Få energirigtige vinduer
Er dine vinduer udtjente, utætte eller bare ikke
særlig gode til at holde på varmen? Så er det tid
til enten at forbedre dem eller skifte dem helt.
Men hvad skal du tænke over?
Det er dyrt at skifte vinduer, og tilbagebetalingstiden er
ofte lang. Vælg derfor de kvalitets- og energimæssigt
bedste vinduer på markedet. Selvom de ofte er dyrere,
tjener du det ind i længden på en mindre varmeregning.
Samtidig får du bedre komfort og indeklima. Vinduer
af god kvalitet lever også længere end vinduer af dårlig
kvalitet.
Hvis du har problemer med støj
Hvis du bor et sted med meget støj, fx ud til en stor vej,
kan du overveje at skifte til særlige vinduer, der reducerer
lyd. Du kan fx skifte ruderne til lydruder, montere
lydisolerende forsatsrammer eller skifte til helt nye
lydsisolerende vinduer – de såkaldte lydvinduer.

Energ

Indbrudssikring
Nye vinduer er mere sikre over for indbrud – især hvis du
vælger nye vinduer lavet af plast eller aluminium.
Arkitektur
Det er ikke lige meget for din boligs arkitektur, hvilke
vinduer du sætter i din hustype. På sparenegi.dk finder
du en bygningsguide, der kan hjælpe dig med at finde det
helt rigtige vindue til præcis din hustype.
Komfort
Der er øget komfort ved energiruder og specielt ved 3 –
lags energiruder. Man vil fra traditionelle vinduer opleve,
at luften foran vinduet bliver kold, og luften derfor falder
til gulvet, også kaldet kuldenedfald. Dette kan opleves
som træk ved vinduerne og er specielt en gene, hvis man
har en sofa eller lign. ved store vinduespartier.

2020

Ringkøbing-Skjern – 100 % vedvarende

COBEN

Renovere eller udskifte?
Det er rammens stand, der afgør, om du er nødt til at skifte
hele vinduet, eller om du kan nøjes med at renovere dem,
du har.
Renover
Hvis dine vinduesrammer er i ordentlig stand, kan du nøjes
med at renovere vinduet. Hvis rammen er i god stand, kan
du spare energi ved at skifte fra termorude til energirude.
Det gælder typisk også vinduer, der kun er 8-10 år gamle.
Moderne energiruder isolerer næsten 3 gange bedre end
traditionelle termoruder. En ny effektiv, 2-lags energirude

og nye tætningslister i et termovindue af træ kan give
næsten samme energibesparelse som et helt nyt vindue
med energimærke C.
Udskift
Hvis dine vinduesrammer ikke står til at redde, er du
nødt til at udskifte hele vinduet. Hvis dine termovinduer
er i dårlig stand, og rammerne ikke står til at redde,
bør du udskifte dem. Skift til nye energivinduer med
energimærke A. Når du udskifter dine vinduer, skal du
overholde Bygningsreglementet. Det gør du, hvis du
vælger vinduer med energimærke A eller B.

Test dine vinduer
Superlavenergiglas (u-værdi 1,1) har foruden den
isolerende gasart i mellemrummet (argon) en metallisk
belægning på den ene glasside, som bl.a. giver lys og
varme fri adgang til huset, men isolerer fordi den bremser
for varmeudslippet.
Du kan nemt selv teste, om dine vinduer er lavenergi ved at
tænde en lighter eller lignende tæt på ruden.
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Kig i det spejlbillede der frem kommer i glasset. Der skal
være 4 flammer. Den næstsiste af flammerne skal være
lidt rødlig i farven, hvis du står udendørs. Så er der tale om
en rigtig energirude, der er korrekt monteret. Hvis du står
inde skal den mørke flamme være nummer 2 fra dig. Så er
energiglasset nemlig monteret korrekt.
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Tjek og renover døre og vinduer
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/goer-det-selv-guides/doere-og-vinduer

Gennemgang af udskiftning af termoruder
https://www.youtube.com/watch?v=dV_3QVWmB6I

Find en lokal håndværker
https://energi2020.dk/landbyenergi/håndværkerliste
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