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Warszawa, 09 października 2022 roku

Szanowni Państwo,
dziękujemy za to, że temat optymalizacji zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych
nieruchomości Jana Kazimierza 60 w Warszawie, spotkał się z Państwa zainteresowaniem
i licznie podzielili się Państwo z nami swoimi pomysłami na zmniejszenie poboru prądu.
Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie zgłoszone do nas rozwiązania. Traktujemy je jak
efekt naszej „osiedlowej burzy mózgów”. Nie oceniamy, nic nie odrzucamy, poddajemy
dalszej analizie.
Dziękujemy za każdą odpowiedź i pomysł! Oto one:
1. Ogrzewanie garaży - tu jest ogromna strata ciepła a dmuchawy są elektryczne więc generują
trochę więcej zużycia. Pomysł polega na -zmniejszeniu wentylacji w drzwiach do absolutnego
minimum - lub zamiany krat na stałe panele najlepiej ocieplone a wylot spalin można osiągnąć
poprzez np. montaż wentylatora.
2. Rezygnacja z dekoracji świątecznych - jest to może niewiele ale delikatnie mówiąc nie wpłynie to
na jakość życia.
3. Odpalanie wszystkich świateł na fotokomórkę / minimalizacja ilości permanentnie zapalonych
świateł na klatkach.
4. Zmniejszenie podświetlenia patio.
5. Wymiana wszystkich świetlówek na świetlówki led o tej samej jasności.
6. Zakaz otwierania okien na klatkach schodowych na okres grzewczy (oprócz sytuacji
wyjątkowych).
7. Ograniczenie temperatury w garażu i klatkach przez cały okres grzewczy do max 10 stopni.
8. Selektywne odpalanie świateł w garażu.
9. Wyłączenie świateł w garażu / odpalanie na fotokomórkę.
10. Wyłączenie gniazd elektrycznych w garażach.
11. Wykręcenie co drugiej żarówki na patio i przed osiedlem.
12. Całkowite wyłączenie oświetlenia placu zabaw.
13. Całkowite wyłączenie oświetlenia na patio.
14. Kontrola długości świecenia lamp w korytarzach.
15. Więcej paneli na dachu.
16. Wyłączenie podlewania automatycznego.
17. Zmiana harmonogramu oświetlenia osiedla na bardziej restrykcyjny.
18. Zakaz wchodzenia do garażu przez bramę (wiele osób korzysta z tego jako skrót).
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