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„A 86 lakásos Társasházunkban, a fürdőszobák és vécék
szellőztetése közös tető elszívó ventilátorral működik. A kilenc
lépcsőházban összesen 18 db. ventilátor van felszerelve. Ezek
folyamatos működtetése szükséges, mert a fürdőszobák és
a vécék ablakkal nem rendelkeznek. A ventilátorok villamos
teljesítménye egyenként 120 Wh, így a 18 db. ventilátor villamos
energia fogyasztása évente 18.920 kWh, ami a Társasháznak
közel egymillió Ft. kiadást jelent évente.
A régi, nagy energiafogyasztású szellőzőventilátorokat új,
AERECO VBP042 típusú, kis energiafogyasztású ventilátorokra
kívánjuk kicserélni. Az új motorok további fogyasztáscsökkentés
céljából napelemes (fotovoltaikus) rendszerrel lesznek
kiegészítve.
A ventilátorok így megfelelő fényviszonyok mellett a
napelemről működnek, ekkor a hálózatból villamos energiát
egyáltalán nem fogyasztanak. Mivel Magyarországon évente
kb. 2000 a napsütéses órák száma, ez az energia megtakarítás
igen jelentős lesz. A napelemes működés hatékonyságának
növelésére a rendszerbe egy akkumulátor is beszerelésre kerül,
amely a napsütéses órákban a napelem által termelt villamos
energia azon részét, melyet a ventilátor nem használ fel tárolja,
így megnöveli a napenergiával való működés időtartamát.
Az új ventilátorok villamos energia megtakarítása tehát két
tényezőből adódik:
- A korszerűtlen régi ventilátorok 120 Wh-os villamos
teljesítménye helyett az új ventilátorok teljesítménye
15-20 Wh, változatlan szellőzési teljesítmény mellett.
- A napsütéses órákban (évi 2000) egyáltalán nincs
fogyasztása.

Társasházunk 2009-ben a Vitorla u. 13 sz. lépcsőházban már
felszereltetett 2 db. energiatakarékos AERECO ventilátort,
napelemmel kiegészítve. Az egy éves üzemelés során a villamos
energia megtakarítás 1800 kWh volt, mely megegyezik az
előzetesen számított értékkel. Ezzel a Társasház megtakarítása
80 ezer Ft. volt, amit más fontos célra (pl. felújításra, vagy
további korszerűsítésre) tudunk költeni.
Mivel 1 kWh energia előállítása fosszilis tüzelőanyaggal
működő erőműben kb. 0,8 kg széndioxid kibocsátással jár,
a költségmegtakarításon kívül mintegy 1440 kg széndioxid
kibocsátás csökkenéssel hozzájárultunk a környezet
védelméhez.
Ezt szeretnénk folytatni jelen pályázatunkkal: a Vitorla u. 15, a
Vitorla u. 17, és a Varsa u. 1 sz. lépcsőházban összesen 6 db.
korszerű napelemes ventilátort kívánunk felszerelni.
Ezzel további 5400 kWh-val csökkenthetnénk a Társasház évi
villamos energia felhasználását és nem utolsó sorban kb. évi 4,4
tonna széndioxid kibocsátás csökkenést tennénk lehetővé!”
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