsvarende afkøling!
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AFLÆSNINGSKORT

VANDFORSYNING
Vandet i Hillerød er temmelig hårdt
(ca. 14-16˚dH).
Husk at dosere sæben efter vandets
hårdhed.
Vandet har en pH-værdi på ca. 7,7.
Vandspild kan være meget dyrt!
Skån miljøet – skån tegnebogen!
Sørg for at vandinstallationerne er
tætte og tjek vandmåleren hyppigt!

SKÆVINGE & GØRLØSE

Mandag - torsdag
700 - 1500
Fredag
700 - 1430
Udenfor normal telefontid
omstilles til teknikker vagt.

Kundeservice
tlf. 48 23 10 00
Mandag - torsdag
Fredag

900 - 1500
900 - 1300

Ægirsvej 4
3400 Hillerød
www.hillerodforsyning.dk
forbrug@hfors.dk
Telefon 48 23 10 00
Fax 48 24 10 13

Hillerød Grafisk • 48 26 02 49
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