Home > Info > Informatie slimme thermostaat

Zijn "slimme" thermostaten hun geld waard?
Een aantal van onze collega’s biedt zogenaamde "slimme" thermostaten aan waarmee u massa’s geld zou kunnen
besparen. Bij Ebem doen we dat niet…en daar is een goede reden voor.
Feit is dat die thermostaten meestal een pak geld kosten bij aanschaf en plaatsing, en daar bovenop betaal je iedere maand
een vast “huur”bedrag. Dit zorgt ervoor dat je misschien het eerste jaar nog wel wat bespaart (tenminste als je al een hoog
verbruik hebt…), maar eens je jouw consumptiegedrag hebt aangepast kan je dat onmogelijk jaar na jaar herhalen…maar je
blijft er wel voor betalen!
Bij Ebem zien wij mogelijkheden die helemaal niets kosten:
Gebruik je huidige thermostaat op de juiste manier:
Plaats hem op de juiste plaats : uit de zon, niet tegen een buitenmuur of buitendeur, niet in de buurt van
verwarmingselementen of warmte-afgevende lampen enz…
Programmeer je thermostaat goed: stel hem 4 à 5 graden lager in ’s nachts of als je uit werken gaat. Wanneer
je met vakantie bent zet je hem op de vorstbeveiligingsstand maar in ieder geval niet lager dan 12° C. Zo vermijd
je vorming van schimmels en condensatie.
Je temperatuur 1 graadje lager instellen wanneer je thuis bent, levert een besparing op van ongeveer 7%!
Wil je het verbruik van je toestellen in kaart brengen, dan kan je volledig gratis een energiemeter lenen bij de
netbeheerders: bij Eandis hebben ze daar een handige brochure voor. Bij Infrax kan je een contactformulier
invullen.
Op de website van het departement Leefmilieu Natuur & Energie van Vlaanderen, vind je via deze link nog tal van andere
tips.

Veel succes want besef dat de energie die je niet verbruikt nog altijd de goedkoopste is!
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