
Kinél van a bojler megfelelő hőfokra állítva? Ki használ napelemet? 
Kinél van 25 fok telente? Ki mos 60 fokon?  
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Ki mivel 

fűt? 

Kinél hány 
fok van 
otthon? 

Ki szabályozza 
otthon a fűtést? 
 (pl. éjszakára, 

vagy ha 
nincsenek 
otthon?) 

Mivel 
állítjátok elő 

a 
melegvizet? 

Hány 
fokra van 
állítva a 
bojler? 

Hány 
mosást 

indítotok 
el 

hetente? 

Hány 
fokon 

mossátok 
a SZÍNES 
ruhákat? 

Hány 
fokon 

mossátok 
a FEHÉR 
ruhákat? 

Használtok 
otthon megújuló 

energiát? 
(Milyet?) 

Hasonlítsátok 
össze magatokat 

a kedvenc 
kérdésetekben! 
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K.É. gáz+ 
villany 

19-22 levesszük az 
említett 
esetekben 

hőtárolós 
gázbojler 

50-55 fok 6 40 40 vagy 60 nem 

Pilinger-
BibeZsupi 

gázzal, 
kazánnal 

20 C Éjszaka és 
amikor nem 
vagyunk itthon, 
nincsen 
bekapcsolva a 
fűtés. 

kazánnal 70 C és a 
kazán van 
erre  az 
értékre 
állítva, 
mert ez 
egyben a 
fűtés és a 
meleg víz 
előállítás 
hőmérsékl
ete is. 

2 db 30 és 40 C 60 C- 
nálunk van 
nagyon 
szennyeze
tt fehér 
munkaruh
a, amit 
valójában 
90 C-on 
kéne 
mosni, de 
csak 60 
fokon 
mossuk ki, 
bár volt, 
amikor 
kifőztük 
tűzhelyen.  

nem 

Z.G. elektrom
os áram, 

17-18 fok 2 fűtőpanel wifin 
keresztül 

Villanybojlerr
el 

Nem 
tudom, de 

1,5 30 fokon Általában 
együtt 

Még nem, 
folyamatban van 
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kiegészíté
sként fa 

szabályozható, 
de általában 18 
fokra, 1000 W-ra 
van beállítva, 
csak ha otthon 
dolgozom, 
vendég jön, 
akkor veszem fel 
23-24 fokra és 
2000W-ra. 

60 fok 
körül, vagy 
annál 
kicsit 
melegebb 
lehet. 

mosom a 
színessel 
30 fokon, 
az 
ágyneműt, 
törölközőt
, 
konyharuh
át 60 
fokon. 

a beszerzése 

K.V. központi 
(gáz) 
fűtés 

21,7-22,7 
fok 
 

A társasház 
fűtését fűtő 
kezeli, aki 
lejjebb-feljebb 
veszi, (21 fok alá 
soha) viszont a 
radiátorokra 
szerelt 
szabályzókkal 
igyekszünk ezt a 
hőmérsékletet 
tartani. Ha 
szükséges, 
lejjebb vesszük 
éjszakára, illetve, 
ha nem vagyunk 
otthon. 

A társasház 
gázkazánjáva
l. 

75 C-ra 
van állítva 
a kazán, 
mert ez 
egyben a 
fűtés és a 
meleg víz 
előállítás 
hőmérsékl
ete is. 

6 40 fokon 40 fokon Nem. (Kivéve, 
hogy az erkélyen 
a világításunk 
napelemmel 
működik, illetve a 
földterületeinken 
napelemes 
vadriasztókat 
használunk, 
illetve van a 
gyerekeknek egy 
robotja, ami 
napelemmel 
működik.) 
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K.F. gázzal, 
fával, 
elektrom
os 
fűtőventil
látorral 

14,9-19 fok Csak akkor 
hajtjuk fel a 
fűtést a 
gázkonvektoroko
n, ha 
huzamosabb 
ideig 
tartózkodunk a 
helyiségben, 
illetve a 
fatüzelés is így 
történik. 
Fűtőventillátort 
csak rövid 
tartózkodás 
esetén 
kapcsolunk, ha 
szükséges. 

Villanybojlerr
el. 

50 fok 2-3 40 40-60 Nem (Csak fát a 
cserépkályhában 
és a kerti 
lámpáknál 
napelemet.) 

S.T. Gáz és 
villany 

Nappal ha 
otthon 
vagyunk 
19,5-20 
celsius-fok, 
éjszaka 
18,5 
celsius-fok. 

Mechanikusan 
én szabályzom. 
Ha rövid időre 
megyünk el 
akkor nincs 
bekapcsolva, ha 
hosszabb időre 
akkor 
időkapcsoló és 
hőfokszabályzóv
al. 

Víztározós 
gázkazánnal. 

kb. 40-45 
C 

általában 
4, 
esetenkén
t 5 mosás 

40 C, 
esetenkén
t 
(betegség, 
erős 
szennyeze
ttség) 60 C 
 

40 C, 
esetenkén
t 
(betegség, 
erős 
szennyeze
ttség) 60 C 

Napelem 

 


