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przy jednoczesnym ustawieniu na zaworze 
grzejnika temperatury minimalnej.

Zasada 3:  Zamontować ekrany
  Zamontowane za grzejnikami ekrany odbija-

jące ciepło pozwalają zaoszczędzić około 4% 
kosztów ogrzewania.

Zasada 4:  Ustawić odpowiednią temperaturę
  Należy dostosować temperaturę pomiesz-

czenia do stopnia aktywności i sposobu jego 
użytkowania. Zwiększenie temperatury po-
mieszczenia o 1°C powoduje wzrost kosztów 
ogrzewania o około 6%.

Zasada 5:  Zamontować nowoczesne urządzenia
  Nowoczesny kocioł i instalacja centralnego 

ogrzewania pozwalają zaoszczędzić 25–30% 
energii. Instalacja wyposażona w automatycz-
ną regulację temperatury dostosowuje ją do 
indywidualnych potrzeb użytkownika, a tym 
samym wpływa na wysokość rachunków.

Zasada 6:  Używać pokrywki
  Ciepło jest optymalnie wykorzystane, gdy gar-

nek i palnik mają podobną średnicę. Oszczęd-
ności energii sprzyja także używanie garnków 
z dopasowaną pokrywką.

Zasada 7:  Brać prysznic zamiast kąpieli
  Koszty kąpieli w wannie są prawie cztery razy 

wyższe od kosztów kąpieli pod prysznicem.

Zasada 8:  Regularnie odkamieniać
  Częste czyszczenie urządzeń grzewczych  

z kamienia przedłuża ich żywotność i w sposób 
znaczący wpływa na oszczędność energii.

Zasada 9:  Robić przeglądy
  Poddawanie urządzeń regularnym przeglą-

dom i regulacji wpływa na zmniejszenie zu-
życia energii. Sprawność urządzeń zwiększa 
także bezpieczeństwo ich użytkowania.

Dowiedz się więcej:
58 325 99 02  

paliwo gazowe
dla Twojego domu
bezpieczne i tanie medium

dom
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gaz ziemny 
w Twoim domu
Gaz ziemny jest od lat wykorzystywany w gospodarstwach 
domowych. I to nie tylko do ogrzewania czy gotowania, 
ale również do klimatyzowania pomieszczeń, a nawet 
jako źródło energii elektrycznej. Na dodatek okazuje się, 
że stosowanie gazu ziemnego jest znacznie tańsze 
niż stosowanie innych paliw czy innych źródeł energii. 
Może właśnie dlatego coraz więcej gospodarstw domo-
wych to nasi zadowoleni Klienci.

komfort
użytkowania
Zasilanie paliwem gazowym urządzeń domowych 
daje wygodę i komfort, a bardziej konkretnie – gorą-
ce grzejniki, gorącą wodę w kranach i gorącą kawę 
albo herbatę na stole. Zaawansowane technologie po-
zwalają na pełną automatyzację i regulację sterowa-
nia poszczególnych urządzeń. Dodatkowym atutem 
gazu ziemnego jest brak konieczności magazynowania 
u użytkownika, nie ma też problemu wynikającego 
z tworzenia się odpadów. Jest czysto i wygodnie.

bezpieczeństwo 
użytkowania
Dom musi być bezpieczny. Dlatego stosuje się w nim tylko 
bezpieczne rozwiązania. Gaz ziemny może być bez obaw 
stosowany w domu. Warto jedynie pamiętać o spraw-
nej wentylacji oraz odpowiedniej konserwacji urządzeń  
i instalacji. Za instalację gazową odpowiada właściciel, który 
zobowiązany jest do okresowych kontroli instalacji (co naj-
mniej raz w roku) oraz dbałości o jej sprawność. Montaż, 
konserwacja i naprawa odbiorników gazowych powinna 
być dokonywana wyłącznie przez upoważnione osoby.

Całkowite bezpieczeństwo można zapewnić poprzez 
odpowiednie korzystanie z gazu ziemnego. Wystarczy 
przestrzegać poniższych zasad.

W kuchni:

 ■  w pomieszczeniu z kuchenką gazową musi być zapew-
niona drożna i sprawnie działająca wentylacja,

 ■ kratki wentylacyjne muszą być stale odkryte,

 ■  nie należy pozostawiać bez należytej kontroli go-
tujących się posiłków, gdyż w przypadku star-

szych typów kuchenek gazowych może to spowo-
dować zalanie palnika gazowego i wypływ gazu 
do pomieszczenia,

 ■  jeżeli dojdzie do zalania palnika gazowego, po zamknię-
ciu kurków należy starannie oczyścić palnik kuchenki.

W łazience:
 ■  łazienka, w której znajduje się piec kąpielowy, powin-

na posiadać minimalną kubaturę 8 m3,

 ■  piece kąpielowe muszą być podłączone do sprawnie 
działającego kanału spalinowego,

 ■  drzwi do łazienki powinny mieć w dolnej części otwo-
ry, zapewniające dopływ świeżego powietrza niezbęd-
nego do prawidłowego spalania gazu,

 ■  kratki wentylacyjne i otwory w drzwiach muszą być 
odkryte.

W kotłowni:
 ■  pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł c.o., 

powinno posiadać minimalną wysokość 2,20 m 
oraz wymaganą kubaturę (dla kotłów używanych 
w budynku jednorodzinnym jest to 8 m3),

 ■  kratki wentylacyjne muszą być stale odkryte, a przed 
sezonem grzewczym osoba upoważniona powinna 
dokonać przeglądu sprawności kotła c.o.,

 ■  przegląd drożności przewodów kominowych i wenty-
lacyjnych powinien być dokonywany systematycznie, 
tylko przez upoważnione do tego osoby,

 ■  należy zapewnić dopływ powietrza niezbędnego do 
pełnego spalania gazu (do spalenia 1 m3 gazu potrzeba 
10 m3 powietrza).

Urządzenia zasilane gazem ziemnym, wykorzystywa-
ne w domach:

 ■ Kocioł gazowy
Kocioł gazowy charakteryzuje się cichą, a przede 
wszystkim bezobsługową pracą, dając jego użytkowni-
kom pełen komfort. Wybór kotła gazowego uzależniony 
jest od indywidualnych potrzeb Klienta oraz od funkcji, 
jaką ma pełnić to urządzenie (ogrzewanie, podgrzewa-
nie wody bądź obie te funkcje). Na każdym etapie reali-
zacji inwestycji konieczne są konsultacje z projektantem 
i instalatorem.

 ■ Gazowy podgrzewacz wody
Większość inwestorów, budując domy, wybiera 
zasobnik ze zmagazynowaną w zbiorniku wodą, 
która jest podgrzewana. W zależności od potrzeb 
można wybrać odpowiednią wielkość zasobnika. 

W mieszkaniach z racji ograniczonej powierzchni  
wybiera się najczęściej podgrzewacz, który działa na 
zasadzie podgrzewania wody przepływającej właśnie 
przez wężownice. Przy obu urządzeniach należy pa-
miętać o corocznej konserwacji przez wyspecjalizowa-
ny serwis.

 ■ Kuchenka gazowa
Przewagą kuchenki gazowej nad elektryczną jest też 
znacznie szybszy czas nagrzewania oraz możliwość 
szybkiej, płynnej regulacji płomienia, co daje komfort 
gotowania i pozwala na znaczną oszczędność. Ważne 
jest usytuowanie kuchenki w odpowiedniej odległości 
od okna – co najmniej 50 cm, tak by nagły podmuch 
powietrza nie zgasił płomienia.

 ■ Kominek gazowy
Idealne rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesność, 
wygodę i nastrój. To nie tylko funkcja dekoracyjna, ale 
również dodatkowe źródło energii ogrzewające sąsied-
nie pomieszczenia. To wszystko bez popiołu, dymu i za-
stanawiania się, gdzie przez cały rok składować drew-
no do kominka. 

 ■ Klimatyzacja
Podstawową zaletą klimatyzacji z wykorzystaniem gazu 
jest brak emisji do atmosfery związków freonu (CFC 
i HCFC) szkodliwych dla warstwy ozonowej. Klimatyzacja 
na gaz ziemny zapewnia dodatkowo komfort akustyczny 
i długotrwałą niezawodność oraz optymalizację inwestycji 
(każde urządzenie wytwarza ciepło i zimno).

oszczędność 
energii
Stosowanie dziewięciu prostych zasad prowadzi 
do naprawdę dużych oszczędności.

Zasada 1:  Odsłonić grzejniki 
   Długie zasłony, zasłonięte meblami grzejniki  

i zamontowane na grzejnikach suszarki na 
ręczniki, bieliznę itp. mogą pochłonąć nawet 
20% ciepła. Odkryte grzejniki w normalnych 
warunkach stanowią gwarancję tego, że ciepło 
może rozchodzić się w pomieszczeniach bez 
przeszkód.

Zasada 2:  Rozsądnie wietrzyć pomieszczenia
  Godzinami otwarte okno zapewnia świeże po-

wietrze, ale także wysokie rachunki za ogrze-
wanie. Należy wietrzyć częściej, ale krócej,
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