Πώς θα δροσιστούμε με το κλιματιστικό χωρίς να μας «κάψει» την τσέπη

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την σωστή και οικονομική λειτουργία του
κλιματιστικού...

Αυτή τη χρονιά το καλοκαίρι ξεκίνησε νωρίς με υψηλές θερμοκρασίες από τον
Μάιο, με αποτέλεσμα τα κλιματιστικά να έχουν πάρει ήδη φωτιά. Πώς θα ρίξουμε
τη θερμοκρασία στο σπίτι εύκολα και οικονομικά; Με τις απίστευτα υψηλές τιμές
του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να χρησιμοποιούμε
σωστά το κλιματιστικό εξοικονομώντας παράλληλα και αρκετά χρήματα.
Σύμφωνα με τον μηχανολόγο και ιδιοκτήτη εταιρείας κλιματισμού Βασίλη Κόκκοτα
πρωταρχικό στοιχείο για μια οικονομική χρήση του κλιματιστικού είναι η
συντήρησή του.
Όπως αναφέρει το πλύσιμο των φίλτρων έχει αποτέλεσμα εξοικονόμησης από 5%
έως 10% ενώ το σέρβις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο καθώς
το ασυντήρητο κλιματιστικό «καίει» 30 έως 40% περισσότερο.
«Το κλιματιστικό είναι προτιμότερο να είναι αναμμένο πολλές ώρες σε λειτουργία
σε υψηλότερη θερμοκρασία παρά να τ' ανοίγουμε και να το κλείνουμε συνεχώς»
σημειώνει ο κ. Κόκκοτας.
Ακολουθήστε 5 απλά βήματα ώστε να επιτύχετε όχι μόνο βελτίωση των συνθηκών
στο εσωτερικό του κλιματιζόμενου χώρου, αλλά και οικονομία στην κατανάλωση:
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1. Λογική χρήση
Χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο εκτός αν
ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες. Όταν δε βρίσκεται κανείς στο χώρο
απενεργοποιούμε τελείως το μηχάνημα, ενώ στην περίπτωση που το ανοίγουμε τη
νύχτα να το κλείνουμε λίγο πριν τον ύπνο.
2. Σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας
Δεν πρέπει να βάζουμε τον θερμοστάτη σε ακραίες θερμοκρασίες καθώς το μόνο
που πετυχαίνουμε είναι η σπατάλη ενέργειας, ενώ ο χώρος δεν ψύχεται (ή
θερμαίνεται) γρηγορότερα.
3. Συνδυάζουμε και φυσικούς τρόπους δροσισμού
Κλείνουμε παντζούρια, στόρια ή κουρτίνες, κατεβάζουμε τέντες, ώστε ο χώρος να
προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές
ώρες. Με τον τρόπο αυτό η ψύξη των χώρων είναι ταχύτερη και πιο οικονομική.
Παράλληλα θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση και ανεμιστήρα.
4. Ανανεώνουμε τον αέρα
Πολύ σημαντικό είναι να ανανεώνεται τακτικά ο αέρας των χώρων που
κλιματίζονται, ιδιαίτερα αυτών που κλιματίζονται με συμβατικά μηχανήματα,
καθώς αυτά ανακυκλώνουν συνεχώς τον ήδη υπάρχοντα αέρα στο δωμάτιο. Δεν
πρέπει φυσικά να το παρακάνουμε, αφήνοντας όλα τα παράθυρα ενός χώρου
ανοιχτά, καθώς έτσι η λειτουργία του κλιματιστικού καθίσταται πολύ ενεργοβόρα.
5. Καθαρισμός και συντήρηση
Η τακτική συντήρηση και ο σωστός καθαρισμός του κλιματιστικού βοηθά όχι μόνο
στη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και την αποφυγή δαπανηρών μηχανικών
βλαβών, αλλά βελτιώνει και την ποιότητα, την υγιεινή και την απόδοση
λειτουργίας του, μειώνοντας έτσι και την κατανάλωση ενέργειας.
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