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Algemene afspraken
Dit warmte protocol treed in werking als de buitentemperatuur hoger is dan 27 graden.
! Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan.
! Gebruik monitors van computers en andere warmtebronnen zo min mogelijk. Deze
eerste twee punten kunnen binnen een warmtereductie van 6% opleveren.
! Doe gordijnen bij zonsopgang dicht en bij zonsondergang open. In de praktijk
gebruikt men zonneschermen vaak te laat. Tijdig gebruik kan een warmtereductie
van 20% opleveren. Maak sanitaire ruimtes extra schoon.
! Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten.
! Ventileer en lucht ‘s avonds en ‘s nachts het gebouw. Let wel op inbraakpreventie.
Zet (schone) ventilatieroosters permanent open. Dit kan een warmtereductie tot 15%
opleveren. Zorg voor dwarsventilatie als er geventileerd wordt (het openen van
ramen en ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende gevels). Let op: het wijd
openen van ramen helpt alleen als het buiten minder warm is dan binnen. Als de
wind op de ramen staat kan het wijd openen van ramen wel helpen.
! Houd platte daken vochtig op zeer warme dagen (zorg in verband met inzakking van
het dak dat er niet teveel water op het dak komt). Verdamping van een dun
waterlaagje onttrekt warmte aan het dak waardoor de binnentemperatuur minder
snel toeneemt. In de nacht kan het dak beter weer droog zijn, zodat het warmte uit
kan stralen Een aantal van de te nemen acties zijn onderverdeeld in onderstaand
overzicht om de te nemen acties overzichtelijk te maken.
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