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A járványügyi helyzet miatt sajnos egy ideig szünetelnek rendezvényeink, de
összegyűjtöttünk nektek néhány igazán zöld hírt, érdekességet.

Milyen változások várhatók a napenergia elszámolásban? Milyen egy igazán
okos otthon?  Mivel érdemes fűteni? Hogyan tudunk segíteni Nektek az
utólagos hőszigetelésben? Miként kerül idén elektromos kerékpár a
karácsonyfa alá? Érdemes-e robotporszívót vásárolni?

Ha bármelyik kérdésen eltöprengtél már, akkor ideje továbbolvasni a
hírlevelet...

Szökik a meleg?  Állítsd meg utólagos szigeteléssel! 

Újra fűteni kell, de nem mindegy, mennyit. Ha fából készült ablakaid, ajtóid vannak,
melyek régebbi gyártmányúak, ezeket érdemes utólag szigetelni. Ehhez ingyenesen
kölcsönözhetsz szigetelőgépet a ZöldLak-tól és megtanítunk, hogyan használd. Ha érdekel a
dolog, jelentkezni e-mailben, név és telefonszám megadásával tudsz.
Ide írj egy üzenetet: kozpont@koralapitvany.hu

Mennyi lesz az annyi? -  Változások a napenergia elszámolásában

2020. november 6-tól szünetel a lakossági napelem létesítéséhez segítséget nyújtó
pályázati támogatás, mivel  a benyújtott hitelkérelmek túlhaladták az erre a célra
szánt keretet. Hogy jövőre ezt újra megnyitják-e az még kérdéses, főként mivel
2021-ben várható egy új, vissza nem térítendő támogatást kínáló pályázat, mely a
hírek szerint 2021 júliusától kezdve lesz elérhető. Mégsem érdemes várni a napelem
telepítéssel, vagy legalább az ajánlatkéréssel, mivel a várva várt új konstrukciójú
pályázat megjelenésével egyidejűleg lassan kivezetésre kerül Magyarországon az
eddigi kedvező, szaldós elszámolási rendszer.

Ezzel jelenleg egy éven belül a napelemes rendszerünk által megtermelt energia és
a szolgáltatótól vételezett energia különbségét megveszi és a nyári napos
időszakban megtermelt és általunk fel nem használt energia kompenzálja
a télen használt többlet-igényünket. 
A következő években (de legkésőbb 2023-ban) meg fog születni az a jogszabály, ami
szerint új, hálózatra csatlakozó napelem rendszer már nem működhet az éves
szaldós elszámolással, hanem át kell állni a bruttó elszámolásra. Aki még most
telepíttet napelem rendszert, az kérheti a szaldóelszámolást, viszont a 2021-es
pályázatot igénybe vevők esetében várhatóan erre már nem lesz lehetőség és aki
a vissza nem térítendő támogatáson keresztül szerez pénzt napelem rendszerre, az
a kedvezőtlenebb bruttó elszámolással fog elszámolni.

 

Elektromos kerékpár a
karácsonyfa alá?

Ha kis távokra használod az
autódat, ott az elektromos
rásegítésű kerékpárok jó alternatívái
az autóval való közlekedésnek: bár
ezek töltéséhez kell valamennyi
áram, használatuk elterjedésével
összességében mégis csökkenhet a
fosszilis energiahordozók
felhasználása. Ennél is nagyobb
érdemük, hogy ha az elektromos
kerékpárok egyre nagyobb
mértékben váltják majd ki az
autókat, azzal csökken a
települések levegőszennyezettsége.
Már elérhető a kedvezményes
beszerzésükre pályázat
magánszemélyeknek, melyet 2020.
november 23-tól szakaszosan lehet
majd beadni. Bővebb infó ITT

Megnéznél egy okos-otthon
megoldást beszerelve?

A Chamelon nevű magyar startup
cégnél részt vehetsz olyan
workshopon, ahol megmutatják,
hogyan működnek egy lakásba
beszerelve az általuk fejlesztett
okosotthon-eszközök.  Ha építkezel,
mindenképp érdemes tájékozódni
ezekről az okos-megoldásokról,
hiszen a házadat már a futurisztikus
jövőben fogod a legtöbbet
használni.
https://chameleon-
smarthome.com/demo-lakas

Infrapanel vagy elektromos
fűtőtest? Melyiket válaszd? 

Ésszerű megoldás a nagy hidegben
kiegészítő fűtőtestet beszerezni,
hogy ott varázsoljuk melegebbet,
ahol sokat ülünk, vagy dolgozunk.
Felmerülhet a kérdés, hogy az
elektromos fűtőtest és az infrapanel
közül melyiket válasszuk?
Az infrapanel egy direkt fűtés, ahol a
hőleadás túlnyomórészt az
infravörös tartományban történik,
mely az emberi szervezetben
elnyelődve melegíti fel testünk és
jótékony hatással van
egészségünkre.  Egyre több gyártó
jelenik meg új generációs
elektromos fűtőtesttel, melyek
sokkal energiatakarékosabbak a
korábban kapható termékeknél.
Ilyen fűtés esetén a klasszikus,
kellemes és lágy meleg érzetre
számíthatunk. Hogy hogyan
válasszuk a kétféle technológia
között? Hasonlítsunk össze többféle
szempontot: a melegérzeten kívül a
beruházás költségét, az elhelyezést,
a távvezérlés lehetőségét és hogy
milyen gyorsan – mekkora
áramfelvétellel csinálna számunkra
kellemes meleget. Ezekről a
papaméretekről itt olvashatsz egy
összeállítást:  
https://www.noirot.hu/elektromos-
futopanel-spot/infrapanel-vagy-
futopanel/

Robotporszívók előnye - hátránya

A robotporszívók előnye, hogy
megspórolják számunkra a
porszívózási időt, így mire
hazaérünk, kitakarított lakás vár. Ezt
egyszeri programozással, vagy akár
távolról programozva, okostelefonos
appal is megoldhatjuk. Ezért a jól
hangzó szolgáltatásért sokan
hajlandóak a zsebünkbe nyúlni, és
akár több százezer forintot is kiadni.
A rossz hír, hogy ez leginkább olyan
minimalista lakásokban sikerül, ahol
nincs (sok) szőnyeg, magas
ajtóküszöb, feltornyozott
könyvkupacok, dísztárgyak, se
szétszórt ruhák és játékok a földön –
írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete
közleményében, amely szervezet
nemzetközi fogyasztóvédő
szervezetekkel közösen 46
különböző hazai boltokban,
webshopban kapható robotporszívót
tesztelt laboratóriumban. Gyakran
elfelejtsük, hogy ezek az újabb és
újabb gépek a háztartásunkban,
melyek a kényelmünket szolgálják -
árammal működnek és bizony
hozzáadódnak a havi
áramfogyasztásunkhoz, szép
alattomosan emelve az évről évre. 
Míg 2000 környékén egy 4 tagú
család átlagos havi
áramfogyasztása 150kWh/hó körül
mozgott, addig 2020-ra a havi
átlagos fogyasztás 280 kWh fölé
emelkedett.  Ha robotporszívó
beszerzését tervezed, gondolt át az
éves áramigényét és érdemes
elolvasnod a felmérés eredményéről
írt cikket itt:
https://24.hu/tech/2019/06/13/meger
i-robotporszivot-venni-teszt-korkep-
tudatos-fogyasztok-egyesulete/

Okos Anna segít az
energiatudatos fűtésben

Létezik egy többféle kazán
vezérlésére alkalmas megoldás:
Anna, aki betanulja a szokásainkat,
figyeli az időjárás változását, sőt
GPS segítségével érzékeli, ha
közeledünk otthonunkhoz. Annát
egyszer kell megvenni, van hozzá
egy mobiltelefonra telepíthető
alkalmazás és nincs további havidíj,
vagy előfizetés. Akkor tudjuk
ésszerűsíteni az
energiafelhasználásunkat, ha akkor
és annyit fűtünk, amennyire valóban
szükségünk van. Annán kívül még
sok más műszaki megoldás segíthet
ebben, a ZöldLak-ban például a
radiátorokhoz wifis vezérlésű
radiátorvezérlőket használunk,
melyek akár egy hétre is előre
beprogramozhatok. Ha érdekel,
gyere el egy rendezvényünkre és
megmutatjuk, hogyan működik.
Annáról itt olvashatsz bővebben:
http://www.okosanna.com/
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A hírlevél és az események a "Zöld energia: tények és trendek a ZöldLakban" (KEHOP-5.4.1-
16-2016-00829) projekt segítségével valósulnak meg. Az események  előzetes regisztrációt
követően ingyenesen látogathatóak.
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