Sposoby ograniczenia energii elektrycznej w
przedsiębiorstwach i instytucjach
Aby efektywnie zredukować ilość używanej energii elektrycznej warto wiedzieć, gdzie
powstają

koszty

związane

z

jej

użyciem,

dlatego

warto

przeprowadzić

audyt

energetyczny, który wykaże miejsca generujące największe straty energii.
Poniżej podstawowe sposoby ograniczenia energii:
ograniczenie zużycia oraz kosztów energii elektrycznej najprościej można osiągnąć
dzięki

energooszczędnemu

oświetleniu.

Takie

oświetlenie

to

nie

tylko

energooszczędne żarówki, lecz również czujniki ruchu i włączniki czasowe,
stosowane często w toaletach;
wybór odpowiedniej taryfy/organizacja pracy zakładu według taryfy

ጀ

warto

zastanowić się nad organizacją pracy np. w zakładzie produkcyjnym, tak aby
najbardziej energochłonne procesy odbywały się w czasie, gdy obowiązuje
najtańsza taryfa energetyczna. Co jakiś czas warto zapoznać się również z
dostępnymi taryfami energetycznymi

ጀ

innymi słowy dostosuj taryfę i dostawcę

energii do swoich potrzeb a ograniczysz koszty;
wyłączaj oświetlenie i urządzenia, gdy z niego nie korzystasz

ጀ pamiętaj jednak, że

częste włączanie i wyłączanie np. świetlówek kompaktowych skraca ich żywotność;
nie zostawiaj urządzeń w trybie stand-by

ጀ

pozostawione w trybie czuwania

urządzenie pobiera zbędną energię i generuje koszty ! Ograniczenie zużycia prądu
wiąże się nie tylko z wyłączeniem urządzenia ale i z odłączeniem go od prądu.
Mniej oczywiste sposoby ograniczenia zużycia energii:
samodzielne wytworzenie energii na potrzeby własne i do odsprzedaży

ጀ

warto

zastanowić się czy istnieje możliwość samodzielnego wytworzenia energii np. ze
źródeł odnawialnych

ጀ słońca, wiatru bądź biomasy. Dzięki temu nie tylko firma

bądź instytucja staje się samowystarczalna, lecz także może promować się jako
bardziej ekologiczna.
wprowadzenie systemu zarządzania energią ISO 50001, którego celem jest
efektywne zarządzanie energią przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań
firmy.
maksymalne wykorzystywanie światła naturalnego
malowanie pomieszczeń na jasne kolory

ጀ wydają się być nie tylko większe ale i

jaśniejsze
regularne oczyszczanie źródeł światła

ጀ osadzający się kurz zmniejsza skuteczność

świecenia
dostosowanie

źródeł

światła

do

potrzeb

pracowników

ጀ

wprowadzenie

indywidualnego oświetlenia zamiast ogólnego.
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